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Man kan næsten ikke tro det. MOK har gjort
det igen.
			- Mads Mikkelsen

Ganske enkelt det mest spændende der er
sket indenfor skandinavisk kultur i år.
			- Weekendavisen
Udfordrende, sexet og begavet!
		
- Clemens Kjersgaard
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Det sker i ugen.
Onsdag
MOK udkommer.
Tillykke til JARIS som har fødselsdag!!!

Indhold.
s. 4-6
s. 7-8
s. 9
s. 10-12

Basisgrupper
Annoncer
FADL Kredsforening
Gøgl

Ugens sjove indslag.

Torsdag
Der sker rigtig mange fucked ting.
Sofie skal drikke mange øl på Brus.

Fredag
Andrea skal til JYLLAAAAND!!
Simon skal til whiskysmagning med andre
mænd.

Lørdag
Fest med tis.

Søndag
Albin skal spise brunch med sin kærestes
tante.

Ugens redaktion.

Mandag
MOK deadline 12.00
SAMS generalforsamling se side 6

Anders

Simon

Albin

Sofie

Tirsdag
VALENTINE <3<3<3<3 Husk chokolade.
MO har fødselsdag!!! Endnu mere
chokolade!
Stormøde med vejledningen.

Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i semestermånederne, med undtagelse af
uge 42 samt ugen før påske.
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Det næste sobotta får nye features
MOLLIS GENUS
Ja, kvinder får det når
Ryan Gosling toner
frem. Men Sofie er altså
gift med ham og Mo er
den næste i køen. Mænd
oplever det også. Enten
til fredagsbar eller ved
synet af Jessica Alba <3

SVAIOLUM FÆCIS
Vi kender det alle, du sidder til SAU og det du egenligt vil sige er
"Nodi Lymphatici poplieteales profundi" men ud kommer "odjgebj
eklghe øh..." Nå. Pinligt? Det tror vi vist nok. Forekommer også ved
indtagelse af mere end 3 Blå Thor, eller.. Hvis du er typen der rent
faktisk gider drikk Blå Thor - så kommer det nok helt af sig selv.
EMPHYSEMA CELEBRATORUM
I daglig tale også kaldet
Fest-Ryger-Lunger. Det
der er så skide-hammrende smart ved denne
konstellation er at dine
egne lunger slet ikke påvirkes at dit nikotin indtag til fester. Det kræver
selvfølgelig at der er indtaget en smule alkohol,
ellers virker det ikke.

BRACHIO PASTA
Forekommer i befolkningen efter indtagelse af for meget pasta og for lidt
motion. Det værste er når folk spiser
dine spagethi arme med pesto til.

BIOGRAPHICA VESICA URINARIA
Du kender det kun alt for godt, du har
kun lige sat dig til rette, slupret din cola
i dig og ædt alt dig slik - og så starter
filmen. Jo bevares, trailerne tog da en
god 10 minutters tid..
Men nu skal du altså virkelig tisse.
(Og for at gøre alting meget værre sidder
du faktisk også i midten af salen - hvad
gør du så nu?) For fanden du er irriterende hvis du rejser dig.
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GANGLION CEREBRUM GENITIALIS
Denne er specifik for det mandlige
køn (indtilvidere er der ikke fundet
evidens for den anatomiske ævivalent hos kvinden - ja totalt
heteronormativt)
Umiddelbart er ganglion cerebrum
genitialis ikke særlig ukendt og
MOK undrer sig over hvorfor denne
ikke har været i Sobotta før 2016.

PAPILLIO BELLYBELLICUS
Kan være tegn på lykke/ glæ de /fo rel ske lse
eller dyb nervøsitet. Dog
kan disse forekomme
samtidigt, i tilfælde af
mu ltip le pa pil lia ses
og så sym pto me r som
svaiolum fæcis og mollis
genus. MOK-redaktionen
har fundet det effektivt
at udelukke verbal kommunikation og i stedet
begrænse kontakten til
fjæsbogen - så kan man
bedre kontrollere det.

af Sofie /MOK-red.
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BASISGRUPPER / STUDKLUB

Introduktion til nefrologien og akut nyresvigt
Eorta skyder semesteret igang med en aften i nefrologens tegn! Så har du gået og flirtet lidt
med nyrerne og har du måske en lille nefrolog gemt i maven, så kom med når Tobias Bomholt, nefrologisk H-læge fra Riget samt grundlæggeren af sommerskolen i intern medicin,
lægger vejen forbi Panum d. 21. februar kl. 17.15 (lokale følger, find eventet på fb).
Her får du insider viden om, hvordan du kommer ind på et af de skarpeste specialer inden
for intern medicin. Tobias vil sørge for at gøre dig klogere på, hvad det vil sige at være
en nefrolog, hvilke typiske patientgrupper og arbejdsopgaver man arbejder med samt
præsentere kliniske relevante cases om AKUT nyresvigt.
Sidst men ikke mindst har du mulighed for at høre mere om den opkommende sommerskole i intern medicin fra selveste grundlæggeren. Her kan
du bl.a. få gode råd og tips til, hvordan du kan sikre dig en plads i
den eftertragtet sommerskole, hvor du har mulighed for at møde
mediciner fra hele verden!
Vi vil som altid diske op med en masse lækkerier til ganen og
efterfølgende fortsætter månedsmødet over i Studenterhuset.
Arrangementet er gratis og åbent for alle,
/Eorta
Eortas kursus i praktisk stetoskopi
Et af lægens vigtigste og mest basale kundskab er at kunne håndtere et stetoskop – men
alligevel er dette ikke noget vi har nok fokus på i løbet af studiet! Derfor har vi i Eorta
lavet dette kursus til dig, som vil lære at mestre stetoskopiens kunst uanset, om du bare
er en flittig SPV’er, der vil blive bedre til sit job eller, at du måske snart skal i klinik og vil
have færdighederne i orden.
Vi har fået Sebasitian Wiberg, læge og Ph.D fra Kardiologisk Afdeling på Rigshospitalet
samt underviser på FADLs stetoskopi-kursus, til at undervise i basal stetoskopi af hjertet
og lungerne og kurset vil bestå af følgende elementer:
- Introduktion til stetoskopet med relevant terminologi.
- Systematisk gennemgang af hjerte- samt lungestetoskopi under både normale og
patologiske forhold med dertilhørende lyde.
- Grundlæggende praktiske færdigheder: teorestisk gennemgang med fokus på praktisk
udførelse.
Kurset varer i alt 3 timer og er målrettet studerende på 4. semester og derefter. Et basalt
kendskab for hjerte- og lungeanatomi er en fordel, men ikke et krav. Relevant anatomi
vil dog blive gennemgået kort. Man skal være villig til at lytte på hinanden to og to i
undervisningslokalet (BH beholdes på).
Vi sørger for forfriskninger til ganen og et par ekstra stetoskoper, men medbring gerne
dit eget stetoskop, hvis du ejer et!
Tid: 28. februar kl. 17-20
Sted: Panum (lokale følger, find eventet på fb)
/Eorta

Kommende arrangementer i AKS

- Aktiv Kardiologi for Studerende.

