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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, 
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Der er tour de neuroinfektioner med FORNIKS torsdag 
d. 31/3 kl. 17.15 - 19.00, det lyder mega fedt, dét skal man da!

Tjek lige studenterpræstens filosofiske fugle- og botaniktur 
til Møn ud, se side 4! 

Kursus i kirurgiske knuder i morgen på Panum kl. 16.15 - 
19.00 med SAKS

DET ER DEN 1. APRIL PÅ FREDAG - DET BETYDER FREBAR!!!!!
Revyen synger deres sange fra kl. 18 til kl. 19 

Live bandet Long Island spiller kl. 20 - det er lækker fløde-
POP

Filmaften tirsdag d. 5 april kl. 19.15 i stud. klub
Find eventet på facebook, film er stadig ikke valgt

Bandet Long Island i Stud. Klub Fredag kl. 20
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Den non-binære kønsforståelse er ved at bane sig frem i verden og jeg tror de fleste, der ikke har boet 
under en sten de sidste par år, har en perifer idé om hvad det er. Men lad os alligevel lige starte med 
at få slået fast hvad en non-binær kønsforståelse egentlig er. Ifølge LGBT+’s egen hjemmeside er det 
”forståelse af, at kønnet består af en stor variation af kønsidentiteter eller kønsudtryk, som ikke passer 
ind i en binær kønsforståelse. Indenfor denne model anses køn som mere og andet end udelukkende 
mandligt og kvindeligt; en person kan identificere sig som begge, hverken-eller, noget mellem de to 
eller noget helt fjerde.”. 
Det er en kønsforståelse, der udfordrer den binære inddeling af køn, der for praktiske årsager bliver 
brugt i den medicinske verden. Men er der en plads til en non-binær kønsforståelse i medicin og 
forskning? Og hvis ikke, kan vi så skabe den? 

Først vil jeg sige, at jeg ikke har noget godt svar på det. Men jeg synes det er et vigtig spørgsmål at 
stille, for det er nok lidt naivt at tro, at det ikke er noget vi er nødt til at forholde os til på et tidspunkt. 
I tidernes morgen startede vi med at lave forskning kun på mænd, langsomt vandt kvinderne 
indpas i forskningen og nu er det måske på tide at udvide. Men det er ikke nemt, for i forvejen er det 
forskningens kunst at forsimple og kategorisere en kompleks biologi. Den skarpe inddeling i mand 
og kvinde er simpel og nem at forstå, men den udvisker pladsen i den biologiske verden til alle dem, 
der falder uden for kategori - og det synes jeg ikke bare vi kan lukke øjnene for. Det er jo rent faktisk 
en gruppe, der eksisterer. Det er ikke fordi vi skal skaffe os af med kategorierne ”mand og kvinde”, men 
i stedet åbne op for, at der findes mennesker, der ligger i et spektrum i mellem. Og selvom det gør 
det hele lidt mere besværligt, i hvert fald fra et biologisk synspunkt, så tror jeg, det betyder meget for 
de mennesker, at vi ikke usynliggør dem. I virkeligheden ligger de fleste af os jo nok på et spektrum 
imellem. Selvom jeg selv identificerer mig som kvinde og nok passer ret godt ned i den kategori, 
synes jeg det er enormt befriende, at jeg ikke skal føle mig som en dårligere version af mit eget køn 
fordi jeg egentlig føler mig meget bedre tilpas i det meste herretøj. Jeg tror også, at en accept af et 
intermediært køn i biologien vil skabe mere accept i det socialt konstruerede syn på køn, og dermed 
gøre det nemmere at være i verden for den store gruppe, som er blevet tildelt kategorien mand eller 
kvinde, men som ikke kan identificere som nogen af delene. 

