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Black friday 
AFLYST 

Grundet fastlåst
baggrundsbillede 
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Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i 
semestermånederne, med undtagelse 
af uge 41 samt ugen efter påske.

Ansvarshavende redaktør:
Maria Østberg
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til 
mok@mok.dk og ikke til 
ansvarshavende!

Denne uges forside: Niels

MedicinerOrganisationernes
Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 /net-udgave ISSN: 1904-
7827 

Panum Instituttet, bygn. 1.0.11
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N. 

E-mail: mok@mok.dk
http://www.mok.dk

Tryk: Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1100

O M  M O K
MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med 
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig. 
MOK udkommer hver mandag, og indeholder blandt andet 
nyt fra basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben og 
FADL, samt jobopslag målrettet medicinere. Og ikke mindst 
gøgl... Når MOK bliver sat op hver mandag, er det MOK-
redaktionens opgave at fylde den overskydende plads i bladet 
med gøgl og pludselige indfald. Kvaliteten svinger, men vi 
synes altid selv at det er sjovt - og det håber vi også at du gør.
Har du noget skørt eller vigtigt på hjerte, er du velkommen 
til at sende det ind til os - der er altid plads til dig i bladet. 

Du kan læse mere om regler for indlæg på MOK.dk
Deadline er mandag kl.12, hvor vi tømmer brevkassen, 

mok@mok.dk.

Kys og kærlighed
Dit MOK

PA N U M  H I G H L I G T H S

U G E N S  R E DA K T I O N

UGENS INPUT

Albin Alice

GabrielaMaria (ansv. red) NielsSine

Åsne

Anders Andreas

Marie Asta Klara

MOK AFLYSER BLACK FRIDAY!
LATINOLØRDAG nu på lørdag d. 27/11 i 
Studenterklubben

Stem til Uni-valget senest fredag d. 26/11

Til de strikkeglade holder FADL strikkeaften d. 
25/11 kl. 16:00

SAKS holder suturkursus d. 23/11 kl. 17:15

Kursus i laparoskopi d. 2/12 også med SAKS

Pusterummet SUND holder juletorsdagscafé 
med juleklip, brætspil og hygge d. 16/12!

PUFF holder oplæg d. 15/12! Læs mere på side 4

GABI ER I LIVE

Skud ud til celle-

væveksamen 

nu på fredag!
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Velkommen til fremtiden. Du er læge på det 
velrenomerede privathospital WeCare4U. Du 
nyder stor anerkendelse, og det føles godt i 
mavsen når du hjælper folk til dagligt.
Alle dine patienter er lækre solbrune, 
smiler pænt og nyder nespresso-kaffen i 
venteværelset. De har selvfølgelig været i 
stand til at tegne en forsikring, på baggrund 
af deres gentest, så du ved at du ikke 
behøver at bekymre dig om sjældne arvelige 
sygdomme, når du diagnosticerer. 

Du logger ind på det hyldede program Sundhedsplatformen, der var langt foran sin samtid, 
hvor det blev udskammet og misforstået. Du sparer så meget tid på at udfylde deres social- og 
erhvervstatus, når du bruger din smartphrase ”Rig, succesfuld, sund og fraskilt”. Det er blot 
endnu et eksempel på at privathospitaler er så meget mere effektive end de bureaukratiske 
DDR-levn som de offentlige hospitaler udgør.

To dage om ugen opererer I patienter som bliver afvist i det offentlige. Du gør det ikke for 
pengene, siger du til dig selv, men som dit bidrag til den ideologiske frontlinje, hvor du kæmper 
for folks rettighed til at vurdere om det er pengene og bivirkningerne værd. Fordi I er sådan 
et effektiviseret og velsmurt privat foretagende, kan I gøre det til en rigtig attraktiv pris. Nogle 
haters vil sige at det er fordi at I sender regningen videre til det offentlige, når patienterne 
indlægges med bivirkninger og reinfektioner efter jeres operationer. Det kan godt gøre dig lidt 
ked af det indeni når folk siger sådan noget, men det hjælper når du lige drikker en nespresso, 
og minder dig selvom at det det er bare bitre Djøf’ere der er sure over at nogle har kaldt deres 
bluff. 
Og hvis du er helt nede, kan Ronald McDonald-klovnen der underholder og deler happy meals ud, 
altid få dig i godt humør igen - der er ikke noget så smukt, som når kommercielle partnerskaber 
og medmenneskelig omsorg går hånd i hånd.

Du slutter dagen af med at sende nogle scanningssvar, for patienter der undersøges for mulige 
frakturer. I har slet ikke røntgen, for det er jo bare en dårlig CT-scanner. I stedet bliver alle der 
vurderer at deres helbred er noget som de vil prioritere deres penge på, tilbudt en helkrops CT 
– og lige en MR for at være på den sikre side. Foruden at kunne vurdere om armen er brækket, 
klæder det patienten rigtigt godt på til samtaler med deres egen læge, så de har de bedste kort 
på hånden, i forhold til at få den kræftudredning de fortjener!

Du sover godt om natten i din Hästens, og mærker det frie markeds usynlige hånd, stryge dig 
blidt over kinden, mens du drømmer en dejlig bekymringsløs dag der venter dig i morgen. 

DET PRIVATE PARADIS

- Anders Myken // MOK.red
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Forskning i det private
Hvornår: Onsdag 15. December 2021 kl. 16.15-18.00
Hvor: Nielsine Nielsen auditoriet (Mærsk)

De store lægemiddelvirksomheder – du kender dem, du bruger dem, du elsker dem! Men 
ved du egentlig, hvad man kan lave som læge i en privat virksomhed? Og hvad nu hvis 
man gerne vil forske og have patientkontakt? Kan man stadig det, når man arbejder i 
Novo? Kom med bag scenen, hvor PUFF løfter sløret for, hvordan det ser ud at forske i en 
privat virksomhed, når to foredragsholdere fra Novo Nordisk og LEO Pharma kommer for at 
fortælle om hvad de laver, hvordan deres hverdag ser ud, og hvorfor de valgte den private 
fremfor den offentlige vej.