AKS er en basisgruppe for studerende med interesse for det kardiologiske speciale.
Hold øje med vores facebookside ”AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende” hvor vi løbende
vil poste forårets arrangementer.
Tirsdag den 28. Febuar kl 17. - Ekstraordinær generalforsamling
Sted: Panums nye kantine, Mærsk Tårnet. Alle medlemmer og bestyrelsesmedlemmer
har stemmeret. Vel mødt!
Dagsorden:
1. Indledende
- Valg af dirigent
- Valg af referent
2. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen:
Vedr. dagsordenens punkt 2:
Ændring af vedtægtens § 4. Generalforsamling:
Bestyrelsen forslår ændring af afholdelsestidspunktet for ordinær generalforsamling, så
denne fremover afholdes i løbet af kalenderårets tre første måneder. Derved passer afholdelsen af ordinær generalforsamling fremover med afslutningen af regnskabsåret, som
løber fra 1. januar – 31. december. Herudover udgår opslag på foreningens hjemmeside,
da denne ikke eksisterer længere.
I forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling afholdes
Tirsdag den 28. Febuar kl 17:15 - Semesterets første månedsmøde
Sted: Panums nye kantine, Mærsk tårnet.
Alle kardiologi interesserede studerende er meget velkomne til årets første månedsmøde,
hvor vi vil planlægge forårets arrangementer. Højt som lavt semestertrin, håber vi på at
se dig. Der vil være lidt godt til ganen undervejs.

Velkommen i Sexekspressen!
Som uddannet Sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse seksualundervisning. Man snakker med de unge om alt fra anatomi, sexsygdomme og prævention
til følelser, seksualitet og meget mere. Dagen forløber på en lærerig måde for både elever
og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det sjovt undervejs.
Kom og vær’ med!:
Næste månedsmøde i 2017: torsdag d. 2. marts i Studenterhuset ved Panum kl 17.00
Eller mød os til IMCC-infodag d. 22. februar.
Sæt også kryds i kalenderen d. 17.- 19. marts, hvor Sexekspressen tager på Vinterseminar.
Vi glæder os til at se dig!

STUDENTERKLUBBEN
Siger tak for i fredags!
På fredag er åbent til kl. 19! Så kan du få en lille
fyraftensøl med dine bestest friends.
Studenterklubben har lukket d. 12.-26. februar, da
revyen forbereder en formidabel forstilling til os.
Kunne du tænke dig at være en aktiv del af HG? (For
de nye: Studenterklubben styres af Husgruppen, også
kaldet HG). Vi holder HG-intro mandag d. 27. februar
og igen mandag d. 6. marts.

Bamsehospitalet og SundKrop er klar til endnu et spændende semester!
Så starter semesteret for alvor igen, og vi vil gerne indlede med en aktionsdag for alle jer
nye og interesserede bamselæger og SundKropper, og jer gamle også!
Vi håber mange vil deltage i vores aktionsdag d. 25 februar fra kl 13:00!
Til aktionsdagen har du mulighed for at blive oplært i de forskellige ting, og hvad vi laver,
både som Bamsehospitalet og Sundkrop. Selv hvis du kun kan være der i nogle timer, vil
vi synes det ville være super hyggeligt
Vi slutter aktionsdagen ud med fællesspisning og hygge.
Vi går en masse begivenheder i møde, og vi håber at i vil med ud og redde nogle bamser
med os !
Så sæt kryds nogle dage i kalenderen og ta’ med !
Følgende arrangementer er rundt om hjørnet, for Bamsehospitalet;
- 28/1 på Øbro Jagtvej Bibliotek
- 18/2 på Solrød Bibliotek
- 4/3 på Østerbro Bibliotek
- 18/3 på Brønshøj Bibliotek
Håber på at se mange nye, og ligeså mange af de gode gamle bamselæger!
Og husk du ikke behøver nogen ”baggrundsviden” for at komme med Bamsehospitalet
ud og redde bamser.
Store bamsekram
Styregruppen

Exchange eller Research Exchange søger
boliger til udvekslingsstuderende!
Skal du ud at rejse i marts? Og efterlader du et tomt værelse, som du gerne vil tjene penge
på, mens du er væk? Eller kender du nogen som har en tom bolig eller et ekstra værelse
til rådighed? Så er her muligheden!
Hvis din lejlighed eller dit værelse alligevel skal stå tomt, hvorfor så ikke være generøs og
leje den ud til en medicinstuderende fra udlandet?
Du udfører en god gerning, samtidig med at du tjener lidt cash - helt præcis 2300 kr.
per studerende.
Vi vil gerne leje to værelser/lejligheder ud i perioden 5/3 til 1/4 til to piger fra Japan.
Du kan til ansøgningsrunden d. 15. november 2017 få fordel ved at udleje et værelse.
Skynd dig at sende en mail til bolig.exchange.copenhagen@gmail.com, så du kan få
fordel når du selv skal af sted!

Mange hilsner fra Exchange og Research Exchange i København.

Tag del i:

2017

3 inspirationsoplæg
med fremtrædende
foredragsholdere
Forfriskende
eftermiddagsworkshops
Ét af følgende
temafag:

d. 7. - 12.
april 2017
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Tag med på
Forårsseminaret 2017
og lad dig inspirere, udfordre
og rykke. Arbejd med dig selv
og dit projekt, og få nye
redskaber du kan bruge
både fagligt, frivilligt
og personligt.

På Forårsseminaret
mødes 90 passionerede
studerende fra hele landet
med fælles interesse for
sundhedsfremme, personlig
og relationel udvikling
- på tværs af studier
og faggrupper.

Personlig Ledelse
Den Kreative Facilitator
Projektarbejde

Tilmeldingen
er åben nu!
Få mere information på
vores Facebookside.