Det kan bare nogle gange godt føles som om, der er lidt langt derhen. Forskningens frontlinje består jo 
(heldigvis) ikke kun af unge, woke medicinstuderende, men også af en hel del gamle garvede spillere. 
Og de kan altså godt være lidt sværere at få med på præmissen om at køn ikke nødvendigvis er binært. 
I efteråret havde jeg to forelæsninger om henholdsvis de mandlige og kvindelige kønsorganer. Det var 
to gode forelæsninger af en rigtig dygtig professor og rent anatomisk var der ikke en finger at sætte på 
dem. Men starten var altså lidt op ad bakke. Den stakkels forelæser starter med en laaaang forklaring 
om hvorfor man gerne må kalde det skamlæber og fortsætter derefter i sporet af undskyldninger på 
forhånd til kønsminoriteter, der kunne føle sig overset. Men i stedet for at virke som et nice hensyn til 
kønsminoriteter og folk med skamlæber (vi kunne også bare kalde det kønslæber, men okay) virkede 
det mere som en måde at dække egen ryg. Men tanken var jo egentlig god. Jeg forstår godt, at det kan 
være svært at tage hensyn i en verden, hvor man famler rundt i blinde, fordi den er så radikalt anderledes 
end den, man har kendt hele livet. Men vejen til en god dialog omkring en bredere kønsforståelse, 
tror jeg ikke findes ved at vi alle dækker vores ryg ind som det første. Jeg tror den findes et sted, hvor 
vi på begge sider forsøger at bære over med alle dem, der faktisk prøver. Det vigtigste må være at vi 
alle sammen gør os bare en smule umage og går ind i den nye æra med nysgerrighed og åbne øjne. 
Så er jeg sikker på, at vi nok skal finde en plads til den non-binære kønsforståelse i medicin også.

Den non-binære kønsforståelses  
plads i en binær medicinerverden 

// Klara, MOK-red.
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Medicinstuderende søges til forskningsprojekt på 
Obstetrisk afdeling, Hvidovre hospital
Er du en udadvendt, aktiv og energisk medicinstuderende? Er du interesseret i et studiejob 
en eller flere hele dage om ugen?
Obstetrisk afdeling laver en randomiseret, blindet undersøgelse af en ny vaccine til gravide 
mod Gruppe B Streptokokker. Kvinderne bliver fulgt i graviditeten, og børnene følges til 
6 måneders alderen. 
Vi er i fuld gang, men mangler mere hjælp til rekruttering af gravide – samt evt. til varetagelse 
af udvalgte projektbesøg. Vi søger derfor et antal medicinstuderende, som vil hjælpe. Vi 
har brug for assistance alle hverdage ca. kl. 8-15. Du skal helst kunne arbejde min. en dag 
om ugen efter aftale. 
Dine opgaver vil være at informere og screene gravide for mulig deltagelse i projektet – dvs. 
at undersøge om de opfylder inklusionskriterier, og om de er interesserede i at deltage. 
Dvs. at du skal have indsigt i projektets indhold og in- og eksklusionskriterier. Der kan også 
være mulighed for at varetage kontrolbesøg, herunder blodprøvetagning, vaccination, og 
klinisk kontroller.
Hvis du har erfaring med rekruttering, er det en fordel, men intet krav. Det er også en fordel, 
hvis du er GCP godkendt. Vi forventer, at du er god til at kommunikere med de gravide og 
deres partner – samt er i stand til at formidle information om projektet på et fokuseret og 
forståeligt lægmandssprog. Vi regner selvfølgelig med, at du er pligtopfyldende, ansvarsfuld 
og mødestabil. 

Afdeling for Kræftbehandling og Afdeling for 
Hjerne- og Nerveundersøgelser, Rigshospitalet 
søger medicinstuderende til spændende klinisk 
projekt
Vi søger en dygtig medicinstuderende på kandidatdelen, som gerne vil lave klinisk 
forskning i et prægraduat forskningsår i projektet CryoPac - ”Effects of Cryotherapy on 
Paclitaxel-Induced Neuropathy in Patients with Early Breast Cancer:  A National, Multi-center, 
Randomized, Prospective Controlled Trial”.

