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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: Jens Clausen og Sofie
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1609 København V
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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 H T 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

Sofie

Johan

Førstehjælp For Folkeskoler holder intromøde 
den 1. marts! Se mere på side 6 

Fredagsbar  på FREDAG! Den 4. marts!

Foredrag med rektor på Københavns 
Professionshøjskole Stefan Hermann den 9. 

marts. Se mere på side 6 

Filosofisk fugle- og botaniktur til Vaserne den 
12. marts. Se mere på side 6

Sexekspressen holder uddannelsesweekend 
den 12.-13. marts. Se mere på side 6

Studenterklubben er åbnet igen d. 28/2! 
Wuhu!

FADL fejrer kvindernes internationale 
kampdag tirsdag den 8. marts. Se mere på side   

8.

POST-REVY FØLELSEN.....
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Plastikkirurgiens historie – Harold Gillies Mekka
          Af: Gabriela// MOK-Red.

Så er vi tilbage i plastikkirurgien, som denne gang ikke involverer fisk, men menneskelige 
patienter i massevis! Vi befinder os nemlig denne gang under 2. verdenskrig, hvor vores 
kære ven fra sidste afsnit, Sir Harold Gillies, igen spiller en central rolle i videreudviklingen 
af plastikkirurgien. Fik du ikke læst forrige afsnit, så kommer her en lille intro: Sir Harold 
Gillies var en New Zealandsk læge, der opdagede et behov for rekonstruktiv kirurgi 
hos sårede soldater efter 1. verdenskrig. Så han gav sig i kast med at udvikle teknikker 
til rekonstruktion og huskes af eftertiden som ”plastikkirurgiens fader”. Udover at 
udvikle operative teknikker, opstillede han nogle operationstekniske principper og 
udviklede platikkirurgien som et tværfagligt speciale samt sørgede for genoptræning 
og journalførelse blev vægtet højt. Men VIGTIGST AF ALT udviklede han sin nåleholder, 
der udover at være en suturnål også kan klippe suturen! I mellemkrigstiden er han, som 
tak for sit vigtige arbejde blevet adlet og holder nu titlen ”sir”.

Uddanner Europas første plastikkirurger
Det er ikke kun i engelske læger, der ser et potentiale for den nyopståede gren af kirurgien. Flere udenlandske læger 
rejser i efterkrigstiden til England for at specialisere sig i plastikkirurgi ved Gillies afdeling. Disse udenlandske læger blev 
de første plastikkirurger i deres respektive lande. Heriblandt  var den svenske læge Allan Ragnell. Under 2. verdenskrig 
sluttede den danske læge Grete Olsen sig også til Gillies team i et forsøg på at få sig en uddannelse i plastikkirurgi.

Rooksdown House
Med udsigten til en ny verdenskrig besluttede Gillies og hans team at splittes. Gillies flyttede ud til Rooksdown House i 

Basingstoke, som blev den vigtigste hærenhed for plastikkirurgi. Her fortsatte 
Gillies og hans team med at udføre og videreudvikle rekonstruktioner hos 
soldater og hos civile med fx fødselsdefekter. Genoptræningen af patienter 
foregik i en hytte omtalt som ”The Rec” tilknyttet Rooksdown House. “The 
Rec” blev bygget med penge doneret af engelske danskere, som tak for 
hans arbejde med rekonstruktion af svært forbrændte danske sømænd i 
1923. Genoptræningen i “The Rec” blev et samlingspunkt for Rooksdown 
houses patienter og dannede baggrund for venskaber mellem patienterne, 
der var indlagte i lange perioder. Det var ret almindeligt at de indlagte 
soldater nåede at lære 

deres sygeplejesker godt at kende og gifte sig med dem. En større 
gruppe fra Rooksdown House stiftede sammen Rooksdown House 
Club for tidligere patienter, hvor disse kunne fortsætte fællesskabet 
fra indlæggelsestiden. Gillies blev pensioneret efter 2. verdenskrig, 
men fortsatte med at møde op på arbejde – til alles irritation – indtil 
sin død i 1960.

Gillies operative principper
Gillies værdsatte omhyggelig planlægning, som man dog ikke må 
være bange for at ændre. Først bringes hvad der findes af normalt 
væv tilbage til sin normale plads og derfra kan man rekonstruere. 
Som operationsassistent hos Gillies, blev man bedt om at give 16 
forslag til de nødvendige operationer med begrundelsen: ”You must 
be able to get yourself out of the mess, you are sure to make at your 
first 2 and 3 attempt”.
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Det Medicinske Selskab  
i København  

  Er du vores nye bestyrelsesmedlem?  
 

Det Medicinske Selskab i København søger nyt 
stud.med.-medlem til bestyrelsen. Deltagelse 
iselskabets arbejde kan give dig et fantastisk 
netværk, masser af inspiration til dit videre 
lægeliv og muligheden for at føre et 
traditionsrigt selskab ind i det 21. århundrede. 
 

Om os:   
• Vi er verdens ældste lægevidenskabelige 

selskab grundlagt i 1772 - men fortsat 
dynamisk og tidssvarende! 