Formidling & Debat
Krop & Sind

OSM
Byrden af en kræftsygdom forsvinder ikke, når behandlingen stopper. For mange patienter
er det en daglig kamp at være kræftoverlever både på et fysisk, socialt og psykisk niveau.
Hvis du er interesseret i at høre om hverdagens problemer for patienter, der har overlevet
kræft, men nu kæmper med nye problemer i forhold til de konsekvenser kræftbehandlingen har på menneskers livskvalitet på lang sigt
- så duk op og hør et spændende foredrag d. 20. februar med professor Christoffer Johansen, ansat på Onkologisk Klinik på Rigshospitalet samt leder af en forskningsgruppe
under Kræftens Bekæmpelse, som kommer ud til Panum og fortæller om netop denne
problematik.
Der vil ligeledes være mulighed for at stille spørgsmål ind til hverdagen som onkolog,
hvis man gerne vil høre lidt om det.
Efter eventet bliver der holdt månedsmøde, hvis man har lyst til at vide mere om OSM
basisgruppe.
Vi glæder os til et spændende foredrag – alle er selvfølgelig velkomne!
Mvh OSM København

UDDANNELSESWEEKEND FORÅR 2017!
Er du vild med førstehjælp, udfordringer og fart over feltet? så tilmeld dig Førstehjælp For
Folkeskolers uddannelsesweekend! Vi afholder uddannelsesweekend d. 4.-5. marts, og
vi glæder os til at uddanne en masse nye gæve FFF’ere. Det hele foregår i studenterhuset,
lige ved siden af Panum!
Weekenden vil byde på faglige oplæg, cases samt masser af godt selskab. I løbet af
weekenden har du yderligere rig mulighed for at tilslutte dig FFF-fællesskabet. Sug til
dig af ny (eller kendt) viden, og få en kanon start i Panums fedeste
basisgruppe!
Tjek Facebookeventet ”Uddannelsesweekend FFF København –
F2017” for mere information og tilmeld dig og din læsemakker!
Vi glæder os til at se DIG!

PUFF afholder årets ordinære generalforsamling tirsdag d. 21 februar
Overvejer du at engagere dig mere i en basisgruppe? Synes du, forskning er spændende?
Hvis ja til begge, så skal du komme til PUFF’s næste generalforsamling, hvor du blandt
andet har mulighed for at blive en del af bestyrelsen. Det kan være som enten menigt
bestyrelsesmedlem eller som tillidspost. Medlemskab af bestyrelsen er en fremragende
mulighed for at få erfaring med at arrangere foredrag, kurser og bestyrelsesarbejde
generelt. Desuden er det en mulighed for at blive en del af et hyggeligt fællesskab med
andre studerende, der brænder for forskning, og så er PUFF en af de få basisgrupper, der
spænder over alle specialer. Til generalforsamlingen kan du også høre om, hvad PUFF har
lavet det seneste år, og hvordan foråret kommer til at se ud.
Alle er velkomne, om det blot er for at høre, hvad PUFF har lavet eller for at indtage en
mere aktiv rolle i foreningen. Der kommer tilmed til at være kaffe og kage, da vi traditionen
tro fejrer PUFF’s fødselsdag oveni.
Tid: tirsdag d. 21. februar 2016 kl. 17.15.
Sted/lokale: Lokale 31.01.60a i Pavillonen på Panum
Dagsorden bliver som følger:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning fra bestyrelsesåret 2016.
4. Valg til bestyrelsen
5. Valg til tillidsposter:
• Formand
• Næstformand
• Sekretær
• Kasserer
• Medlemsansvarlig
• MOK-ansvarlig
• Webmaster
• Revisor
6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved kassereren
7. Eventuelt
Venlig hilsen og på vegne af,
PUFF’s bestyrelse
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Mentorordning på medicin

SAMS København

Er du bachelorstuderende på medicin?
Så har du nu mulighed for at blive tilknyttet en mentorgruppe - og gøre din og dine
medstuderendes studietid endnu bedre!

AKUT ALMEN MEDICIN
I SAMS har vi etableret et samarbejde med lægevagten i Region Sjælland, således at man
som medicinstuderende har mulighed for at deltage på konsultations- og besøgsvagter.
For at deltage på en vagt skal man sende en mail til samskbh@dsam.dk, med ønske om
den vagt man gerne vil deltage i. Man behøver ikke være medlem af SAMS for at komme
med på lægevagt, så hvis du gerne vil vide lidt mere om hvad almen medicin går ud på,
er dette en alle tiders mulighed! Se alle vagterne længere nede.

Tanken bag
Gennem Pusterummets mentorordning vil vi gerne italesætte de udfordringer, som mange
studerende oplever under studiet, og skabe et studiemiljø der er mindre præget af konkurrence og pres og mere præget af fællesskab og sparring på tværs af hold og semestre.
I mentorgruppen får du et frirum, hvor man kan tale om alt og intet, udfordringer og
interesser - med mindre fokus på det faglige og mere fokus på det sociale. Her får du
en mentor du altid kan hive fat i hvis du har brug for et lyttende øre, et godt råd eller
noget helt tredje.
Rammer
Din mentorgruppe vil bestå af én kandidatstuderende, der er uddannet mentor, samt
3-4 mentees der er bachelorstuderende. De 20 mentorer er allerede fundet, og der er
derfor mulighed for at 80 bachelorstuderende kan blive tilknyttet en mentor dette efterår.
Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle princippet.
I sætter selv rammerne for hvornår og hvordan I har lyst til at mødes i mentorgruppen.
Det eneste vi forventer, er:
1. Du er bachelorstuderende
2. Du kan mødes med din mentorgruppe min. 3-4 valgfrie dage
på semestret
Mentorordningen løber et halvt år ad gangen, og er 100 %
frivillig.
Frist for tilmelding mandag d. 12/2
Tilmeld dig via: facebook.com/pusterummetsund
Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til: pusterummet.sund@gmail.com
De bedste hilsner
Pusterummet