De to foredrag varer 30 min hver, og der vil være en halv time til spørgsmål efterfølgende. 
Arrangementet bliver en enestående chance for at få stillet alle de spørgsmål I måtte have 
om livet udenfor klinikken, så tag din læsemakker under armen, og kom før de andre på 
læsesalen!

Eventet er 100% gratis, med tilmelding gennem et billetto-link på vores facebookside - der 
er begrænsede pladser, så skynd dig at slå til!

/PUFF (Panums UngdomsForsker Forening)

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Studenterpræsterne står til rådighed for personlige samtaler. Tøv ikke med at tage kontakt, 
hvis du har brug for en udenforstående at tale med. Jeg træffes bedst på mail, telefon eller 
sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også være heldig at møde 
mig på kontoret i lokale 15.2.1.

Kommende aktiviteter
Mindful morgen
Mindfulness-instruktør Maja Folkenberg og min studenterpræstekollega Camilla 
Aggersbjerg står sammen for 30 minutters mindful stund hver tirsdag morgen kl. 9 – en 
rolig start på dagen for dig, der synes, at studielivet undertiden kan afføde uro i krop og 
sind. Efterfølgende er der en let morgenmad for dem, som har lyst.
Tid og sted: Hver tirsdag kl. 9 i efterårssemestret. Deltag én eller flere gange.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 
Se mere på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang

Rum til ro
Studenterpræsten Camilla Aggersbjerg byder hver anden onsdag studerende til en halv 
times stund i kirkerummet i Hans Tausens Kirke. Med nogle ord fra Camilla giver Rum til ro 
plads til at fordøje dagen og finde ro inden du begiver dig hjemad eller videre. 
Tid og sted: Hver anden onsdag kl. 17 i efterårssemestret. Næste gang er 24. november. 
Deltag én eller flere gange.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 
Se mere på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang

Følg med i vores aktiviteter på studenterpraesternekbh.dk og @studenterpraesterneku. 
På vores hjemmeside kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, som vi sender ud på mail 4 
gange årligt

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus

Hertoft-eftermiddage
Sæson 2021-2022
 
Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a)
Tidsrum: Kl. 16.00-18.00
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører: Sex & Samfund / Sexologisk Forskningscenter (Aalborg Universitet)
Vært: Professor Christian Graugaard
Adgang: Gratis
 
25. november 2021:
Lene Østermark-Johansen
Oscar Wilde i Danmark
 
Efter en lang og kompliceret retssag blev forfatteren Oscar Wilde i foråret 1895 idømt to 
års fængsel for at have forbrudt sig mod den såkaldte Labouchère Amendment Act, som 
kriminaliserede enhver seksuel kontakt mellem mænd. I de efterfølgende årtier stod Wildes 
person og litterære værker i skyggen af den celebre retssag, både i England og i resten 
af Europa. Men hvordan så Danmark på Wilde omkring 1900? Hvilke aspekter af hans 
forfatterskab fandt vej til danske læsere og teatergængere, og hvordan blev hans rolle som 
dandy og martyr modtaget i et miljø, hvor Herman Bang og Den store Sædelighedsskandale 
forårsagede karikaturtegninger og giftig debat? Oplægsholderen, som er professor i 
britisk litteratur og billedkunst, mener, at Wilde spillede en helt central rolle i debatten om 
homoseksualitet i de første årtier af det 20. århundrede – med Bang som en kosmopolitisk 
mellemmand og med tråde til både Berlin og Paris.
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Raske forsøgspersoner over 18 år søges til viden-
skabelig undersøgelse af sammenhængen mellem 
ultralydsvejledte nerveblokader og muskelkraft i 
lårmusklerne
Du kan muligvis deltage i dette forsøg, hvis du: 

• Er over 18 år
• Er rask og ikke tager fast smertestillende medicin
• Hvis du vejer over 56,5 kg (pga. brug af fast mængde lokalbedøvelse)
• Hvis du ikke tidligere har haft en skade eller er opereret i maven, knæ eller hofter

Forsøgets titel: Resulterer et ensidigt Transmuskulært Quadratus Lumborum blok i svækkelse 
af lårmusklen (musculus quadriceps)? Et randomiseret dobbelt-blindet forsøg med frivillige 
forsøgspersoner. 
Forsøget omfatter anlæggelse af to ultralydsvejledte nerveblokader i bugvæggen. Den 
ene med lokalbedøvelse og den anden med uvirksomt væske (saltvand). Bagefter skal du 
have foretaget 3 forskellige fysiske tests (ikke invasive), hvor kraften i dine lårmuskler måles.  
Der ud over måles puls og blodtryk, og der vil blive taget blodprøver. 

Du skal deltage i en samtale forud for forsøget og derefter en forsøgsdag som varer cirka 4 
timer. Du skal kunne deltage i forsøget d. 28. november 2021.

Forsøget foregår på Anæstesiologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde. 

Du vil modtage en skattepligtig kompensation på 1.000 kr. for forbrug af tid i forbindelse 
med forsøget, såfremt du fuldfører forsøget. 

Ved interesse kan du kontakte forsøgsansvarlig læge Katrine Tanggaard: 
kabt@regionsjaelland.dk

Du kan læse mere om forsøget i her: 

Forsøgsansvarlig investigator
Katrine Tanggaard, Reservelæge, ph.d.-studerende
Tlf.: 47325058 Email: kabt@regionsjaelland.dk
Anæstesiologisk afdeling
Sjælland Universitetshospital, Roskilde
Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Course Assistant Position with DIS
Spring 2022

For the coming semester, DIS – Study Abroad in Scandinavia is looking for a course assistant 
for the course “Human Health & Disease: A Clinical Approach.”

This course is taken by third year undergraduate American University students who would 
like to attend medical school once receiving their bachelors. These students come to 
Copenhagen to study abroad for four months where they take Human Health and Disease: 
A Clinical Approach in the Medical Practice & Policy Program at DIS.

In the course they learn about the most important human diseases, their diagnosis and 
treatment, and the clinical working methods of physicians. One of the main goals of the 
program is for students to gain a perspective of the role of the physician.