• Selskabet rummer alle specialer og alle 
ancienniteter 

• Vi tilbyder spændende foredrag af 
fremtrædende kollegaer om aktuelle 
faglige emner, tirsdage i forårs- og 
efterårssemestret 

• Vi holder årlig fødselsdagsfest i Domus 
Medica i oktober  

• Vi uddeler årligt:  
o ”Årets pris for bedste kandidatspeciale” 

for de 3 bedste kandidatopgaver.  
o Rejsestipendier til Yngre Læger til 

studieophold i udlandet i forbindelse 
med deres ph.d.-studium  

o Skolarstipendier til medicinstuderende 
ved Københavns Universitet, som ønsker 
at starte forskningsår 

•  

 
Selskabets formål er et styrke lægers interesse 
i forskning, samle læger på tværs af specialer 
og fremme videnskab og sundhed. 
 
Indsendelse:   
Er du interesseret i at bidrage så send os en 
motiveret ansøgning (max 2400 tegn) og et CV 
til kms@dadl.dk senest den 14. marts 2022.  
 

Kriterier vi vil lægge vægt på:   
• Personlig forskningserfaring 
• Gerne erfaring med arbejde i 

organisationer eller foreninger 
• Ønsket om at indgå i udvalg og være ansigt 

udadtil samt skabe netværk til dine 
medstuderende 

• Lyst til at bidrage til bestyrelsen i en 2-årig 
periode 

 

Yderligere information: 
Såfremt du har spørgsmål, kan du kontakte 
præsident i Det Medicinske Selskab i 
København, Søren Møller på 2959 4600, 
stud.med.-medlem Troels Boldt Rømer på 
3147 7345 eller sekretær Bitten Dahlstrøm på 
kms@dadl.dk eller på telefon 3544 8401. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Læs mere om selskabet på www.dmsk.dk  
 
 

REVYEN INDEFRA 

Hele 3 af MOKs  redaktionsmedlemmer har deltaget i revyen i år. Resten af 
MOK redaktionen har været inde og se showet, og skrive en skarp og kritisk 
anmeldelse af det. Os der var med, må af uransagelige årsager ikke være med 
til at skrive anmeldelse. Altså, glemmer de helt at man selv er sin egen største 
kritiker!

Så hvad synes vi? Altså, jeg (Myken) vil helst ikke udtale mig om den sketch 
jeg har skrevet og spillet med i - så det vil jeg lade op til Søren Brostrøm at 
vurdere. Han syntes faktisk at det var de sjoveste 2% i revyen, men hey, hvad 
ved han om administration af det offentlige sundhedssystem, og vigtigheden 
af humor i en svær tid? Nok ikke så meget!

Hvis der var en ting som bandt hele revyen var det bandet, i og med at de 
skulle spille imellem alle vores sketches og indslag. Men altså, de spillede da 
også okay?! Der blev da i hvert fald brugt minimum 13 instrumenter! Især den 
evigt utaknemlige rolle som saxofonist/melodikaist der tryllebandt publikum, 
i skyggen af den evigt egocentriske guitarspiller.

Særligt en tæppetrækker skilte sig ud. Denne ædle disciplin, hvor man 
underholder og forfører publikum, så de slet ikke mærker skiftet mellem 
sketches. 

Kunsten at tryllebinde publikum i løbet af de første sekunder, for så at trække 
sig så hurtigt ud af scenen at tilskuerne ikke vil andet end se revyisten 
igen, kræver en præsicion så skarp, at selv den mest erfarne manusforfatter 
river sig i håret over opgaven.  Men den blonde nordmand, som i øvrigt 
var revyens eneste deltager af international kaliber, formåede at levere det 
mest komprimerede stykke kvalitetshumor revyen nogensinde har set. Ved 
at bruge det originale trick med at nævne ordet “kneppe” for at fremkalde 
latterudbrudd hos publikum, trængte hun kun 60 sekunder på at toppe 
showet. 

Bare synd ingen kunne forstå hennes norske replikker. De var nemlig så 
genialt udarbejdet at kun det mest avancerede sprogører kunne forstå dem.

Okay men helt ærligt, hvad er vores egentligt holdning indefra? Vi kan starte 
med at kåre diverse ting:

Årets sketch: 2% - Tak til Myken
Årets sang: Steroid - Tak Andreas
Årets first mover: Tak til Åsne
Årets rekvisit: Bænken til brød - Tak til Myken
Årets instrument: Saxofon - Tak til Andreas
Årets internationale stjerne: Åsne - Tak til Åsne
Årets mest originale sex-joke - Tak til Åsne 
Årets øl: Anarkist - Tak til Studenterklubben

Så er det på plads. Men hvad med alt det der foregår rundt om revyen?
Vi må komme med vores klareste anbefaling til premierefesten. Den kan knap 
beskrives. Den skal opleves! Så er dagen efter premierefesten. Uha, det er en 
af de lidt hårdere dage i livet. Alt i alt er revyen som en u-formet kurvet. Først 
op så ned, og så op igen. Især øveugen kan være noget af en mundfuld, hvor 
spirende revyister bruger dag og nat på at forberede det store show, alt imens 
de hygger, former venskaber og tænker på, hvornår de mon skal sove igen. 
Spilleugen er en anden glæde. Efter at have gentaget de samme replikker 
om og om igen, kan man blive i tvivl om det overhovedet er sjovt? Og der er 
det en befrielse at få så dejligt et publikum på, at man en hel uge i træk ikke 
er i tvivl om, hvorfor man gjorde det. Alle grin, latter og klapsalver bliver højt 
værdsat!