GENERALFORSAMLING
Vi holder generalforsamling i SAMS København mandag d. 13. februar 2017 kl. 17:00 i lokale
31.01.38a. Tre af bestyrelsesmedlemmerne er færdige som læger eller bliver det meget
snart, så tænk allerede nu over, om du skal være med til at sætte et præg på SAMS fremover.
FÆRDIGHEDSKURSUS – PRAKSISASSISTENT
I foråret 2017 kan du opnå færdigheder som praksisassistent og dermed gøre dig selv
mere attraktiv, hvis du søger job i almen praksis. Du vil blive undervist i telefonvisitation
og forskellige praktiske sygeplejeopgaver. Følg med i udviklingen og tilmelding på vores
facebookside ”SAMS København”.
JOBPORTALEN
Vi har flere ledige jobopslag inde på vores jobportal (www.sams.dsam.dk) og vi reklamerer
løbende på vores facebookgruppe for
flere nye jobs.
LÆGEVAGTER
Vagter i februar:
Konsultationsvagt (dagvagt) i Roskilde d 4/2 med praktiserende læge Thomas Justesen
Konsultationsvagt (aftenvagt) i Holbæk d. 20/2 med
praktiserende læge Michael Søderlund
Vagter i marts:
Besøgsvagt (aftenvagt) i Holbæk d. 19/3 med praktiserende læge Michael Søderlund
Vagter april:
Konsultationsvagt (aftenvagt) i Holbæk d. 9/4 med praktiserende læge Michael Søderlund
Konsultationsvagt (aftenvagt) i Roskilde d. 25/4 med praktiserende læge Thomas Justesen
Besøgsvagt (aftenvagt) i Holbæk d. 26/4 med praktiserende læge Michael Søderlund
Vagter i maj:
Besøgsvagt (nattevagt) i Køge d. 3/5 med praktiserende læge Thomas Justesen
Besøgsvagt (aftenvagt) i Holbæk d. 6/5 med praktiserende læge Michael Søderlund
Konsultationsvagt (aftenvagt) i Holbæk d. 12/5 med praktiserende læge Michael Søderlund
Konsultationsvagt (dagvagt) i Roskilde d. 12/5 med praktiserende læge Thomas Justesen
Konsultationsvagt (dagvagt) i Holbæk d. 27/5 med praktiserende læge Michael Søderlund
Vagter i juni:
Konsultationsvagt (aftenvagt) i Holbæk d. 9/6 med praktiserende læge Michael Søderlund (optaget)"

NYT SEMESTER
NYE BØGER
SE UDDRAG OG LÆS MERE
PÅ MUNKSGAARD.DK

DETALJERET OG
LETFORSTÅELIG
INTRODUKTION
TIL STATISTISK
METODE

GODE HISTOPATOLOGISKE
BILLEDER OG
TEGNINGER

FØRSTE
SAMLEDE DANSKE
FREMSTILLING AF
DEN KLINISKE
NEUROFYSIOLOGI
NY UDGAVE
INKL. I-BOG OG
VIDEOER AF
ULTRALYDSUNDERSØGELSER OG
ENDOSKOPIER

ANNONCER
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Bliv en del af Rigshospitalets Studenterhold

Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på Københavns Universitet
Styrk din internationale profil og bliv opdateret på intern medicin

Studenterholdet ved Diagnostisk Center (DIA) blev grundlagt d. 5. November 2016,
da der var behov for ekstraordinær hjælp i forbindelse med implementeringen af
Sundhedsplatformen på Rigshospitalet. Holdet var en stor støtte og medvirkede
til, at implementeringen gik over al forventning. Studenterholdet DIA er i dag en
eftertragtet ressource I Region Hovedstaden og for at efterkomme behovet er der
brug for at udvide holdet.

Kursus 1: 24. juli - 4. august 2017
Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme, onkologi og hæmatologi
Kursus 2: 7. august - 18. august 2017
Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, onkologi og neurologi
Københavns Universitet tilbyder for fjerde år i træk et sommerkursus i Intern Medicin, som
vil styrke din internationale profil og ruste dig til livet som ung læge.
Kurset består af to intensive kurser af hver to ugers varighed, og du kan deltage i ét
eller begge kurser. Du får en systematisk og grundig gennemgang af de vigtigste intern
medicinske sygdomme,samtidig med at gæsteforelæsere vil fortælle om den nyeste
forskning inden for blandt andet demens, hjertesygdomme, transplantation og nyeste
onkologiske behandlinger.
På kurset får du desuden en unik mulighed for at møde andre medicinstuderende fra hele
verden og opbygge et internationalt netværk.
Undervisningsformen er en kombination af interaktiv klasseundervisning, gruppearbejde og gæsteforelæsninger, og kurset lægger særlig vægt på studenterdeltagelse
og dialog. Underviserne er læger under hoveduddannelse eller ph.d.-studerende, og
gæsteforelæserne er eksperter inden for deres respektive forskningsfelt.
Sommerkurset er rettet mod medicinstuderende på kandidatdelen. På 2009-studieordningen er kurset godkendt til VKO hvorimod på 2015-studieordningen er kurset godkendt som
valgfag og kan indgå i Specialist- eller Forskerperspektivet på 5. semester af kandidaten.
Ansøgningsfristen er d. 1. april 2017. Online ansøgning og yderligere information findes på:
http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/internal-medicine/
Kontakt:
Kursusansvarlig: Tobias Bomholt, Hoveduddannelseslæge i nefrologi
Kontaktperson: Kathrine Rasmussen, Studentermedhjælper
Mail: Internalmedicine@sund.ku.dk
Øjenlægepraksis i Hvidovre søger medicin studerende
Personalet består af en læge, to øvrige klinikpersonale samt en skeleterapeut.
Jeg søger 1-2 studerende til at assistere med både sekretærarbejde samt fortrinsvis at
varetage forskellige oftalmologiske forundersøgelser. Fokus på udadvendthed, god
patientkontakt, fleksibilitet og at man har lyst til at yde en indsats i en ofte travl hverdag.
Det ugentlige timeantal vil være vekslende efter ønsker og behov.