The course itself is usually located in hospitals surrounding the Copenhagen area, but given 
COVID restrictions may take place at DIS classrooms for this upcoming semester. Classes 
occur twice a week, either every Monday and Thursday or Tuesday and Friday from 15.30-
17.30 (max 4 Fridays a semester). The class is taught by one main doctor and a guest lecturer. 
The semester begins 20/01 or 21/01 and ends on 09/05 or 10 /05.

Some of the Course Assistant's responsibilities:
• Grading all student assignments. There are approx. 15 students in the class.
• To be present in all of the classes throughout the semester and to be the connecting 

link from one class to the next and between teaching doctors.
• Since the doctors teaching the course do not have office hours it is the course 

assistant’s responsibility to act as the main contact with students and assist with 
their questions.

• To be available to be a tour leader for one or two of the study tours that take place 
with this course. One tour is a short study tour to Western Denmark (Sep 13-15) and 
the other is a long study tour to another European city (Oct 31-Nov 5).

You are expected to be reasonably good at English.
You must have completed at least 6th semester of Medical School in order to be considered. 
Salary is 160 per. hour + hourly to correct assignments + study tour leader pay and per diem.

For more information or to apply, please contact:
Philippa Carey
Science & Health Program Coordinator
+45 3067 1003
pc@dis.dk

A completed application consists of a letter of interest as well as a CV. 
Application Deadline: As soon as possible. Position is available until filled.

Course Assistant Position with DIS – Semester course
DIS – Study Abroad in Scandinavia is looking for a course assistant for the course “Medical 
Simulation Lab”.

This course is taken by third year undergraduate American University students who would 
like to attend medical school once receiving their bachelors. These students come to 
Copenhagen to study abroad for four months where they take the elective course Medical 
Simulation Lab in the Medical Practice & Policy Program at DIS. 

In this hands-on course they learn about specific diseases, and follow the diagnosis and 
treatment pathway of a surgical patient. This is a very hands-on course, and students will 
be training several techniques, including suturing, laparoscopy, and using ultrasound, 
among others.

The class is taught by a surgeon and a radiologist, and the course itself will be taught at DIS 
classrooms (Vestergade 10). The semester begins January 20 and ends May 10 (Note: there 
are no classes in weeks 6, 9, and 12). There are two sections of the course: 
• Section A – Monday/Thursday from 15:00 – 18:30
Please note: the length of the actual meeting times can vary be between 2 and 3 hours, 
starting time for the students is planned to be at 15:15 so there is time to prepare the space

• Section B – Monday/Thursday 18:30 - 20:00 and Tuesday 15:00-18:30
Please note (Tuesday session only): the length of the actual meeting times can vary be 
between 2 and 3 hours, starting time for the students is planned to be at 15:15 so there is 
time to prepare the space

Some of the Course Assistant's responsibilities:
• Be present in as many classes as possible throughout the semester and support the 

faculty in preparing the classes OR share the role with another course assistant. The 
final schedule will take everyone’s availability into account. 

• Coordinate with faculty regarding specific course needs
• Help faculty in supporting students learning and understanding concepts and 

techniques

You are expected to be reasonably good at English. 
You must have completed at least 6th semester of Medical School in order to be considered. 
Experience with surgical skills and/or being tech savvy is an advantage.
Salary is 160 per. hour, and preparation hours are paid as well.
  
For more information about the specifics or to apply, please contact 
Science & Health Program Director, Susana Dietrich, sd@dis.dk (tlf. 30671042). 

A completed application consists of a letter of interest and an updated CV. 
Application Deadline: As soon as possible. Position is available until filled. 

KANDIDATSTUDERENDE SØGES TIL PROJEKT OM 
PSYKIATRISK SYGDOM BLANDT HIV-PATIENTER (FOR-
SKNINGSÅR)
Vi søger forskningsinteresserede medicinstuderende til forskningsår på Infektionsmedicinsk 
Klinik, Rigshospitalet fra forårssemestret 2022, eller efter aftale. Projektet omhandler 
psykiatriske sygdom blandt HIV-patienter. Forskningsåret skulle udover kandidatopgaven 
på 11 semester også gerne udmunde i en publiceret artikel.

Studiet er et landsdækkende kohorte-studie, som undersøger risikoen for psykiatrisk sygdom 
blandt HIV-patienter og er tænkt som et delstudie af et større projekt. Studiet er en del af 
Den Danske HIV Kohorte, som er et allerede etableret, landsdækkende kohortestudie med 
meget lang tids follow-up med alle behandlede HIV-patienter i Danmark siden 1995. Da 
data er indhentet og klar til brug, vil arbejdet primært bestå af litteratursøgning, statistisk 
bearbejdning af data (under grunding oplæring) og udfærdigelsen af opgave/artikel. 
Forudgående erfaring med forskning, statistik og kodning i statistikprogrammer er ikke 
en forudsætning, men lyst til at arbejde med tal er en fordel. Studierne er særligt relevante 
for medicinstuderende med interesse for infektionsmedicin, mikrobiologi, epidemiologi 
eller psykiatri.

På infektionsmedicinsk afdeling vil du møde et aktivt forskningsmiljø og have rig mulighed 
for at sparre med andre medicin- og Phd-studerende. Forskningsgruppen har stor vejleder 
erfaring, og der er gode muligheder for projektet resulterer i en videnskabelig publikation. 
Vi har tidligere haft rigtig god erfaring med, at man er to studerende på afdelingen samtidig. 
Så hiv fat i din læsemakker og overvej, om ikke dette er noget for jer.
Der er ansøgningsfrist for stillingen d. 30/11-2021.

Vi tilbyder
• God oplæring i metoder og emnerne
• Et attraktivt forskningsmiljø med mange års erfaring i at vejlede forskningsårs- og 

PhD studerende
• Mulighed for at besvare væsentlige videnskabelige spørgsmål
• Venligt og imødekommende arbejdsmiljø 
• God mulighed for et førsteforfatterskab på en artikel

Om dig:
• Interesseret i forskning
• Selvstændig
• Læringsvillig og engageret
• Interesse for tal er en fordel

Ved interesse/spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Ph.d.-studerende Malte M. 
Tetens malte.mose.tetens.01@regionh.dk eller afdelingslæge ph.d., dr.med. Lars H. Omland 
lars.haukali.hoej.omland@region.dk. Tøv ikke med at kontakte os med uddybende spørgsmål. 
Vi glæder os til at høre fra dig/jer.