Alt i alt er revyen både én af de hårdeste og sjoveste rejser man kan begive sig 
ud på i løbet af studiet.

Af Andreas, Åsne og Myken // MOK-red.
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Af Andreas, Åsne og Myken // MOK-red.

“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

Almen lægepraksis tæt på Panum-instituttet i Køben-
havn søger Stud.med.
Delepraksis  med op til 2 læger i praksis daglig: Vi er ved at genopbygge et hold af  
medicinstuderende – efter at de tidligere nu er blevet læger med meget fine resultater.

Semesterkrav:
Minimum 6. Semester

Ansættelsestype: 
Timelønnet efter aftale.

Dato for ansættelsesstart samt –periode:
Løbende: Ansættelses-samtaler starter i marts 2022.

Timeantal (ugentligt):
Fleksibel i opstarts-perioden og på sigt gennemsnitlig  7 – 8 timer per uge, 
Klinik-fremmøde evt. fordelt på kortere daglige perioder, således at man ikke behøver at 
anvende en hel studiedag.

Ugedage, tidspunkt:
Primært på mandage, tirsdage,  torsdage, men onsdage og fredage kan også komme på tale.
Fremmøde-tidspunkter: Typiskt FRA:  kl. 8 eller 9 TIL: kl. 13, 14 eller 15.
Dvs. perioder på 4 – 7 timer. Perioder kan evt. deles, således at man ikke behøver at anvende 
en hel studiedag.
Evt. visse eftermiddage fra ca. kl. 13 – kl. 17.

Øvrige kommentarer:
Arbejdet består primært af reception af patienter, telefon og digitale kontakter, som 
håndteres i NOVAX patient-journalsystem. Desuden enkel håndtering af parakliniske prøver, 
samt enkel assistance ved lægens undersøgelser og behandling af patienterne. Desuden 
sikre at lokalerne holdes ryddelige med CORONA afspritning osv.
Klinikken lægger vægt på empati, etik og altid venlig betjening samt et højt lægefagligt 
niveau.
Afhængig af erfaring kan andre opgaver komme på tale.

Kontaktperson, adresse og/eller telefonnummer:
Interesse angives skriftligt til Marianne eller Jan på mail til:   almen.medicin@hotmail.com
CV medsendes med kronologisk angivelse af  studie-erfaring og arbejds- erfaring samt  
andet, som kan have relation til arbejdet i en lægeklinik, inklusive erfaring med IT-systemer 
og service.

Studentermedhjælper til CHIP, Center of Excellence 
for Health, Immunity and Infections. 
CHIP har langstrakt erfaring med at koordinere store, transeuropæiske kohortestudier 
med fokus på HIV, viral hepatitis og tuberkulose. Vi søger en medicinstuderende som 
studentermedhjælper til at assistere med den daglige studiedrift med særligt fokus på 
datahåndtering, data-cleaning og kvalitetssikring 4-8 timer om ugen. Derudover skal du 
i ferie- og særligt travle perioder være indstillet på at hjælpe til i CHIP's reception med 
blandede opgaver, som printning, mødeopdækning, pasning af telefonen, pakning af 
konvolutter til klinikker, mv.

Du vil blive del af et velfungerende team, der dagligt arbejder med storskala 
observationsstudier inden for et mangfoldigt spektrum af HIV, hepatitis og tuberkulose 
forskning. 

Vi tilbyder: 
• En grunding oplæring
• Alsidige arbejdsopgaver
• Flexible arbejdstider 
• Mulighed for forskningsår. 
Krav: Du skal være engageret, fleksibel, detaljeorienteret og have en basal klinisk 
sygdomsforståelse (minimum have påbegyndt 4. semester). Et basalt kendskab til data-
management er en fordel, men ikke et krav. 
Start: hurtigst muligt
Løn: efter overenskomst
Ansøgningsfrist: 25 marts, 2022

Mail din ansøgning til Bastian.neesgaard@regionh.dk. For yderligere spørgsmål er du 
velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Jakob Friis Larsen, Operations Team Lead
Lars Peters, MD, Senior researcher, 
Bastian Neesgaard, MD, klinisk assistent
Rigshospitalet - University of Copenhagen
CHIP, Section 2100 
Blegdamsvej 9, DK-2100 Copenhagen Ø, 
Denmark

Personlig assistent søges til Øre-Næse-Halskirurgisk 
overlæge på Hillerød Hospital!
Kunne du tænke dig at få muligheden for komme i ”mesterlære” inden for øre-næse-hals 
specialet og samtidigt blive fortrolig med Sundhedsplatformen? Så er du måske, den vi søger!