Sundhedsplatformen (SP) skal indføres i resten af Region Hovedstaden: Amager/Hvidovre, Frederikssund, Hillerød og Bornholm. I den anledning har studenterholdet fået
ansvaret for at hjælpe slutbrugerne med integrationen mellem SP og systemerne ved
de parakliniske specialer.
Implementeringen bliver den største nogensinde i både EPICs, Danmarks og Studenterholdets historie.
For at blive en del af studenterholdet DIA kræves det, at du:
1. Har bestået minimum de første to semestre af en faglig relevant længere videregående
uddannelse.
2. Bidrager til studenterholdets princip om professionalisme, integritet og en høj
faglighed som en del af en værdig patientbehandling.
3. Deltager frivilligt i 12 timers træning med én af holdets erfarne studenter.
4. Kan arbejde 2-3 vagter om ugen i perioden d. 17. marts - 7. april.
Jobbet: At arbejde som en del af Studenterholdet er en unik mulighed for at yde et
værdifuldt bidrag til Regionens hospitaler og til derigennem at opnå et solidt kendskab
til SP, det omfattende patientjournalsystem, der indenfor en nær fremtid vil blive indført på hele Sjælland. Ydermere vil man få et dybdegående kendskab til hospitalernes
organisering og patienternes kontakt med sundhedsvæsenet. Det vil undervejs være
nødvendigt at man kan sætte sig grundigt ind i kliniske arbejdsgange og vurdere,
hvordan systemet bedst tilpasses disse. Under implementeringen d. 17. marts – 7. april
vil arbejdet indebære dagvagter, aftenvagter og i nogle tilfælde nattevagter. Før og efter
denne periode kan man blive tilbudt at arbejde på holdets mange øvrige projekter på
forskellige hospitaler i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.
Kompetencer: Det forventes at du:
Kan arbejde som en del af et team, er lærenem og kan tage del i en aktiv vidensdeling
Er smilende og imødekommende
Er servicemindet, indstillet på at sikre en hurtig respons på opgaver og tålmodig
Er professionel og har situationsfornemmelse
Kan formidle viden på pædagogisk og velstruktureret vis
Er velorganiseret, løsnings- og detaljeorienteret.
Er du interesseret, så send CV, ansøgning og uddannelsesbevis eller karakterblad til:
David Kovacs: david.gergely.kovacs@regionh.dk.
Har du yderligere spørgsmål til jobbet kan du kontakte os på
esben.sidelmann.tvergaard@regionh.dk, + 45 28 59 38 32
eller emilie.eskildsen.zwicky.01@regionh.dk +45 26 71 73 88.

Ansøgning med kort beskrivelse af hvem du er og hvor du er i studiet til peter@ojenlaegen.dk

Studerende søges til blodprøvetagning i København området til psykosocialt forskningsprojekt
Kræftens Bekæmpelse
Om os
Center for Kræftforskning
Forskningsenheden ’Livet efter Kræft’ i Kræftens Bekæmpelse belyser de psykologiske symptomer som kræftpatienter kan opleve og udvikle og
afprøver måder hvorpå man kan støtte patienter og pårørende i at håndtere dette.
Strandboulevarden 49
Om projektet
2100 København Ø
FAMOS – Psykosocialt støtte til familier med børn der har haft en kræftsygdom.
Tlf 3525 7679
Projektet er et landsdækkende forskningsprojekt, hvor vi i samarbejde med Rigshospitalet, Skejby Sygehus, Odense Universitetshospital og Aalborg Fax 3527 1811
Sygehus undersøger om psykologsamtaler kan forbedre familiens funktion og belastningssymptomer såsom angst og depression. Samtalerne
www.cancer.dk
finder sted med hele familien i eget hjem efter endt behandling på sygehuset.
UNDER PROTEKTION AF
Om stillingen
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN
I forbindelse med projektet, søger vi studerende i København området til at tage blodprøver på patienternes forældre i eget hjem. Dine opgaver
består i at bede forældrene om to blodprøver. Én ved deltagelse i undersøgelsen og én 12 måneder efter. Derudover, skal du sende blodprøverne med posten til Rigshospitalet samt
sikre modtagelsen. Stillingen omfatter en del rejsetid da samtalerne foregår i eget hjem.
Om dig
Vi forventer at du:
•
Er i gang med medicinstudiet eller bioanalytikerstudiet
•
Er villig til at arbejde fleksibelt både geografisk og tidsmæssigt
•
Har erfaring med at tage blodprøver
•
Har interesse for at arbejde med familier og børn
Vi tilbyder et meningsfyldt og inspirerende forskningsmiljø med fleksible arbejdstider.
Den ugentlige arbejdstid vil gennemsnitlig være 8 timer per uge, og afhænger af antal deltagere i dit område. Du får timeløn efter overenskomsten mellem Kræftens Bekæmpelse og
relevant fagforening.
Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er 15 februar 2017. Vi ønsker stillingen besat hurtigt muligt. En kort ansøgning og et CV sendes til salem@cancer.dk. For mere information, kan du kontakte Phd
studerende Hanin Salem på 3525 7679 eller salem@cancer.dk.
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Forskningsopslag
Den konstante stigning i prævalens af både fedme og type 2 diabetes har alvorlige
konsekvenser – både for den individuelle i form af følgesygdomme og samfundsøkonomisk.
Mere og bedre viden omkring forebyggelse og behandling er derfor yderst vigtigt. Både
fysisk træning og behandling med appetithormonet GLP-1 har vist sig gunstigt hver
især ift. vægttabsvedligeholdelse, ”metabolisk sundhed”, appetitregulering og systemisk
inflammation – men kan vi opnå en synergieffekt ved at kombinere dem?
Periode
Opstart snarest muligt. Ansættelse med løn i 12 måneder, 37 timer om ugen.
Dine arbejdsopgaver
•
inklusion af forsøgsdeltagere på Hvidovre Hospital
•
udføre måltidstest, blodprøvetagning og fedtbiopsi
•
udføre træningstests (VO2 max test, styrketest, gangtest)
•
evt. stå for den strukturerede holdtræning
Vi tilbyder
•
forfatterskab(er) på videnskabelige artikler
•
indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam
•
selvstændigt arbejde og flere ansvarsområder
•
vejledning under hele forløbet
•
mulighed for at skrive din kandidatopgave
Du har desuden mulighed for at deltage i nationale og internationale konferencer. Ved
indskrivning som forskningsårsstuderende hos PhD-skolen har du også mulighed for at
deltage iPhD kurser.
Lektor Signe Torekov, (torekov@sund.ku.dk eller tlf 22983827),
Biomedicinsk Instiut og Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research,
Københavns Universitet