Projektet 
Flere og flere overlever kræft takket være nye og mere effektive behandlinger med 
kemoterapi. Desværre har kemoterapi mange bivirkninger. Nerveskader er en udbredt, 
invaliderende og dosislimiterende bivirkning ved kemoterapi med paclitaxel. Patienternes 
livskvalitet og overlevelse forringes. Nerveskader opleves som følelsesløshed, smerter eller 
prikken i hænder og fødder.  Der er ikke nogen effektiv behandling, når nerveskaderne først 
er opstået.  Vores projekt går ud på at undersøge, om kemoterapi-udløste nerveskader kan 
mindskes eller undgås vha. nedkøling med 'kølesokker'/'kølehandsker' mhp. at nedsætte 
blodomløbet i hænder og fødder og dermed beskytte nerverne. Undersøgelsen kan 
føre til, at lokal kuldebehandling med køle-handske/-sok vil blive indført som en del at 
standardbehandlingen, når patienter skal modtage kemoterapi for at undgå bivirkninger 
i form af nerveskader.

Publikationer 
Ambitionen er, at du vil få mindst 2 publikationer på sigt. Dette inkluderer en reviewartikel 
med dig som førsteforfatter samt medforfatterskab på en eller flere publikationer fra 
projektet. Derudover er der mulighed for yderligere medforfatterskaber i de projekter i 
vores forskningsteam, som du tager del i under ansættelsen.

Arbejdet:
Arbejdet består i at være tovholder på projektets største center (Rigshospitalet) og 
involverer information og inklusion af patienter, udførelse af neurofysiologiske baseline/
end-of-treatment undersøgelser, dag-til-dag ansvar for indhentning og indtastning af 
patientdata mm.

Vi tilbyder 
• Mulighed for forfatterskab(er) på videnskabelige artikler og mulighed for at skrive 

din kandidatopgave.
• Indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam. 
• Træning i formidling af forskning på nationalt/internationalt plan samt deltagelse 

i konferencer.
• Selvstændigt arbejde og flere ansvarsområder (bl.a. Klinisk opfølgning på protokol-

patienter, selvstændige neurofysiologiske undersøgelser mv.). 
• Et højt niveau af patientkontakt og erfaring med formidling og kommunikation
• Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik og -etik. 
• Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø med 15 Ph.d.-studerende og 

flere medicinstuderende.

Vi forventer at
• Du er en arbejdsom og selvstændig studerende på kandidatdelen, som gerne vil 

lave klinisk forskning. 
• Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som en integreret 

del af din hverdag.
• Tidligere forsknings- eller laboratorieerfaring værdsættes, men er ikke et krav.

Ansættelsesperiode og løn
Ansættelsesperioden forløber fra 01.09.2022 - 31.08.2023 og kan kombineres med 11. 
semester forskningsophold. Arbejdet kommer til at foregå Rigshospitalet, dels på Afdeling 
for Kræftbehandling og dels på Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser, Rigshospitalet 
Blegdamsvej/Glostrup.
Lønnen under et prægraduat forskningsår er ca. 10.000 kr./måned.  Vi vil sammen søge 
skolarstipendium til dig.

Ansøgningsfrist: 11. april 2022 kl 12.00.
Lyder det som noget for dig, skal du fremsende en motiveret ansøgning svt. ½ A4side og 
CV til 
læge, PhD, Maria Lendorf, Afdeling for Kræftbehandling 5073, Rigshospitalet, 
e-mail: maria.elisabeth.lendorf.02@regionh.dk med CC til margrethe.bastholm.bille.01@
regionh.dk. Spørgsmål til stillingen kan rettes til Maria Lendorf eller Margrethe Bastholm 
Bille. Ved spørgsmål kan du ringe på tlf. 26270898 (Maria Lendorf ) el. 22849908 (Margrethe 
Bastholm Bille)
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 16