Vi er aktuelt to lægestuderende og får brug for én ekstra kollega til at indgå i teamet som 
personlig assistent for en Øre-Næse-Halskirurgisk overlæge på Hillerød Hospital. 
Vores arbejde ligger i dagtiden i hverdagene fra kl. 08.00/09.00 til senest kl. 16.00 i 
ambulatoriet og på sengeafsnittet. Ind i mellem følger vi også med på bagvagt. Og ca. hver 
3. måned er der en vagt lørdag til stuegang fra kl. 9.00 til 15-16 stk.
Det går ud på at skrive journaler i SP, som dikteres direkte, dokumentere diagnoseliste, 
SKS-kodning og bestille ordinationer. Vi har ikke patienter selvstændigt, men er velkomne 
til at se med over skulderen. 

Vi planlægger vagtdækning indbyrdes. Forvent max. 1-2 vagter om ugen på forskellige 
ugedage, men vi er fleksible og hjælper hinanden. 
Arbejdsmiljøet er roligt, og der er rigtig god mulighed for både at lære teori og tilegne sig 
praktiske kliniske færdigheder under supervision.

Krav:
• Helst startet på kandidaten.
• Flydende i dansk, både skriftligt og mundtligt 
• God til at skrive på computer 😉 Gerne erfaring med sundhedsplatformen (SP).

Man behøver ikke have haft basiskurser i SP eller ØNH-kurset, men erfaring vægter. 
Send en kort motiveret ansøgning på maks. ½ A4 side samt CV til: grethe.badsberg.
samuelsen@regionh.dk.
Hvis du har spørgsmål, så skriv endelig en mail eller ring på: 21924368.

Har du interesse for psykiatri og forskning? 

Og har du lyst til at prøve kræfter med forskning i et 1-årigt 
skolarstipendie eventuelt kombineret med din kandidatopgave? 

Så kan det være, det er DIG vi søger - som forskningsårsstuderende til projekt om bipolar 
lidelse på et stort dynamisk igangværende klinisk projekt på Rigshospitalet.
Copenhagen Affective Disorder research Center (CADIC), Psykiatrisk Center København, 
Rigshospitalet søger en medicinstuderende til en 1-årig forskningsstilling som skolar 
stipendiat.
Du vil blive tilknyttet BIO studiet (The Bipolar Illness Onset study) i et år, med opstart omkring 
januar/februar 2022 eller efter aftale. Professor Lars Kessing vil være hovedvejleder og 
ansøger om midler til skolarstipendiet. 

BIO-studiet er et stort igangværende klinisk forskningsprojekt, der køres af læger, psykologer 
og studerende på psykiatrisk forskningsenhed på Rigshospitalet. Overordnede formål 
er at finde biomarkører, der i fremtiden kan forbedre diagnostik og behandling inden 
bipolar lidelse. Data indsamles på nydiagnosticerede patienter med bipolar lidelse, deres 
førstegrads-slægtninge og raske kontroller. Alle deltagere følges årligt i 10 år, og der 
indsamles data og informationer om blodprøvemarkører, smartphone-ratings, kognitive 
funktioner, MR-scanninger, funktionsevne samt meget mere. 
Du vil komme til at få dit eget særskilte forskningsprojekt, som en del af det overordnede 
BIO-studie. Der er mange muligheder og nærmere tilrettelæggelse af projekt sker efter 
interesse og erfaring og mulige projekter i forskningsgruppen.

Arbejdsopgaver
• Booking af deltagere til follow-up besøg og årsbesøg
• Se og vurdere patienter, slægtninge og kontroller til opfølgende besøg
• Deltage i møder og dagligt arbejde vedrørende follow-up delen af studiet, og herunder 

indsamle data til dit eget projekt
• Analysere data og udarbejde dit kandidatspeciale
• Analysere, i samarbejde med dine vejledere, data til en videnskabelig artikel til 

publikation
• Arbejdsopgaverne udføres i en fleksibel fuldtidsstilling 37t/ugen. 

Vi søger en medicinstuderende der
• Er selvstændig, struktureret og arbejdsom
• Er på kandidat-delen af sit studie
• Har erfaring med eller interesse for psykiatri og evt med blodprøvetagning (ellers 

vil du blive lært op)

Vi tilbyder: 
• 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.
• Mulighed for første- eller delt første-forfatterskab på mindst én videnskabelig artikel

Vi søger sammen et skolar-stipendie til dig forud for start på forskningsåret mhp lønnet 
ansættelse som forkningsårsstuderende (10.000kr/mdr) i 12 mdr.
Motiveret ansøgning + CV (i alt max 2 A4-sider) og karakterudskrift sendes til 
Professor Lars Kessing: lars.vedel.kessing@regionh.dk senest d 7/3, gerne før. 
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Mænd søges til sædundersøgelse
Vi søger mænd til at aflevere en sædprøve d. 01.04.2022 imellem kl. 08.30 og 14.00 til intern 
og ekstern kvalitetskontrol af sædanalysemetoden på Afdeling for Vækst og Reproduktion, 
Rigshospitalet. 