Medicinstuderende søges som timelønnede forskningsassistenter

Harvard Medical School – Massachusetts
General Hospital – VKO ophold
Der er etableret et samarbejde imellem
Massachusetts General Hospital
(Harvard Medical School) afdeling for
OtoRhinoLaryngology (ØNH) og afdelingen
for ØNH på Rigshospitalet. Ansvarlig for
samarbejdet er professor, Christian v.
Buchwald. I juni 2017 kan de næste 2-3medicinstuderendesendes afsted på et 4 uger
langt klinisk ophold indenfor ØNH på Massachusetts Generel Hospital, Boston, USA.
De studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen på lige vilkår med sidste års
Harvard Medical School studenter og vil have de samme pligter og ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO.
Alle med interesse for ØNH der senest i forårssemesteret har gennemført kurset, opfordres
til at ansøge – topkarakterer og publikationer er ikke en forudsætning for ansøgning.
Krav:
• Du er på kandidat-delen og har afsluttet ØNH-kurset inden opholdet i USA påbegyndes
• Du er interesseret i ØNH
•Du taler godt engelsk og kan klare dig i udlandet.
Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende følgende:
• Motiveret ansøgning på engelsk (max. ½ A4 side)
• Karakterudskrift
• CV (max 1 A4 side) til Professor Christian von Buchwald på adressen: Rigshospitalet,
ØNH-afdeling 2071, Blegdamsvej 9, 2100 KBH Ø (mærk kuverten Boston).
I tilfælde af spørgsmål, besvares disse til ØNH introforelæsning fredag d. 3/2 eller ved
kontakt til en af kontaktpersonerne for udvekslingsaftalen:
Læge Marie-Louise Hansen på: louise_uhre@hotmail.com
Professor Christian von Buchwald på: christian.von.buchwald@regionh.dk
Deadline er fredag d. 10. marts kl. 10.
Der er søgt og bevilget støtte til flybilletter. Yderligere fonde kan søges til dækning af
logi mv. ”Malpracticeinsurance” skal selv arrangeres med lokalt forsikringsselskab i USA.

Hjertemedicinsk afdeling,Rigshospitalet,søger 2-3 medicinstuderende til lønnet arbejde
i forbindelse med Herlev-ØsterbroHjerte-CT-studiet.Du skal kunne arbejde ca. 8 timer
om ugen.
Opgaverne vil involvere analyse af hjerteskanninger mhp. koronarsygdom og hjertesvigt.
Du vil modtage løn under oplæringen. Arbejdet foregår i samarbejde med andre medicinstuderende og Ph.d.-studerende.
Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har bestået bachelor-delen af medicinstudiet.
Du planlægger selv hvornår på ugen arbejdet foretages, og det er derfor vigtigt at du kan
tage ansvar og overholde deadlines. Løn efter overenskomst.
Interesserede bedes sende ansøgning samt karakterudskrift inden d. 15/2 til
per.sigvardsen@gmail.com. Samtaler vil blive afholdt d. 22/2. Du er velkommen til at
skrive hvis du har yderligere spørgsmål.

Går du med en drøm om at undervise medstuderende, så kig nærmere her.
Vi søger nye underviserei Supku. Supku består af en gruppe af medicinstuderende, der
laver billige eksamensforberedende kurser til vores medstuderende. Formålet er at klæde
de studerende på til eksamen ved at lave en overskuelig, men grundig gennemgang af
pensum. Det er ikke et krav, men en fordel at have beskæftiget sig med undervisning
før. Kursuspriserne holdes lavest muligt, hvilket betyder lønnen er 120 kr. pr. time uden
forberedelsestid. Foruden at vi alle sammen har et stort fagligt engagement tilfælles.
Desuden er vi en social gruppe, der laver forskellige hyggelige arrangementer.

Studentermedhjælp søges til kurset, Basal Patologi

Vi er særlige interesseret i at oprette nedenstående kurser, men har du selv et emne/fag
du brænder for, hvor du tænker andre ville have gavn af noget ekstra undervisning høre
vi meget gerne fra dig.
2. Semester excitable celler
3. Semester neurofysiologi
SPSS/Statistik
Hvis det lyder som noget du er interesseret i så skriv en motiveret ansøgning (max 1 A4
side) samt CV (maks. 2 A4 sider) til logistik@supku.dk

Vi søger 3 timelønnede studentermedhjælpere til kurset i basal patologi med henblik på
administration,skemalægning, udvikling og implementering af web-baseret undervisning.

Ansøgningsfrist lørdag den 18. februar kl. 18. Jobsamtaler vil blive afholdt eftermiddag/
aften den 22. februar.

Opgaverne indebærer på én gang varetagelse og drift af kurset samtidig med at nye
tiltag indføres.
Arbejdet består i at lægge skema for kurset, oversætte vores løbende ændringer, så de
kan implementeres og tilpasses kurset og dets omgivelser. Øvrige opgaver omfatter
kommunikation med alle interessenter. Der lægges vægt, at ansøger har indsigt i fagets
indhold og formidling.

Vi er med stor succes begyndt at starte kurser op på andre studier. Har du en ven/veninde
du tænker er en brandgod underviser, men studerer noget andet end medicin eller medicin
ved en af de andre fakulteter må du meget gerne sprede budskabet og vi vil være glade
for at høre fra vedkommende.
Du kan læse mere om Supku på www.supku.dk
Vi glæder os til at høre fra dig.
Mvh. SupKu

Vi glæder os til at høre fra dig.
Læge Per Sigvardsen			
Læge, Ph.d. Andreas Fuchs		

Læge, Ph.d. Tobias Kühl
Overlæge, Dr. Med. Klaus Kofoed

Arbejdsopgaverne kan omfatte:
- Skemalægning, administrering af kurset, deltage i møder, tage referater og andet
forefaldende kursusrelateret arbejde.
- Samarbejde i forbindelse med planlægning, udvikling og udførsel af web-baserede
tiltag i undervisningen. Den løbende udvikling kræver tæt kommunikation med såvel
undervisere, studieservicecenter, studerende og øvrige uddannelse-IT-personale på KU.
- Praktiske opgaver omfatter hovedsageligt digitalisering. Herunder undervisningsblog,
præparatdigitalisering, manuskripter til histologipræparaterne, indspilning af film til disse,
video og livestreaming af forelæsninger, vedligehold af undervisningsrelevant materiale
på VIRMIK og Absalon samt udvikling af elektroniske tests.
- Ansøgning af fondsmidler til udvikling af nye digitaliseringsformer i undervisningen.
Arbejdet kan forventes at kræve cirka 4 timer ugentligt. Da arbejdsopgaverne er
overlappende, er arbejdstiderne meget fleksible. Vi søger studentermedhjælpere til at
indgå i et kollektiv på 3 studenter som deler opgaverne imellem sig og vikarierer for
hinanden.
Timeløn i henhold HK-overenskomst.
Hvis dette opslag har fanget din interesse, kontakt: almenpatologi@yahoo.dk
Ansøgningsfrist d.1.marts

Forskningsenheden på Dermatologisk Afdeling,
Sjællands Universitets Hospital - Roskilde søger
forskningsårsstuderende til arbejde med sygdommen
Hidradenitissuppurativa til start snarest.
Afdelingen er globalt førende indenfor dette
forskningsområde og ansøgeren kommer til at indgå
i en lille aktiv forskningsgruppe med to PhD studerende, en forskningslektor og en
professor. Afdelingen publicerer hyppigt, og man kan som studerende regne med flere
medforfatterskaber og sandsynligvis et eller flere førsteforfatterskaber. Sidstnævnte
typisk i forbindelse med publikation af en master-opgave om emnet. Aftalen træffes for
ca. 12 måneder.
Vi kan desuden tilbyde et venligt, åbent og imødekommende miljø (+ et stipendium) til
den aktive, dedikerede og flittige ansøger.
Kontakt venligt
Professor, lededende overlæge, dr.med. Gregor Jemec (gbj@regionsjaelland.dk)
for yderligere detaljer.