De bedste hilsener
Malte M. Tetens, læge, Ph.d.-studerende, Lars H. Omland, afdelingslæge, ph.d., dr.med., 
Anne-Mette Lebech, overlæge, klinisk forskningslektor, ph.d., dr.med., Niels Obel, overlæge, 
professor, dr.med. 



6     |     A N N O N C E R            

“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.
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Skolarstuderende til hæmatologisk forskningsprojekt
Vi søger en forskningsinteresseret medicinstuderende til et forskningsår.
Om projektet:
Clonal cytopenia of undetermined significance (CCUS) er en relativt ny sygdomsenhed, som 
er karakteriseret ved cytopeni og forekomst af somatiske mutationer i kendte cancer driver-
gener. Patienter med CCUS har udover cytopeni en betydelig risiko for at udvikle regelret 
hæmatologisk cancer som myelodysplastisk syndrom og akut myeloid leukæmi. Projektet 
vil bestå i at indsamle og analysere kliniske og registerdata på alle patienter diagnosticeret 
med CCUS siden vi oprettede diagnosekoden i 2017.

Om os:
Du vil blive en del af professor Kirsten Grønbæks forskergruppe ved Hæmatologisk afdeling 
på Rigshospitalet. Vi er en gruppe med ca. 18 ansatte, herunder ph.d.-studerende, postdocs, 
medicinstuderende og projektsygeplejersker, og vi vægter sammenholdet i gruppen højt 
med mange sociale arrangementer og samarbejde om projekter på tværs af gruppen. Vi 
har stor erfaring med forskning i CCUS og relaterede myeloide sygdomme, så der vil være 
rig mulighed for faglig sparring.

Om dig:
Projektet vil indeholde en masse databehandling og analyse, så du skal være motiveret 
for at lære statistik og programmering i R. Derudover er det en fordel at være interesseret 
i hæmatologi og epidemiologisk forskning, og vi forventer at du kan arbejde selvstændigt 
og struktureret med dit projekt.

Det forventede resultat er mindst én publikation med dig som førsteforfatter. Skulle 
interessen være der, vil der også være mulighed for at fortsætte forskningen efterfølgende, 
evt. med henblik på et ph.d.-projekt.

Stillingen er en 12-måneders fuldtidsstilling med opstart i sommeren 2022. I mellemtiden 
skal du i samarbejde med os skrive studieprotokol og søge penge til løn.

Ansøgning og CV eller spørgsmål til stillingen sendes til jakob.werner.hansen.01@regionh.
dk og morten.rytter.tulstrup@regionh.dk.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan det er at lave skolarprojekt hos os, kan du også 
kontakte vores tidligere forskningsårsstuderende Dicte Træden på dicte3den@gmail.com.

Morten Tulstrup    Jakob Werner Hansen
Læge og ph.d.-studerende  Læge og postdoc

Har du interesse for psykiatri og forskning? 
Så er der her et spændende projekt om angst som du kan kombinere med din bachelor 
eller kandidatopgave? 

Som forskningsårsstuderende til projekt om angst og bipolar lidelse 
Psykiatrisk Center Nordsjællands forskningsenhed søger en medicinstuderende til en 
forskningsstilling som skolar stipendiat.
Du vil blive tilknyttet et nyt projekt KOMorbid angst ved Bipolar lidelse, KOMBI-studiet med 
startdato i 2022 efter aftale.  Professor Maj Vinberg vil være hovedvejleder og ansøger om 
midler til skolarstipendiet og overlæge Rasmus Nejst Jensen er projektleder.

KOMBI-studiet et klinisk forskningsprojekt, som udgår fra Psykiatrisk Center Nordsjælland. 
Formålet er at afdække hvilken rolle angst har hos patienter med bipolar lidelse. Hvor mange 
har angst, hvilken slags angst og hvordan påvirker det funktionsevne og kognition. Data 
og informationer samles løbende fra alle de patienter med bipolar lidelse som ses klinisk. 

Den studerende vil komme til at få sit eget særskilte forskningsprojekt, som en del af 
KOMBI-studiet
Arbejdsopgaver
• Oplæring klinisk til at se og undersøge deltagere sammen med overlægerne
• Deltage i den kliniske dagligdag herunder indsamle data til dit eget projekt
• Analysere data og udarbejde til bachelor eller kandidatopgave (som er basis for 

næste punkt)
• Analysere, i samarbejde med dine vejledere, data til en videnskabelig artikel til 

publikation
• Arbejdsopgaverne udføres i en fleksibel fuldtidsstilling 37t/uge. 
Vi søger en medicinstuderende der
• Har lyst til forskning og psykiatri
• Er selvstændig, struktureret og arbejdsom
• Gerne har erfaring med psykiatri 

Vi tilbyder: 
• Ansættelse som lønnet skolarstipendiet (10.000kr/mdr.) i op til 12 mdr.
• En grundig introduktion til forskningen og det psykiatriske speciale
• Grundig oplæring og tæt supervision af alle anvendte kliniske procedurer 
• Et inspirerende arbejdsmiljø med gode kollegaer, en humoristisk omgangstone og 

hjælp at hente, når der er udfordringer
• Mulighed for at udvikle kompetencer i forhold til forskningsformidling via deltagelse 

i møder, konferencer og oplæg internt og eksternt.

Ansøgningsfrist: 20/12 2021. 
Motiveret ansøgning (max 1 A4-side) og CV (max 1 A-4-side) sendes til: Rasmus Nejst Jensen
Rasmus.Nejst.Jensen@regionh.dk og du er velkommen til at ringe 3864 3130 eller til professor 
Maj Vinberg 3864 3227

Undervisningsassistenter søges til 
Øre-Næse-Hals-undervisningen på Rigshospitalet
Har du interesse for ØNH og vil du gerne forbedre dine formidlingsevner, så se med her!
ØNH-afdelingen på Rigshospitalet søger undervisningsassistenter til undervisningen af 
medicinstuderende på 3. semester kandidat med start fra februar 2022.
 