Sædprøven vil udelukkende blive brugt til at bestemme de væsentligste sædparametre 
og ikke andet. Efter denne analyse bliver resten af sædprøven destrueret. Prøverne bliver 
altså ikke brugt til behandling.

Du får 500kr for din deltagelse. Hvis du er interesseret vil du efterfølgende modtage et brev 
med information om din sædkvalitet. 
Du vil få nærmere information ved tilmelding.

Hvis du har lyst at deltage, kan du kontakte afdelingen på:
 
• Tlf:  +45 29779896
• E-mail:  rubic.rigshospitalet@regionh.dk

Med venlig hilsen 
Niels Jørgensen, Overlæge 
Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet. 

Sexekspressen inviterer til uddannelsesweekend i 
studhus d. 12.-13. marts. 
Kunne du tænke dig at blive en del af en frivillig organisation, hvor der er et dejligt socialt 
samvær, samt et meningsfuldt arbejde i at undervise i seksualundervisning for folkeskole 
elever, så er Sexekspressen lige noget for dig. 

Vi mødes lørdag til brunch, herefter vil nye medlemmer blive uddannet, efterfølgende er 
der mad og underholdning. Søndag mødes vi til morgenmad, workshops og hygge. Hele 
herligheden koster 75kr, så det billigere end at blive hjemme

Førstehjælp For Folkeskoler hold-
er intromøde!
Går du med en lille drøm om at komme ud og undervise? 
Vil du gerne selv have helt styr på rytmen til Staying Alive 
og hvordan man lægger en perfekt forbinding? Vil du gerne 
være en del af Panums fffedeste fffællesskab?  

Så skal du ikke lede længere! Førstehjælp for Folkeskoler 
holder nemlig intromøde tirsdag d. 1. marts kl 17 i 
Studenterhuset. Vi byder alle nye og interesserede velkommen 
til et intromøde, hvis man lige har lyst til at snuse til hvem vi 
er! Og ALLE er velkomne, uanset studieretning og hvor langt 
man er! Der kommer til at være masser af hygge og GRATIS 
mad efter mødet.

Vi glæder os til at se DIG!

Scan QR-koden for linket til fb-begivenheden

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: tirsdage kl. 9 i forårssemestret. Næste gang er d. 1. marts kl. 9 og på følgende 
datoer: d. 8. marts, 15. marts, og 29. marts, 5. april, 19. april og 26. april.  Deltag én eller 
flere gange.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 
Se mere på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang

Filosofisk fugle- og botaniktur til Vaserne
Studenterpræst Nicolai Halvorsen inviterer sammen med ”Laboratoriet for Naturfilosofi”, 
under Institut for Naturfagenes Didaktik, på en fugle- og botaniktur til Vaserne nord for 
Furesøen. Vaserne er et moseområde med udbredt Ellesump, blandet med anden skov, 
vandhuller og en del rørskov. Der er en lille skarvkoloni i området og en stor bestand af 
spætter, bl.a. yngler den mere sjældne lille flagspætte som vi håber at se og høre. Vandrikse, 
rørdrum, isfugl, bjergvipstjert er hørt eller set i marts på lokaliteten, foruden en række 
andre fugle. Du kan læse mere på studenterpræsternes hjemmeside, hvor du også kan 
tilmelde dig turen. 
Tid og sted: d. 12. marts kl. 10.00 – 15.00
Vi mødes på Holte Station kl. 10
Tilmeld dig på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang

Det er en varm tid, som vi lever i
Foredrag med rektor på Københavns Professionshøjskole Stefan Hermann om 
overophedningen af vores forhold til naturen, til hinanden og til os selv. I dag smelter vi ned 
med stress, politikere agerer på brændende platforme og naturen er i bogstavelig forstand 
overophedet. I den offentlige debat raser følelserne, og vi lukker os i fællesskaber med dem, 
vi ligner, frem for at tage udgangspunkt i rollen som borgere og kæmpe for almene idealer.
Tid og sted: onsdag d. 9. marts kl. 16.00 – 18.00  
KUB Søndre Campus, Karen Blixens Vej 7
Tilmeld dig på https://kubkalender.kb.dk/event/3831228. 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

Villads

Emil

Karl

Lucas

Aktivitet Drik Tøj

Jesper

Musik

Snak Jägerbombs Fed frisure Ariana

Søvn Fadøl Sjov hat Alphabeat

Floor Shandy Lårkorte shorts Britney

Beerpong Pepsi Trompet Taylor

Baren Cider Denim Spice Girls

Sidste uge spillede revyen, og sidste uge var 
der gensyn med MOKSA i MOK. 
Se svaret herunder. 
Andreas var der faktisk også. 