FADL KREDSFORENING

RUSINTRO HOS FADL
I næste uge glæder vi os til at se de forskellige hold
i FADL-huset.
Hold
Hold
Hold
Hold

103V: Spejder
105V: Cheerleader
109V: Leprechauns
110V: Robot

Mandag 13.2.17 10.15-11.45
Mandag 13.2.17 13:15-14.45
Tirsdag 14.2.17 10.15-11.45
Tirsdag 14.2.17 12.15-13.45

FADL STØTTER!

FADL KURSER

Vidste du, at FADL støtter mange ting
og har netop bidraget til

Kurserne lukker på torsdag den

Medicinerrevyen med 20.000 kr.

lod om pladser på kurserne.

Hvis du har en ide eller et projekt som
du ønsker støtte til kan du gøre det via

Kursusbeskrivelserne for de enkelte kurser

fadl.dk/organisation/koebenhavn/
oekonomisk-stoette/

a
Tilmelding vi
k
.d
DL
mit.FA
.00
22. februar kl.17

STUDIESTART

OVERLEVELSESKURSUS

9. februar kl. 12.00, hvorefter der trækkes

findes på fadl.dk/kurser

Har du svært ved at udfylde en årsopgørelse?
Er forsikring og dig, ikke ligefrem bedste
venner? Eller vil du bare gerne høre mere om
studiet og København?
Så kom til FADLs overlevelseskursus
- livet som studerende.
22. februar 2017 kl.17.00 i
kantinen hos FADL på
Blegdamsvej 26.
Efter kurset laver vi lidt mad og
hygger i FADL huset.
Tilmeld dig på mit.fadl.dk
KONTAKT
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk
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Horrorskopes
af Madame Maier

Uha. Stjernerne har talt, og der sker frygtelige
ting denne uge. Men frygt ej - du ved lige, hvad
der kommer til at ske. Her er ugens uhyggelige
horrorskoper.
Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du har hovedpine på grund af mega tømmerbabs, tager en treo, og pludselig har du
det dårligere end før. Alle pomfritter vil smage
af selleri, og din cola er forvandlet til soyasovs.
HVORDAN KAN DET VÆRE RIGTIGT?

Løven
22. juli - 22. aug.
Du synes, at der er et præparat på tør, der
bevæger sig. Du vil blive helt sikker i denne uge.
Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Hver gang du prøver at logge ind på gmail,
redirecter den dig til ghostmail.com. Du prøver
at ringe til googles callcenter, men hører blot
en hæs stemme insistere på, at 'det er tid.' Din
hotmail har det tilgengæld fint.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Lige meget hvad du gør, kan du ikke komme
ud af Panumtårnet. Der er for smukt og lækkert. Som et møl, fortryllet af lys, sværmer du
Fisken
i dagevis omkring Jerne. Stjernerne kan ikke
19. feb. - 19. marts
hjælpe dig. Du undslipper aldrig THE POWER
Alle københavns duer er i mod dig. Og ikke på OF THE TOWER.
den venlige 'jeg vil have brødkrummer'-måde
men på den helt sorte Hitchcocks-lortefugle Skorpionen
måde. Held og lykke.
23. okt. - 21. nov.
Dit hår sidder dårligt, og du taber i alle spil. Der
Vædderen
vil sidde toiletapair fast til din sko fire gange
20. marts - 19. april
i alt. Din mor ringer under forspil. Din spotify
Der vil ske... noget.
vil kun spille sange med Gilli. TABLES HAVE
TURNED, RIGHT?
Tyren
20. april - 20. maj
Skytten
Ligesom du synes verden allerede var pænt 22. nov. - 20. dec.
meget i forfald, er der en eller anden kæmpe Din nervøse læsemakker fortæller dig, at han/
nar, der fjerner dit 'reklamer nej tak' skilt fra hun synes præparaterne på tør bevæger sig.
postkassen. Smerten ved en overfyldt postkasse Sikke noget vrøvl. Onsdag, når du bevæger
er ubærligt, og du vælger at sætte ild til den. dig ned på våd for at spotte, lægger du et
Godt kaldt.
præparat frem, og finder dit atlas frem. Når du
vender dig om for at se det igen, er det væk.
Tvillingen
Du ved ikke hvorfor.
21. maj - 20. juni
Du møder din egen doppeltgænger, der er Stenbukken
afhængig af dyr kunst og er helt fucked. Ved- 21. dec. - 19. jan.
kommende vil ikke lade dig være, og truer Din tinderdate brænder dig af. Fyldt med
med at ødelægge dit liv ved at give sig ud for skuffelse og en bitter smag i munden tager du
dig og stjæle malerier fra Statens museum for hjem, hvor du finder vedkommende siddende
kunst. Såååeee.
i din egen sofa med en død, mutileret kat ved
siden af. På trods af dette har i en (u)hyggelig
Krebsen
date. Du finder senere ud af, at vedkommende
21. juni - 21. juli
var stikker under anden verdenskrig og er død
Din 6-årige nevø fortæller dig, at hans hem- for længst. Så er det godt, at du har en ny tinmelige ven er død, og nu vil hjemsøge dig. Du derdate næste uge igen.
kan ikke helt forholde dig til truslen.
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Den ikke-så-store Donald J. Trump
Kryds og Tværs
9

10

11

Vi kender ham alle. Enten elsker du ham eller
også så hader du ham.
Men hvor godt kender
du egenligt manden
bag myten? Find ud af
det i denne uges MOK.
#MakingAmericaClassyAgain?
MOK ved faktisk ikke
helt hvad vi skal tænke
om Mr. President..