Vi er et hold medicinstuderende som indgår i undervisningen i samarbejde med afdelingens 
professorer og lektorer. Undervisningen foregår fra kl.8-15 mandag til fredag i Nordfløjen.
Vores opgaver er bl.a.:
• Finde relevante patienter til undervisningen
• Undervise i anamneseoptagelse, den objektive undersøgelse samt ØNH-sygdomme
• Instruere i forskellige ØNH-procedurer og indgreb
• Fungere figurant ved demonstration af ØNH-undersøgelser
• Simulationsundervisning (fx Nødtracheotomi på fantomer)

Krav:
• Bestået ØNH-kurset
• Interesse i ØNH herunder er motiveret i at dygtiggøre ifm. opgaven som 

undervisningsassistent
• Deltage til introduktionsmødet 28.01.2022 hvor oplæring finder sted
• Dække én (gerne to) fast dag om ugen, fra kl.8-15
 
Løn efter SUL overenskomsten.
Har du spørgsmål bedes du rette henvendelse til fahd.laith.al-shahrestani@regionh.dk 
Send en motiveret ansøgning og CV til fahd.laith.al-shahrestani@regionh.dk CC: christian.
von.buchwald@regionh.dk, vivian.soennicksen@regionh.dk
Frist: 17.12.2021 kl.12.00

På vegne af Professor Christian von Buchwald
Fahd Al-Shahrestani

Medicinstuderende søges til forskningsophold på 
Afdeling for Infektionssygdomme på Rigshospitalet
Er du interesseret i  infektionsmedicin og 
immunologi og vil du gerne prøve kræfter med 
forskning?

Viro-immunologisk forskningsenhed på Afdeling for Infektionssygdomme, Rigshospitalet, 
søger 2 medicinstuderende til spændende forskningsprojekter. I forskningsgruppen 
arbejder vi med HIV, immunologi, organtransplantation, COVID-19 samt vaccinerespons 
hos immunsupprimerede.

Et af de projekter, du som studerende kan arbejde med, omhandler betydning af CMV 
hos personer med HIV-infektion. Dette projekt udgår fra COCOMO studiet, et større 
igangværende prospektivt studie. Der vil i projektet være mulighed for udførelse af 
laboratoriearbejde. 
Et andet projekt omhandler antistofrespons hos knoglemarvstransplanterede patienter 
efter vaccination mod COVID-19. Dette projekt udgår fra VACCIM projektet, et andet større 
igangværende prospektivt studie. I dette projekt vil der indgå både analyse af allerede 
indsamlede data samt deltagelse i opfølgning af de inkluderede projektdeltagere. 

Vi kan tilbyde
• Problemorienteret arbejde med selvstændigt projekt og målsætning om mindst en 

førsteforfatterpublikation (kan bruges som kandidatspeciale) samt mulighed for 
medforfatterskaber i de projekter du tager del i.

• Oplæring i nyttige kliniske og laboratoriemæssige færdigheder (f.eks blodprøvetagning, 
EKG-optagelse, spiometri, ELISA samt evt. flowcytometri)

• Statistikkurser på PhD-skolen (Opnå færdigheder i SAS eller R-programmeringssprog).
• Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik – og etik.
• Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø (regelmæssige sociale 

arrangementer) med 3 post.doc, 10 Ph.D-studerende og 5 medicinstuderende. 
• Nationale og internationale samarbejdsmuligheder.
• Træning i formidling af forskningsresultater og deltagelse i internationale konferencer.
Vi forventer at
• Du er selvstændig, ambitiøs og har mod på at bidrage til at opretholde et højt niveau 

i forskningsgruppen.
• Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som en integreret 

del af din hverdag. 

Lyder det som noget for dig så send en motiveret ansøgning (ca. 1 side) + CV og 
karakterudskrift til Susanne.Dam.Poulsen@regionh.dk og/eller malene.hove-skovsgaard@
regionh.dk.  Ansøgningsfrist er onsdag d. 26/11. Du er også velkommen til at ringe og høre 

Mågerne må slås om resterne.
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Kandidat-speciale med fokus på immunforsvaret hos 
nyfødte.
Komparativ pædiatri og ernæring er en forskergruppe på SUND der arbejder med forbedre 
nyfødte, og især for tidligt fødte børns sundhed. Vi er en tværfaglig gruppe af læger, dyrlæger 
og mange flere, der bruger laboratorie-, dyre- og kliniske forsøg til at udvikle interventioner 
der kan hjælpe de allersvageste nyfødte. 

Et af vores områder er immunforsvaret, hvor vi især forsker i sammenhængen imellem 
immuncellernes funktion og deres stofskifte. Vi prøver at bliver klogere på hvordan 
ernæringen af for tidligt fødte børn med alvorlige infektioner kan optimeres. Senest har 
fundet ud af at et højt glukose indtag accelerer udviklingen af neonatal sepsis i vores 
dyremodel, noget vi gerne vil arbejde videre med. 

Vi søger en studerende der vil have lyst til at arbejde med disse emner, enten i form af in 
vitro laboratorieforsøg, dyreforsøg eller en kombination. Det konkrete projekt vil vi gerne 
definerer sammen ud fra dine kompetencer og kunne munde ud i et kandidatspeciale og/
eller publikation. Studerende fra alle sundhedsfaglige studieretninger er velkommen til at 
søge, laboratorieerfaring eller dyreforsøgslicens er en fordel men ikke et krav.  

Hvis du er interesseret eller har spørgsmål så skriv til Ole Bæk, læge og PhD studerende 
(ole.baek@sund.ku.dk) 

Raske unge voksne søges til forskningsprojekt om-
kring fysisk aktivitet og senfølger efter knoglemar-
vstransplantation i barndommen.
Børneonkologisk laboratorium, Rigshospitalet og Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg 
Hospital søger raske unge voksne (18-50 år) til et styrketræningsprojekt.

Projektet består af en 4 måneder lang træningsperiode, med styrketræning 3 gange om 
ugen på Bispebjerg Hospital. 
Derudover er der to undersøgelsesdage før og efter træningsperioden, hvor vi tager 
blodprøver, laver en skanning af kroppen til vurdering af skelet-, muskel- og fedtmasse 
(DXA-skanning), laver en skanning af en muskel og maven (MR-skanning) og tager en prøve 
af muskelvævet (muskelbiopsi). 