FREDAGSBAR 
PÅ FREDAG 
D. 4. MARTS 

Området ved scenen og 
indgangen ved bib er 
lukket af d. 14-17. marts, 
da der forberedes rustur 
for 4. + 5. semester. 

Kaffe kan hentes, men 
indgang foregår gennem 
diskotårnet! 
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ER DU STADIG I TVIVL?
 

Derfor skal du tage et SPV-kursus
og blive FADL-vagt

Som SPV'er (sygeplejevikar) får du et
meget fleksibelt studiejob og mulighed for

at tjene gode penge

Teori i praksis!
Du bliver en endnu bedre læge, hvis du har
afprøvet din teori i praksis ved at arbejde

som sygeplejevikar

Jo flere vagter du tager på hospitalerne jo
bedre føler du dig klædt på til livet som
færdig læge. Med SPV-erfaring kan du
senere søge plads på et af de mange

attraktive hold

Et SPV-kursus giver dig en unik
mulighed for at tilegne dig mange

forskellige kompetencer

Med et SPV-kursus sikrer du dig en
uvurderlig viden om ”livet på

afdelingerne” og – ikke mindst –
specialiseret viden om de interne
medicinske-, kirurgiske- og øvrige

specialer herunder indenfor psykiatrien

Vagtbureau
- for medicinstuderende
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Intro 
Den trojanske fest - tilbage på Achillesscenen! Hold da op det var tiltrængt at komme tilbage på Olympen. Det var en 
kæmpe fornøjelse at være i Panums kantine fyldt med forventningsfulde medicinstuderende. Og revyen skuffede på 
ingen måde, tværtimod faktisk – wow et show. Det var undertegnedes allerførste revy og jeg blev fyldt med en følelse 
af at være en del af noget meget større end våd studiesal og bevægeapparatets anatomi. Det var rørende, sjovt og 
sundt at blive pillet lidt ned fra den høje stud.med.-hest vi alle kan ende på en gang i mellem. 

1. akt 

En bjergtagende oplevelse 
Stemningen sættes, årets tema er oltidens Grækenland og vi befinder os midt på Olympen. Der høres trampen i takt 
bagfra. Man kan mærke det er storslået. Det er jo band i form af tapre romere. Eller var der romere i Zeus rige? Måske 
var det gladiatorer? De så i hvertfald brandvarme ud. 
Vi starter ud med en Paradise Reference: BREEEEEEV !!! En sikker vinder. Efterfulgt af flere farjokes end vi kunne tælle til. 
Vi reddes heldigvis ud af farjoke- helvede af smuk sang fra muser på trappen.

2% 
En djøf’er der ikke synes at fejle noget, især ikke i selvtilliden. Måske lidt skrantende 
forbrug af alkohol, rusmidler og børnevold. MOK er altid glad for en joke på djøf’ers 
bekostning. Det er først når de 2% kommer på banen at diagnosen er tydelig. 
Nekrotiserende fasciitis. Skrevet af selveste MOKs egen Myken. Vi må bare sige: stærkt 
gået. MOK er flade af grin.

Nudes
Nudes - kanon sang! Seje “nude” danserindeer!

Oral hygiejne 
Et frygteligt flashback – vi er tilbage på et af de sidste par års alt for mange 
pressemøder. Og nu vil tandlægerne også ses! Søren Brostrøms velkendte alvorlige 
mine afbrydes af en odont der bare gerne vil være med. Vi elsker også når der bliver 
kørt lidt på de lidt for hurtige tandlæger. Panums Søren Brostrøm var så spot on på 
mimik, gestikuleringer og outfit at vi næsten var i tvivl om det virkelig var den ægte 
vare. Men den ægte vare sad faktisk lige ved siden af os - MOK havde fået pladser 
lige ved siden af selveste Søren B-strøm som gjorde det hele lidt ekstra spicy. Vi 
oversætter Søren B’s grin til 10/10.  

Lones lektion 
En pædagogisk tilgang til Gaskir-pensum. Lone der er overlæge på mave-/tarmkirurgisk afdeling 
møder os med en, på Panum, hidtil uhørt pædagisk stemme. Hun har skrevet en lille sang hun 
kalder ”De objektive tegn samt parakliniske fund der ses i de hyppigste gastrointestinale tilfælde 
hos den akutte patient”. Genial titel og genial sang! Og helt helt genial stemme – wauw. Måske 
Jens Juul Holst kunne komme i praktik her? 

Podeteltet 
Ny norovirus: Hvad vil du helst? vil du podes i numsen med en toiletbørste eller en køkkenrulle? Og du er nærkontakt 
siger du? Vi glæder os ikke til mandagen efter fredagsbar i klubben med ny norovirus :s 

MEDICINERREVYEN 2022
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Uforløst potentiale
Imooooorgen øver de sig på musikken, smuk indkorporering af Lusas’ guitarsolo – vi var som altid blæst bagover.