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
Hjertesorg
De fleste mennesker kommer til at opleve hjertesorg på et tidspunkt i livet. Når man er 
ramt, kan man have brug for ord, musik eller ritualer til at kaste lys over alle de tanker og 
følelser, der måtte røre på sig. Et andet perspektiv kan i sig selv være meget forløsende. 
Derfor inviterer musiker Malte Nordtorp og studenterpræst Inger Lundager denne aften til 
en musikandagt med fokus på kærestesorgens forskellige faser i en mosaik af ord og lyd.
Tid og sted: onsdag d. 6. april kl. 19.30
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 
Tilmeld dig på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang

Filosofisk Fugle- og botaniktur til Møn
I år bliver den traditionelle botanik- og fugletur udvidet, idet vi har lejet en bus og tager på en 
heldagstur til Møn. Turen skal bruges på at gå på opdagelse i naturen særligt med henblik på 
fugle- og plantelivet.  Møns kalkholdige jordbund gør at der mange steder er et helt specielt 
planteliv med bl.a. mange orkidearter. Fuglelivet omkring Møns klint er også meget varieret 
med mange ynglefugle, hvoraf vandrefalken nok er den mest kendte. Turen arrangeres i 
samarbejde med “Laboratoriet for Naturfilosofi” under Institut for Naturfagenes Didaktik.
Tid og sted: lørdag d. 14. maj kl. 8 (mødested: Sjælør Station kl. 7.50 senest)
Sjælør St. / Møn
Tilmeld dig på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang

Højskolesangaften
Præsentationen af den nye og 19. udgave af Højskolesangbogen, som udkom i november 
2020, måtte vi desværre aflyse på grund af corona. Men nu kommer formanden for udvalget 
bag udgivelsen, tidligere forstander på Testrup Højskole Jørgen Carlsen og tager os med 
på en opdagelsesrejse i sangbogen. Hvordan forener man det gode gamle med det gode 
nye? spørger han. Og hvad er det gode nye i grunden? Det vil der altid være uenighed om. 
Vi har Højskolesangbøgerne og noget vådt og tørt til ganen, så bare kom og syng med!
Tid og sted: onsdag d. 20. april kl. 19.30
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 
Tilmeld dig 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

Tour de Neuroinfektioner - Marts månedsmøde
Hvornår: torsdag 31/3 - 2022 kl. 17:15 - 19:00
Program: Oplæg 17:15-18:00 
Månedsmøde afholdes efter oplæg 
Hvor: Lokale 13.01.41 og 13.01.61 (Mærskbygningn Panum)
Kom med på Tour de Neuroinfektioner med FORNIKS og få indblik i alt fra Meningitis til 
Borrelia. 

Neuroinfektioner er alvorlige tilstande, som kræver hurtig og korrekt behandling. Derfor 
har vi inviteret overlæge i infektionsmedicin og neuroinfektions-ekspert Christian Thomas 
Brandt på besøg til at gøre os alle klogere på dem. 
Efterfølgende afholder vi månedsmøde, hvor alle er velkomne. 
Kom glad, tag din læsemakker med, spis kage og drik kaffe!

Det foregår i lokaler 13.1.41 & 13.1.61 i Mærsk bygningen

/FORNIKS (Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende)

Forventet startdato hurtigst muligt. Vi laver løbende ansættelsessamtaler
Løn jf overenskomst

Har du brug for yderligere informationer, så kontakt overlæge Anette Kjærbye-Thygesen, 
tlf 38621885, eller vores projektjordemoder Christina Karlsen, tlf. 30668714
Har ovennævnte vakt din interesse, så send en ansøgning til 
mail: anette.kjaerbye-thygesen@regionh.dk

Øjenlægepraksis i Hillerød søger medicinstuderende
Vil du opleve hvordan livet er i en større
speciallægepraksis med såvel kirurgiske som medicinske patienter? Så har vi en stilling til dig!