For at være med skal du:
• Være rask og ikke tage noget fast medicin. 
• Ikke træne fast. 
• Ikke være vegetar eller veganer. 
• Kunne træne 3 gange om ugen på Bispebjerg Hospital i 4 måneder, samt afsætte tid 

til to forsøgsdage før og efter træningsperioden. 

Ved at være med: 
• Får du et 4 måneders styrketræningsprogram vejledt af en kvalificeret træner. 
• Får du viden om din muskelmasse, fedtprocent og knoglestyrke.
• Får du viden om dit generelle helbred. 
• Får du 3000 kr. som godtgørelse for deltagelse (skattepligtigt – B-indkomst).
• Bidrager du til vigtig viden om, hvordan senfølger til knoglemarvstransplantation i 

barndommen kan forebygges. 

Er du interesseret i at høre mere? 
Så kontakt Anne Anker Nissen, læge & Ph.D.-studerende:
E-mail: anne.anker.nissen@regionh.dk eller telefon: 5171 6227 (kl. 8-16)

Latino lørdag 
på lørdag d. 27/11.

Fredagsbar d. 3/12

Vi starter Black FridayBlack Friday  og kører 
med lavere priser, end hvad I har 
været vant til det her semester. 
Juhuuu!

Klubben lukker efter fredagsbar!
Hent dine glemte sager inden da.

DET SKER  I  STUDENTERKLUBBEN DET SKER  I  STUDENTERKLUBBEN 

Filmaften 14/12 kl 20:00
 Vi skal se

Det var ikke 
Niels, der fangede 

helleflynderen i dag.
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UNIVERSITETSVALGET 2021
Hvorfor det er vigtigt, og hvorfor du bør stemme? 
D. 22.-26. november er der valg på KU. Men hvad er univalget? Hvad stemmer man til? Og hvem skal man 
stemme på? Vi prøver at give dig et overblik her.

Akademisk Råd
Dekanerne er de øverste ledere på fakulteterne. Dekanerne er vejledt af et råd, Akademisk Råd, der har til 
opgave at vejlede dekanen i forskningsstrategi, rammerne på fakultetet, de større uddannelsesrammer og 
budget. På SUND er Ulla Wever dekan og i Akademisk Råd skal der vælges 5 studenterrepræsentanter fra hele 
fakultetet. I Akademisk Råd er der kampvalg, idet både SUNDrådet og Frit Forum opstiller. Fra MedicinerRådets 
side anbefaler vi at stemme på SUNDrådet. Vi har desuden intet mindre end 5 dygtige medicinere, der stiller 
op til Akademisk Råd. Nedenfor kan du læse om nogen af deres fokus-områder det næste år: 

Regionalisering: En tiendedel af studiepladserne i København skal nedlægges i regionaliseringens navn grundet et 
bredt politisk forlig. Vi kæmper for en fornuftig fordeling med hensyn til de lokale studiemiljøer, undervisningskvaliteten 
og vores muligheder som studerende for et godt studieliv. 

Campusplaner: Fysiske rammer, hjemstavnslokaler og undervisningsfaciliteter. KU’s areal skal reduceres, og derfor 
samles flere studerende på færre kvadratmeter. Dette må ikke gå ud over kvaliteten af vores studier. Vi skal sikre alle 
studerende, fra store til små uddannelser, en mulighed for at høre til et sted med adgang til gode fysiske rammer, hvor 
vi kan etablere gode studiemiljøer. 

Studenterinddragelse: Fra kursusniveau til store campusplaner. Vores uddannelser er under store omvæltninger. Derfor 
er det vigtigt, at studerende sidder med, når store beslutninger tages om rammerne for vores studier. Vi vil arbejde for, 
at vi bliver repræsenteret på hvert et niveau og sikre, at vores interesser bliver varetaget på tværs af alle uddannelser.

du kan få morgenboller og møde de opstillede kandidater i 
mærsktårnet
mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 9-12!

Hvordan stemmer man?
Du burde have fået en mail på KUmail med et link, som du kan klikke på og så burde det give sig selv. 
Du kan også bruge LINKET, der er på forsiden af KUnet.

Mediciner-kandidater 
opstillet til Akademisk 
Råd på SUND

Rasmus Michael Christiansen

Dogukan Jesper Gür

Simon Albrechtsen

Aske Wulff Helge

Benedikte Hartvigsen 
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Mediciner-kandidater opstillet 
til Akademisk Råd på SUND

Dogukan Jesper Gür

Peter Schaldemose

Joachim Birch Milan

Benedikte Hartvigsen

Sedra Al Yousef

Aske Wulff Helge

Yassin El Abdellaoui

Yassin Alaoui-Ismaili

Studienævnet
Studienævnet for Medicin er ansvarlige for medicin-
uddannelsen.
Studienævnet laver nye studieordninger, evaluerer 
uddannelsen, opretter nye kurser (og justerer de 
nuværende) samt lægger eksamensplaner og 
undervisningsplaner. Altså mere ”lavpraktiske” ting, der 
kun gælder medicin-uddannelsen. Derudover er det 
studienævnet der behandler de svære eller atypiske 
dispensationsansøgninger, som dispensationsudvalget 
ikke kan behandle. Det er dermed yderst vigtige 
sager studienævnet tager sig af. Formandsskabet i 
studienævnet består af studieleder Jørgen Kurtzhals 
og en studerende som næstformand – aktuelt Peter 
Schaldemose. Der sidder i alt 5 studerende i studienævnet. 
Hvis du gerne vil høre mere om hvad MedicinerRådet 
vil sætte fokus på det næste år, så tag en pause fra 
læsningen og kom forbi Mærsk-tårnet i løbet af ugen. 
Her står vi og deler kaffe + morgenboller ud, og er klar 
til at tage en snak om universitetspolitik med jer! Og 
husk at du også altid er velkommen til at komme til 
MedicinerRådets møder og give dit besyv med – nye 
holdninger og tanker er yderst værdsat. 
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Herunder kan I læse en kort kandidat-beskrivelse af MedicinerRådet og vores kandidater til 
studienævnet: 
Medicinerrådet stiller traditionelt set op på ikke at have en bestemt agenda - andet end at varetage 
de studerendes interesser. Vi gør et nummer ud af IKKE at have en politisk profil, hvor fx Frit Forum 
er Socialdemokrater. I vores optik harmonerer partipolitik og studenterpolitik i både teori og praksis 
dårligt. 