En let stuegang 
“Jeg er død”
Jørgen Leth, er det dig? MOK vender sig om og leder efter cykelryttere i Tour de France - 
men ak, det er ikke sommer endnu. Et øjebliks tvivl. Er vi i letbanen i Aarhus? – men niks, de 
benhårde kantinestole fortæller os, at vi er på panum.
“Vågen, klar og eregeret. Fremgår stolt, med en muskelfylde langt over alderssvarende”
“Det er ikke en stor penis. Men en penis med stor tilstedeværelse” Malte er en vinder!!!

De vildeste fugle
Ny revyist, men det synes og lyder ikke sådan!!! Fedt med et nummer der ikke er snuppet fra P3.

KBUduelig
En mediciner og en kirurg i KBU med bagvagt Martin som læremæster. Vi bliver sendt direkte tilbage 
foran tv-skærmen i stuen som 10-årige. Gode gamle tåkrummende Barda <3 <3 <3 
Bagvagt Martin gjorde det nærmest bedre som spilmester Martin end selveste spilmester Martin 
og den akavede energi fra de to KBU-læger var lige i Barda-ånden. Vi bliver taget med gennem 
det frygtelige eventyr det er at skulle transformeres fra fuldstændig uduelig medicinstuderende 
til ansvarsfuld læge. En appendicit der siger som en forkølet dinosauer – skøn energi. Efter at have 
slået den første patient ihjel ligger begge KBU’er på gulvet, helt pillet fra hinanden og råber: “Jeg vil 
hjem, jeg vil hentes nu”. Spilmester Martin skuffer aldrig når det kommer til debriefing – dødsattesten 
er lige i skabet. Men av for en stikpille til Bornholm.

Harder, better, faster, stronger 
Karl fra band er faktisk daft punk – hele MOK-redaktionen er lidt forelskede, må vi nok indrømme. 

Nakskov
En lille sketch som i høj grad minder mig om en af mine gange på læsesalen. Den 
fornemmeste opgave er at være så stille som mulig. Fem snacksultne jægere på hug 
som alle spændt venter på at skyde et bytte. Det ender fatalt med at jæger nr. 5 bliver 
ramt af skud fra jæger nr. 1, endnu et dødsfald under denne revy...      

Kattesnak
Det hele starter tragisk med at Klaus dør, som en af de mange i dette 
års revy. Klaus pårørende Elisabeth har gennem hele livet været god 
til  ’denglish’ og det oplyser virkelig de problemer vi kan se komme os 
i møde som kommende læger.

Nede Med Det
Lige som man sad og troede at vi var færdige med pressemøder med 
corona-grafer og andet kommer Mette Frederiksen  bragende ind på 
scenen. Her hører vi hvordan Mette håndterede corona-krisen ved at 
spise makrelmadder og en kæmpe kvindepower med at hun bekæmper 
klimakrisen samtidig med at hun sætter mænd på plads. Mega fed energi 
på scenen der i den grad fik os op i stolen lige inden pausen.

Pause
Pausen varede 20 min, hvilket umiddelbart lyder som lang tid. Køen til baren var så lang at vi ikke nåede at få skaffet os en øl. 
Vi havde håbet på, at der var et par ekstra muser bag baren der kunne skænke øl til os tørstige MOK’ere. 
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Kaffepause
Hvem husker milten? Et hurtigt skud ud på trappen. Tak for det.

2. akt 

En Hjælpende Hånd
Anden akt blev skudt igang med et fartfyldt danseshow i bedste 1930’er swingstil! Danserne bød på meget imponerende 
moves i flotte outfits med HG-tæppet i baggrunden. En nyfortolkning af en fredagsbar i klubben – de kunne da godt lige 
have sagt at det var en swingerklub.

Vi forstår hinanden, Ikk?
Kneppe? Knappe? Norsk charme klæder revyscenen. MOK’s Åsne leverer 
til perfektion.

Carpe Diem
Bananfluerne er ikke kun i klubben længere. Med en lang og ret hyggelig 
optakt blev dette års rap-nummer fra Medicinerrevyen sat igang. 
Temaet var livets forgængelighed, med eksistensielle bekymringer à 
la Søren Kierkegaard fremført fra en bananflues perspektiv (”Et døgn 
tilbage; flyv mens du tør det, fest mens du gør det. Et døgn tilbage; ikke 
noget at miste, mindre en de fleste”). Velformulerede tekster og flot 
fremført. Kæmpe skud ud til MC Bananflue, der leverer en overlegen rap. 
#knaldmensdutørdetflirtgerneførdet.

Versace On The Floor
WOW! Aftenens aller flotteste sangpræstation (og det siger alligevel en del!) 
kom fra Christine med sangen Versace On The Floor som blæste hele MOK-
redaktionen og resten af publikum fuldstændigt bagover. Panums kantine 
har nok aldrig før oplevet en sanger af denne kaliber, og her på MOK siger 
vi tak for en helt ekstraordinær performance. Vi tabte alle sammen hagen 
On The Floor.

Som fod i hose
Opskrift: fem tæer/revyere og en kavalkade af tåkrummende puns. 
Det er klart, det kan være svært at tå-le hinanden når man lever så 
tæt på fire andre ildeluktende phalanges. Nummeret blev afsluttet 
med nogle sjove plot twists med et tå-beligt dørtrin og en tå-rdnende 
Candida-infektion, og rekvisitterne var bare toe die for. 