Der søges studerende til at assistere med det kliniske arbejde, blandt andet gennem 
foretagelse af forskellige avancerede oftalmologiske forundersøgelser.

 A N N O N C E R
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Immunsystemet og psykiatri
Medicinstuderende søges til forskningsår eller timelønsansættelse 
fra 01.09.2022
Vi har flere spændende psykiatriske forskningsprojekter – vi mangler bare egnede 
forskningsårs-studerende. 

Meget tyder på at der er en immunologisk komponent i udviklingen af psykiatriske lidelser og 
I vores gruppe har vi stort fokus på samspillet mellem immunsystemet, biologiske markører 
og psykiatriske lidelser, og undersøger dette via registerstudier, systematiske reviews og 
meta-analyser, biobanker og kliniske studier. 
I et stort, fuldt finansieret klinisk studie (DEXA-PSYCH studiet) skal vi nu teste effekten af 
immunmodulerende behandling med glukokortikoider ved svær depression. Vi har derfor 
brug for en eller flere forskningsårs-studerende til at være en del af holdet omkring projektet. 

Som medicinstuderende vil du være med til at rekruttere, screene og interviewe patienter 
under forsøget og få hands-on erfaring med klinisk forskning på højt niveau. Udover det 
kliniske studie har vi mange andre projekter, der ligger og venter, og du vil derfor også have 
mulighed for at få dit eget projekt at give dig i kast med parallelt med DEXA-PSYCH studiet. 
Der er dermed forventning om minimum ét førsteforfatterskab og/eller medforfatterskab 
som resultat af forskningsåret, med mulighed for flere afhængig af arbejdsindsatsen. 
Der ønskes primært fuldtids-forskningsårs-studerende, men der vil også i projektet være 
mulighed for supplerende studerende tilknyttet som timelønnet forskningsassistent, såfremt 
det er igennem en længere periode til opgaver ifbm inklusion af patienter. 

Under forskningsåret vil du opnå kendskab til klinisk lægemiddelforskning, statistiske 
analyser, litteratursøgning, data management, fortolkning af resultater og artikelskrivning. 
Du vil få en kontorplads i det aktive og stimulerende miljø i Copenhagen Research Centre 
for Mental Health ved Psykiatrisk Center København (Gentofte). På afdelingen udføres 
en meget bred vifte af psykiatrisk forskning, og der er adskillige andre forskningsårs- 
og ph.d.-studerende. Du kommer til at være del af forskningsgruppen under ledelse 
af professor Michael Eriksen Benros med generel fokus på biologisk psykiatri. I denne 
forskningsgruppe har vi god erfaring med forskningsårs-studerende og du vil modtage tæt 
supervision under opholdet. Alle tidligere studerende har publiceret artikler i høj-impact 
internationale tidsskrifter, fremlagt projekter ved konferencer og flere har vundet priser for 
bl.a. kandidatafhandlinger.

Starttidspunkt er tænkt at være 1. september 2022 og ansættelsen er fuldt finansieret.
For yderligere information, kontakt læge, professor og forskningsleder, Michael Eriksen 
Benros (michael.eriksen.benros@regionh.dk).

Stud.med. søges til scholarstipendium ved 
Center for Neuropsykiatrisk 
Depressionsforskning (CNDR)
Kunne du tænke dig at prøve kræfter med et spændende forskningsår 
i psykiatrien?

CNDR leder efter en engageret stud.med. med interesse for hjernen. Vi forsker bl.a. i hvorfor 
elektrokonvulsiv terapi (ECT) virker mod svær depression, hvilke forandringer i hjernens 
funktion og struktur ECT medfører, og hvorfor det påvirker hukommelsen. Vi forsker også i 
deprimerede patienters evne til at køre bil vha. en køresimulator, der tester den kognitive 
funktion hos disse patienter.