Vi slår os desuden op på at vi har enormt meget kumuleret erfaring. Medicinerrådet har eksisteret 
siden 60'erne og næsten lige så længe har vi (eller vores forgængere naturligvis) repræsenteret 
de medicinstuderende på alle niveauer af KU. Blandt andet har vi repræsentanter i studienævnet, 
akademisk råd, universitetsbestyrelsen, kvote 2-udvalg, dispensationsudvalg samt på de enkelte 
institutter. Vi er dermed repræsenteret vidt og bredt og har derfor også indgående kendskab til 
systemet. 

Jesper Jeg er nyvalgt formand for MedicinerRådet, og derigennem vil jeg 
arbejde for at få de medicinstuderende holdning igennem i studienævnet. Jeg 
vil desuden arbejde for at den enkelte studerende bliver set i behandlingen af 
dispensationssager og at mennesker kommer før system. Derudover vil jeg 
arbejde for at forbedringen af vores uddannelse blive et interesseområde for flere 
studerende, hvorfor jeg vil yde en indsats for at gøre MedicinerRådets arbejde 
mere åbent.

Peter Jeg har siddet i studienævnet i 3 år, og håber på at få lov til at tage et 4. år 
også. Mit fokus i år vil i særdeleshed være to steder: Den nye medicinuddannelse 
i Køge og en ny bachelorstudieordning: Den nye medicinuddannelse i Køge er 
interessant, men oprettelsen sker ud fra politiske, ikke faglige hensyn. Derfor 
er min fornemmeste opgave at sikre at ønsket om en fuld medicinuddannelse i 
Region Sjælland, ikke sættes højere end behovet for høj faglighed. Oprettelsen 
og udrulning af uddannelsen skal ske i takt med at fagligheden og faciliteterne er 
på plads – og så må den ikke føre til forringelser af uddannelsen i København! 
Desuden vil jeg følge processen med ny bachelorstudieordning tæt. VI har 
allerede arbejdet en del med det i det seneste studienævnsår, og jeg håber virkelig 
at vi i løbet af det kommende år kan få konkretiseret processen og indarbejdet 
mere tidssvarende elementer inden for fx digitale lægefaglige kompetencer. 

Joachim Jeg har siddet i Studienævnet i halvandet år. Som altid sker der mange 
ting på studiet, blandt andet regionalisering, omlægning til digital undervisning 
og nye studieordninger, ligesom de "almindelige" gøremål som at forholde sig 
til evalueringer og svære personsager. Jeg stiller op på at levere ihærdighed 
og omhu i arbejdet med disse omfattende opgaver. Og så stiller jeg op på at 
arbejde for en studieordning, der vil klæde de kommende læger på til fremtidens 
sundhedsvæsen, hvor der lægges vægt på problembaseret læring, tidlig klinik, 
og videnskabsteoretiske og kommunikative kompetencer langt over hvad 
uddannelsen byder på i dag. Og nå ja, langt mindre udenadslære.

Sedra Jeg har ikke siddet i studienævnet før, hvorfor jeg synes at jeg kan 
bidrage med et frisk syn på arbejdet i studienævnet. Der er bl.a. et bredt ønske 
blandt de studerende om, at forelæsningerne fortsat skal optages og lægges 
op på Absalon. Det vil arbejde for, men vigtigst af alt vil jeg bidrage til at gøre 
vores arbejdsprocesser i studienævnet mere synlige og gennemskuelige for de 
studerende, så de kan blive mere involveret og repræsenteret i det.



Efter det store fremmøde og interesse for oktober måneds strikkeklub, håber vi på at gentage succesen 
igen i november.

Vi mødes igen i FADL-husets kantine med snacks og hygge.

Torsdag den 25. november kl. 16:00

Vi vil gerne sprede julestemning på Panum i de kolde vintermåneder. Vi vil derfor bede om jeres hjælp til 
at strikke en kæmpe hue til en af marmorkuglerne i foyeren i Mærsk tårnet. Vores idé er at strikke firkanter 
i rødlige nuancer, så kom og bidrag og medbring jeres rødlige restegarn!
Alle er selvfølgelig også velkomne til at strikke på deres eget projekt.

LÆR AT STRIK i Panum strikkeklub ved at bidrage til kæmpehuen, ved at strikke firkanter. Vi er mange der 
er klar til at lære fra sig, medbring gerne rødligt garn og strikkepinde hvis muligt.

Husk alle er velkomne, nye som garvede strikkere, og alle andre kreative håndarbejdere er også velkomne. 

Tilmeld dig til strikkeklubben på facebook-siden: Panum Strikkeklub. 

Datoerne er:
Akut Pædiatri - 29/11 og 30/11
Psykiatri - 29/11 - 30/11 - 1/12
Nefrologi - 1/12 - 2/12
Akut medicin 6/12 - 7/12 - 8/12
Alle i FADL huset

Studieteknik 5/12 
Afholdes på Panum

EFTERÅRSKURSER MED LEDIGE PLADSER

STRIKKEKLUB NOVEMBER EDITION

Du kan lige nå at tilmelde dig 
et af FADLs eftertragtede 
kurser i efterårssemestret. 

Tilmelding via mit.FADL.dk.
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MOKOSKOPER
af MagicMyken
Mørket har sænket sig over landet, og stjernehimlen er igen fyldt 
med chokerende nyt. Tør du gå måneden i møde uden varsel om 
hvad der skal ske?

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du opdager at hvis du reloader vacciner.dk dukker der hele tiden nye 
vaccinetider op til dit 3. stik. Det giver et dopaminrush uden lige, når du 
får en bedre og bedre tid! Om 3 uger i Valby! Om 2 uger på Amager! Om 
4 dage på Vingelodden! Din hjerne fyldes med dopamin, så det næste 
løber ud af ørene på dig! Du ender i din iver med at booke en tid i Ribe 
om 3 timer, og du må skynde dig ud på dit livs roadtrip!