First Mover
De forskellige jingles og sange ved siden af scenen holdt 
gennemgående et meget højt niveau i år. Bandet stod knivskarpt 
under hele forestillingen og der er bare forbavsende mange virkelig 
dygtige sangere i medicinerrevyen. Fedt nummer og flot dans!

Stud.min.
Ork ja, det kan være hårdt at være et lavt menneske: på 
operationsstuen, ved uniformsdepotet, blandt patienter 
der tror man er nystartet studerende eller sygeplejerske, 
eller ja måske bare generelt. De lave læger har nu i 
hvert fald endelig fået sig en catchy kampsang (”Jeg 
er for lav til det her sted; kan vi sætte sengelejet need? 
Eller er der en skammel her et steeed? Landets mindste 
ortopæd...”)  til at synliggøre problematikken som de 
små mennesker står overfor hver eneste dag. Fed tekst, 
veludført. Fandeme to tårne af nogle gutter der render 
rundt med stud.min.
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Undskyld
Et morsomt nummer (tæppetrækker? sketch? et sted midt imellem) hvor der skal optages baggrundsvokaler til Justin 
Biebers megahit Sorry. Mere specifikt er det den hylende skrigen ved 1:40 i sangen der skal optages, og det vil bare ikke 
lykkes for den stakkels sanger at ramme timingen rigtigt. Det er lidt plat men også ret sjovt. Dude, you had one job. Vi 
tør ikke tænke på hvor mange gange revyen har hørt Sorry med Justin bieber. Håber I rammer den en dag. Argh!

Brødbetynget
Ingen tvivl om at de fleste vil kunne sætte sig i de tre damers sted. I en setting på en meget 
flot bænk kl. 4 om natten foran Durumbar  på Nørrebrogade. Her ved man at livets helt store 
spørgsmål tages op. De lange pauser med en sådan stilhed, at man kunne høre de få synapser 
der manifesterede sig i de tre’s hjerner, trak i den grad publikum med ind i den store problematik 
om en tartelet er en hotdog eller om en burrito er en calzone eller om en calzone skåret i to er 
to franske hotdogs? For hvad er en sandwich egentlig? Ravioli er faktisk små calzoner. Hvordan 
endte vi der? Fuldesnak? (We wouldn’t know, for vi fik aldrig vores øl hverken før forestillingen 
eller i pausen.) Man kan ikke lade være med at få associationer til 3. semester og snakken om 
fossa pterygopalatina. Sketchen blev trukket lige lovligt langt, og det var måske ikke en hvor 
mavemusklerne blev helt ødelagte, men super kogt! Sådan mere al dente.

Mandefald
Der er ingen tvivl om at denne sketch 
er blandt favoritterne i denne revy. 
Under hele revyen er det blevet 
bekræftet at medicinstudiet indeholder 
multitalenter der både kan synge, spille 
og danse. Men Doktor Drogel er et 
sandt multitalent som både er Doktor 
Drogel, Pastor Progel, Betjent Brogel og 
Mælkemanden Mogel i en og samme 
person. Der er ingen tvivl at Trisse, der 
spiller alle fire roller, skal overveje at 
søge som FADL-figurant. Hun vil kunne 
spille alle patienter til bravour. Iben og 
faderen i sketchen skal ikke glemmes, 
de er med til at gøre stykket så hyldende 
morsomt at jeg måtte tørre øjnene 
og rejse mig fra gulvet efter de havde 
trukket scenetæppet for.

En cremet fornemmelse
En cremet fornemmelse var der ingen tvivl om at publikum fik da Dr. Creme 1 og 2 kom 
på scenen og blæste os bagover med god energi. Steroidcremen blev smurt ud over de 
to sangere samt publikum, som åbenbart er kuren mod alt, SKØNT. Vi begyndte at stille 
os selv det spørgsmål, hvad vi egentlig bruger 6 år på, nu hvor vi har steroidcremen? 
Alt i alt en flot, hvid og cremet afslutning på en god og gennemarbejdet medicinerrevy 
igen i år.

BANDET
Bandet var skidegodt som sædvanligt. Fem ud af fem spyd!

Af Marie, Klara, Albin, Maria og Sofie // MOK-red. 
Billeder af Jens Clausen



FADL inviterer igen alle medlemmer til fejring af 
kvindernes internationale kampdag: 

Tirsdag d. 8. marts kl. 17.00 i Studenterklubben

Der vil være lyserøde 
drinks og charcuterie. 

FADL fejrer kvindernes 
internationale kampdag

• Cæcilie Trier Sønderskov, 
næstformand for Yngre Læger

• Linnea Thye Gerdes, tidligere 
FADL-repræsentant

• Andrea Maier, tidligere 
FADL-repræsentant

• Frederikke Bach Larsen fra 
Uden Tavshedspligt

Vi får besøg 
af disse stærke 
kvinder:

Find eventet 
på Facebook!