Hos os vil du få dit eget forskningsprojekt og grundig vejledning i løbet af projektperioden. 
Emnet skal være inden for CNDR's forskningsområde, men vi tager hensyn til dine interesser 
og du vil have frie rammer til at skabe et projekt, som du brænder for. Vi forventer at 
opholdet fører til en publikation i et internationalt peer-reviewed tidsskrift, hvis du er 
ambitiøs og arbejdsom.
Udover dit eget projekt bliver du grundigt oplært i MR-scanning, så du kan være med på de
eksisterende projekter med MR-scanninger, blod-og urinprøvetagning og neuropsykologiske 
test, i udforskningen af ECT. Det er en oplagt mulighed for dig til at blive dygtig til klinisk 
forskning inden for en af de store folkesygdomme.

Det faste personale består af to øjenlæger, to optikere, samt flere klinikassistenter. Klinikken 
startede i 2017 og betjener et stort antal offentlige og private patienter.

Vi tilbyder:
• Et varierende klinisk arbejde i en moderne, veludstyret og dynamisk øjenklinik med 

stort patientflow
• Gode og fleksible arbejdstider
• Et arbejdsmiljø med fokus på glæde og trivsel og hvor du ikke skal arbejde alene
• Indgående introduktion til livet som praksislæge
• Videreuddannelse på højt fagligt og klinisk niveau med hands-on undersøgelse 

og vejledning af patienter som søger klinikken med et bredt spektrum af øjen- og 
synsproblemer.

• Patienter i alle aldre og med både kirurgiske og medicinske problemstillinger
• God løn inkl. kompensation for transport
• Festlige begivenheder
Vi forventer du er:
• Udadvendt, præsentabel og udviser gode kommunikative egenskaber med såvel 

personale som patienter
• Tidsmæssigt fleksibel
• Klar til at yde en alsidig indsats i en ofte travl hverdag
• Ansvarsfuld og mødestabil
• Initiativtagende og evner selvstændigt at finde løsninger
• Præcis i dine arbejdsopgaver

Erfaring med oftalmologiske forundersøgelser inkl. synsfeltundersøgelser er en fordel, 
men ikke et krav. 
Det ugentlige timeantal vil være vekslende efter ønsker og behov.

Ansøgning med kort beskrivelse af hvem du er og hvor du er i studiet til Maria@nsok.dk 
Vi ser frem til at høre fra dig

Om dig:
Vi ser gerne, at du er på kandidatdelen, har erfaring med blodprøvetagning og er interesseret 
i hjernen samt højteknologi.

Ansættelsesvilkår:
Ansættelsen er af et-års-varighed med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer ugentligt. Vi
forventer, at du kan tiltræde i efteråret 2022. I foråret 2022 vil vi i samarbejde med dig 
planlægge dit projekt og søge om midler til dit scholarstipendium.

Hvis du ønsker at søge stillingen, bedes du sende en motiveret ansøgning og dit CV til:
andre.mathiassen@regionh.dk.
Ansøgningsfrist: 20. april 2022.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ph.d.-studerende André Mathiassen 
på tlf. 3864 0553 eller professor Poul Videbech på tlf. 3118 6233.

“Jeg har inddelt alle eksamensspørgsmålene i emner”

*profilbillede med kittel fra TKO*“Ej jeg havde virkelig ikke regnet med at få 12        ”

Kender du panumtypen? 
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MOK præsenterer:MOK præsenterer:  
En OK relaterbar plakat...En OK relaterbar plakat...  

// Maria, MOK-red.



For læger og andre der arbej-
der med data, er det vigtigt 
at kunne gøre det overskue-
ligt og klar til analyse. Bogen 
er derfor også tiltænkt som 
opslagsværk og er en hjælp 
til begreber til videnskabelige 
artikler. Læseren kan teste sin 
viden undervejs i bogen og 
afprøve egne beregninge.

Bogreception for 
”Biostatistik og epidemiologi”
"Biostatistisk og epidemiologi" udkommer den 30. marts, 
hvor der vil være fejring i FADL-huset med reception og 
oplæg om bogen.