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du går ind i Elgiganten for at købe en oplader, men da det viser sig at 
det er black Friday og du har en rygrad som en regnorm, ender du med 
at gå ud med 4 samsung fladskærme, en højtaler du kan snakke med, 
en tørretumbler, og et kæmpe forbrugslån. Det viser sig at være den 
forkerte oplader du har købt da du kommer hjem, men tør ikke gå tilbage 
til butikken, i frygt for hvad dig og dit kreditkort kan finde på.

Vædderen
20. marts - 19. april
MOKs medie er ramt af senfølger på nethinden, der umuliggør at tyde 
hvad der venter dig.

Tyren
20. april - 20. maj
2 måneder inde i dit kollegieophold, viser det sig at du har taget fejl af 
hvilken hylde, der var fælleshylden. Du har ellers været en aktiv støtte i 
facebook chatten til de forurettede mennesker der har fået stjålet deres 
mad gang på gang. Lidt for aktiv, til at du kan gå til bekendelse, og din 
løsning bliver i stedet at smide din nabo under bussen, og plante en 
masse stjålet mad på din stille nabos værelse. 
Det viser sig at han har været ude og rejse i den tid du har boet her.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du har god energi til nye inputs, og nu er en god tid til at skabe nye 
relationer. Du skriver de smukke russiske kvinder der bor i ”VIRUM; 14KM” 
der skriver til dig hver gang du streamer fodbold på lyssky hjemmesider. 
Du taber dit hjerte til den sibiriske skønhed Anastassia, som elsker at feste 
på stranden og tænder på tynde gamers med briller. Du mister mærkbare 
dele af din opsparing, til Anastassia som selvfølgelig viser sig at hedde 
Igor, men kærligheden blomstrer langsomt over jeres fælles passion for 
counterstrike og actionfilm. Du flytter til til Moskva, og i lever et langt 
og lykkeligt liv med fællesøkonomi, hvor i catfisher sammen, og samler 
folk til jeres voksende harem.

Krebsen 
21. juni - 21. juli
Du har en løsningsorienteret måned, hvor du ser muligheder i stedet for 
problemer. For bihulebetændelse. Det har du aldrig prøvet før, og du ser 
det som en unik mulighed for at mærke en anatomisk struktur, du ellers 
ikke helt var sikker på fandtes. Du mærker din krop på en helt ny måde, 
og tester hvor meget snot en krop egentlig kan producere. En hel del, 
dit hoved vejer 4 kg mere i slutningen af ugen, og du ligger ned med 
feber og pruster i sofaen, fuld af taknemlighed over hvor meget du er i 
kontakt med din krop.

Løven
22. juli - 22. aug.
I holder bæredygtig pakkeleg, hvor man skal give noget fra sin lejlighed. 
Du pakker lampen fra spisebordet ind og tager med, da det alligevel er 
meget hyggeligere med stearinlys. Dagen efter vil din roomie og udlejer, 
gerne have en alvorssnak med dig omkring værdien af pH-lamper. Det 
udvikler sig til en samtale om hvorvidt det i orden at kalde nogen et 
kapitalistisk røvhul, og videre til en samtale om hvornår på dagen du 
kan flytte ud.

Jomfruen. 
23. aug. - 22. sep.
Din bachelorvejleder giver dig feedback på din bacheloropgave, og 
spørger til slut om du skal hjem til Sverige og holde jul. Det synes du er 
underligt i og med at du er født og opvokset i Danmark, men det er som 
om at magtforholdet hænger i luften, og du siger bare ja. Du kommer 
til at rode dig ud i en længere fortælling om din opvækst i Södermalm, 
og du fortæller om de særlige svenske juletraditioner som fx silderæs, 
samling af IKEA-juletræet, stenkastning ved motorveje, og det helt særlige 
krybespil, hvor jesusbarnet er inde i en kanelbulle, hvorefter landsbyen 
spiser sig ind til den indbagte Messias.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du er i en periode hvor du skal passe på dig selv og dit vitamin niveau. 
Du begynder at gå i solarie, for at modvirke vinterdepression, men som 
du ligger der uden tøj på lægger du mærke til et rødt udslæt. Du gribes 
af panik og googler løs. Netdoktors dom er klar: du har aktut opstået 
psoriasis på hele kroppen, og det bliver bare værre og værre. Din hud 
svier, men det bliver bedre nogle uger efter du stopper med solarie. Du 
konstaterer at du desværre har vitamin-D allergi. Det er en besværlig diæt 
du må spise efter med din nyerkendte tilstand, men det får dig også til 
at føle dig lidt speciel.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du vågner efter en heftig bytur og ser de sms’er du har sendt din 
underviser. Måske var ”du kan selv være en analfistel!#!” ikke den bedste 
formulering i din ellers halvkonstruktive kritik. Du får pludselig en ide og 
sletter dine sms’er, og får ro i sindet ved tanken om at ikke engang politiets 
bedste specialister, kan genskabe regeringens sms’er. Du misser lige den 
ene detalje at den stadig er på lektors telefon, og ja, det er dig der bliver 
udpeget som forsøgsperson når rektaleksploration skal demonstreres.
 
Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du står i lufthavnen på vej hjem fra Tyrkiet. Du får konfiskeret din pose 
med slik du har købt hos en gadesælger, da det viser sig at indeholde 
store nok mængder terpentin og ammoniak til at sprænge en mindre 
lufthavnsterminal i luften. Du er glad over at du ikke nåede at spise dem, 
og griner lettet. Det ændrer ikke på at du skal i fængsel.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du orker ikke pendleturen mellem Panum og Rødovre, når nu du 
alligevel  læser op til anatomieksamen hele tiden. Du finder døren ned 
til forsøgsgrisene, hvor der er dejligt varmt og hyggeligt om aftenen. 
Du flytter ind og lærer dem langsomt at kende, og du er efterhånden 
accepteret i flokken. Du stiger langsomt i hierakiet ved at slå konkurrende 
hanner ihjel, og bliver deres leder efter et par uger. Forsøget med det 
ellers lovende lægemiddel der muligvis kunne have kureret Alzheimers, 
bliver afbrudt og lagt i graven, grundet de mange uforklarlige dødsfald 
på svinene.