BIOSTATISTIK & EPIDEMIOLOGI yder 
læseren en forståelse af statistikken 
og epidemiologiens grundbegre-
ber samt mulighed for at mestre 
basale værktøjer til beskrivelse af 
egne observationer. Første del af 
bogen er tilegnet statistiske begre-
ber og analyser, f.eks. kategorise-
ring af data og typer af tests, mens 
anden del af bogen beskæftiger 
sig med principperne bag forskning 
og studiedesigns.

MOK præsenterer:MOK præsenterer:  
En OK relaterbar plakat...En OK relaterbar plakat...  

// Maria, MOK-red.
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Skrevet af Alice ‘Lorte’ Herlin
Forlaget MOK

MOKOSKOPER
af MagicMyken
Tør du se sandheden i øjnene? Det er utilregnelige tider, 
så hvis du gerne vil have vished om hvad der venter dig, 
så læs med her...

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du opretter et borgerforslag om at at folk født før 1980 ikke 
må kommentere nyheder på Facebook eller lægge feriebilleder 
op. Det bliver vedtaget, og Danmarks datatrafik falder med 
over 55%. Det nedsatte energiforbrug i dataserverne betyder 
både at vi fra den ene dag til den anden bliver helt uafhængige 
af russisk gas og når vores mål fra Paris-aftalen. Dog er 
boomergenerationen for bitre til at anderkende din betydning, 
og du får ikke Nobelprisen.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du sidder fast vagt på en komatøs ileusopereret patient, og 
må på et tidspunkt bukke under og slå en prut du har holdt 
på i en time. I samme øjeblik går lægen og sygeplejersken ind 
af døren, og konstaterer med glæde at der er gang i maven 
hos patienten, og snakker om hvornår denne kan udskrives. 
Du er lige ved at krybe til korset, indtil de begynder at 
diskuterer om de skal melde en UTH over mængden af hvidløg 
i patientmaden, hvorefter du får kolde fødder. 
Du vil plages af dårlig søvn indtil næste fuldmåne, hvor du 
konstant tænker på om du har lavet “un pet fatale”.

Vædderen
20. marts - 19. april
Røgen over København, har forurenet stjernehimlen netop 
over vædderens tegn, og profetien må vente på sig...

Tyren
20. april - 20. maj
Du kommer til at sige at du kan tale fransk på en tinderdate., 
da I kigger på vinkortet, og du fører dig frem. Din date er 
begejstret, og siger at hele hendes familie er fra Frankrig. Det 
bliver mere seriøst, og du bliver inviteret til Lyon for at møde 
familien. Du overvejer kortvarigt aftenskole, men kommer 
hurtigt frem til at den eneste vej ud er at lyve. Du lader 
som om at du langsomt mister evnen til at tale. Det ryster 
forskningsverden og influenza-vaccinen bliver suspenderet 
grundet denne mulige bivirkning. Millioner af folk dør, men 
det tragiske forløb binder jer tættere sammen som par, så 
helt skidt er det ikke.

Tvillingen 
21. maj - 20. juni
Du er hjemme og spise hos din ven, og kommer med en kæk 
bemærkning omkring mængden af chili i den daal som hans 
kæreste har lavet. Han griner højlydt fra sit ildrøde ansigt 
med sin hævede tunge, indtil han ser kærestens ansigt. Det 
ender med at han, i mangel på bedre strategier til at håndtere 
konflikter, slår dig hårdt i hovedet. Det efterfølgende spil HINT 
er mildest talt akavet, og du tør ikke italesætte når nogle af 
værterne siger det røde ord, og du får læsterlige klø. Det 
efterlader større emotionelle ar end de sting du skal have i 
panden.

Krebsen 
21. juni - 21. juli
Du er til fest i klubben. Det kører for dig, du er en stjerne på 
dansegulvet og du vælger at fyre dit trumfkort af: regnormen. 
Du laver den til perfektion, men pludselig er hele dansecirklen 
omkring dig tavs. Folk kigger foraget. En begynder at 
græde. DJ’en slukker musiken. Tiderne har indhentet dig, og 
speciecisme er ikke længere cool. Du forlader Latinolørdagen 
med mexicanertema i baren, med stor skam.

Løven
22. juli - 22. aug.
Du har første dag på dit forskningsår og bliver budt godt 
velkommen. Du får en dejlig lang introduktion til den lækre 
kaffemaskine, og bliver introduceret til lægerne, som alle 
siger hvordan de tager deres kaffe, hvilket undrer dig en lille 
smule. Der er faktisk ikke noget som sådan du skal skrive lige 
nu og her, men der er nogle udgiftsbilag du meget gerne må 
ordne, og nogle jobopslag du gerne må stå for at distribuere. 
Stillingen var ikke helt som du forestillede dig, men du er bare 
lykkelig for at få lov til at snuse til forskningen, og faktisk have 
næsten ligeså stort rådighedsbeløb som SU, selv efter du har 
betalt dit månedskort til Herlev og betalt for frokost! Og du 
bliver overraskende god til at lave cortado.

Jomfruen. 
23. aug. - 22. sep.
Dine udgifter til pommes frites stiger kraftigt, som følge 
af Ruslands invasion om end du næsten ikke spiser flere 
tømmermændsfritter end før. Du er på fallittens rand, og du må 
træffe et stort valg. Færre pommes frites, frysepommes eller en 
tur til fronten for at bekæmpe den uhyrlige besættelsesmagt. 
Du får kolde tæer, så du vælger i stedet SMS-lån. Det er i 
sandhed undtagelsestilstande.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du boycotter sommertid (FORDI VINTERTID ER NORMALTID!!!) 
i protest over at USA overvejer at indføre det permanent. Du 
kommer konsekvent en time for sent til alle aftaler. Du misser 
altså alt undervisningen, og følger i stedet det hold der har 
undervisning en time senere i auditoriet. Du overværer mange 
spændende forelæsninger om alt fra akut medicin til klinisk 
farmakologi, onkologi og pædiatri. Semestret bliver meget 
sværere end først antaget, men til gengæld acer du eksamen 
i basal humanbiologi. 

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du er på din første gangvagt, og er rigtig spændt og du 
får at vide at du bare skal EWS’e hele afdelingen. Du nikker 
entusiastisk og går i gang! Det kører på skinner, og du EWS’er 
derudaf! Alle får en tur med blodtryksmanchetten, også 
personalet og pårørende. Du når at diagnosticere en portør 
med essentiel hypertension og sender en rengøringsmand 
hjem med feber, og er meget stolt over din indsats. 
Sygeplejersken er knap så imponeret da du afleverer din 
meterlange seddel til dokumentation.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Dit makita 8mm træbor er gået i stykker, og du søger efter 
dele til dit bor på dba. Du finder et godt tilbud, om end det 
er meget uspecifikt bor-del sælgeren vil af med, men du kan 
overtage det gratis og du siger ja tak. Du hører ikke mere i 
noget tid, indtil politiet ransager din lejlighed, og du har et 
stort forklaringsproblem, ift. det bordel der har været drevet 
i dit navn...

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du mangler en blender. Din roomie har et fint lille kaffekværn, 
som du tænker da godt at bruges til at lave hummus i en 
snæver vending. Morgenen efter giver det et et ryk igennem 
dig da han står og drikker kaffe, og du pludselig husker at han 
har kikærteallergi. Men der sker ikke noget... Det røvhul har 
løjet - han kunne bare ikke lide din kikærtegryde. Du opdoserer 
over de kommende uger mængden af kikærter i hans kaffe, 
men intet sker. Da han et par uger efter får et anafylaktisk shock 
efter du har lavet peanutsovs i kaffekværnet er du selvfølgelig 
bekymret på hans vegne, men inden i dig er der også en lille 
stemme der hvisker: “fryd, svin!”