Donald J. Trump

12

Vandret
1 Donald var til sidste
fredagsbar, hvor hang han?
3 Hvad står J. for?
4 Hvilken antisocial
frihedstruende
firmaforfordelene aftale har
Trump ødelagt?
5 I hvilket TV-program har The
Donald optrådt multiple
gange, under påskud af ville
ansætte folk?
7 Trump har på et tidspunkt
udtalt ___ them by the puss*
8 Hvilket element af pizzaen
spiser The Donald ikke?
9 The Donald har ekstremt små
- hvad?
10 Hvilket familiemedlems krop
har Donald Trump på
upassende vis lovprist?
11 Hvor mange koner har The
Donald pløjet sig igennem?
12 Politiker som ved hjælp af
letkøbte, usaglige argumenter
og tomme løfter forstår at
vinde befolkningens gunst

1

Kryds og Tværs

Lodret
Originalt hed Trumps forfædre
egenligt dette.
Hvilken kvindelig
standup-komiker har The Donald
shamet utallige gange?
Hvad kaldes Donalds ældste
søn?
Hvad hed Donalds brætspil
omhandende ham selv?
Hvilken julefilm har the Donald
frekenteret i?

2

Vi kender ham alle, enten elsker eller hader du h
Men hvor godt kender du egenligt manden bag
myten? Find ud af det i denne uges MOK.
3
4
6

1

2

3

4

5

6

7
8

9
10

11

12

Vandret
Donald var til sidste
1
fredagsbar, hvor hang han?
3 Hvad
står J. for?
2
USA's Næste
Pizza-Gate
4 Hvilken antisocial
frihedstruende
firmaforfordelene aftale har
3
Trump
ødelagt?
Har du nogensinde undret dig over hvad
I hvilket
har The
4
der virkelig5skal til
for at bliveTV-program
en Hollywood
Donald
optrådt
multiple
stjerne? MOK har fundet svaret!
gange,
påskud
af ville
6
The Hollywood Forehead
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MOK anmelder 7. afsnit af Arvingerne!
Kære læser
Her på redaktionen er vi til for din skyld, og vi ved, at du primært læser vores beskedne udgivelse for at holde dig opdateret på de nyeste film, den friskeste musik og de hotteste kulturbegivenheder,
Danmark har at byde på. I den forbindelse er det kun naturligt, at MOK anmelder næste uges afsnit af arvingerne, da vi er ekstremt meget med på beatet og faktisk har fået det det, før det er kommet
ud.
Ekstreme spoiler alerts.
Afsnit syv starter elegant, hvor afsnit seks sluttede. De fire søskende står stadig på Grønnegaards gårdsplads og kigger efter politibilen med de afhentede unge provokatøraktivistkunstnere, der netop er
kørt med politiet til afhøring.
Man kan fornemme den begyndende forsoning blandt familien, mens de står der i solen og endelig har mere at være fælles om, end de har, som skiller dem ad. Med et øjeblik uden forceret
drama, kan man som seer ånde lettet op. I omkring 7 sekunder, indtil den autistiske økolebbe Karin dukker op og prompte begynder at skrige op om de farlige
E-numre, der er brugt til at konservere den røde maling, der er brugt til at farve det tøj, som nu dækker størstedelen af gårdens grund.
Frederik, Emil og Gro undgår at blande sig i den begyndende konflikt og forlader gården, hvor kun Sunshine nu er tilbage. I stedet for at tage til genmæle, tager
Sunshine imod den verbale afklapsning, hvorefter hun tænksomt, lidt introspekt og med et potentielt såret (men mest udtryksløst) udtryk går hen i laden, hvor
Aksel står.
Aksel opfører sig som vanligt som den perfekte kæreste og trøster hende uden at fordømme eller på nogen måde at kritisere Karin. Herefter forklarer han,
hvordan det er lykkedes ham at sweet talke KU til at overtage hans projekt om myrer, så han behøver ikke flytte alligevel. Han påpeger også, at der sikkert snart
vil komme tvivl om, hvorvidt han har haft en affære med en af de smukke, hollandske kvinder, der er blevet ansat på gården, og at det har han altså ikke, og han
har heller ikke i sinde at gøre det. Herefter forsøger han igen at gøre kur til Sunshine, så de kan få gang i deres babymaking.
Under hele denne sekvens har hun stået med et fjernt udtryk og tydeligvis ikke lyttet, så vi ved med sikkerhed, at der kommer problemer med hendes mistanke
om hans (ikke-eksisterende) utroskab (han er jo perfekt, ffs). Hun har nemlig tænkt på en ny ting, der vil gavne hende selv, så hun forlader scenen, og vi kan
glæde os til at finde ud af, hvilke kontroverser hendes selviske spontanitet kommer til at forårsage for andre end hende selv.

Sunshine bliver overfuset af den
Vi zoomer nu ud til Emil, der er ekstremt oprevet over situationen med vagten, han slog ned i sidste afsnit. Dette er noget af det bedste skuespil, der nogensinde uforståelige svenske (norske?)
er vist i Danmark, selv efter denne series høje standard: Vi fornemmer, hvordan Emil kæmper med sin angst og anger, der er flerfold i et omfang, der er ved
borderline-patient, hun har
at rive hans sind itu. Han har frygtelige kvababbelser over at have skadet en tilfældig og uskyldig vagt. Han frygter for at lade Melody i stikken, hvis han bliver indgået et partnerskab med.
fængslet igen. Dette vil ses som en bekræftelse af rigtigheden i Gros tiltagende tilstedeværelse i Melodys liv og vise ham selv som en utilstrækkelig forælder.
Mest af alt er Emil dog bange for at skulle i fængsel igen. Vi så, hvor slemt det påvirkede ham i Thailand i sæson 2 (eller 1, who knows), og selvom han er bevidst om, at forholdene trods alt er
bedre i et dansk fængsel, kan han ikke abstrahere fra denne bekymring. At det er denne bekymring, der vejer tungest, er han klar over, og det giver ham dårlig samvittighed på et metaniveau, for
burde han i virkeligheden ikke være mere bekymret for Melody eller vagten, han slog?
I et rørende øjeblik ser vi Emil kæmpe med sin samvittighed: Skal han indblande Frederik i sin indre situation? Han vurderer dog, at de fleste af hans handlinger - trods de bedste intentioner ender med at være til skade for dem omkring ham, så han beslutter sig for at tage på en pilgrimsrejse til sit indre.

Emils udvikling i Arvingerne sæson 3, afsnit 7

Emil tager en dybfølt afsked
med Melody. Han kæmper for
at fremstå glad, så det kære barn
ikke skal blive ulykkeligt.

Emil forsøger i første omgang
at forklæde sig som flygtning
og emigrere til Sverige, men da
han afsløres som hvid mand,
deporteres han prompte.

Emil gemmer sig fra
myndighederne i 1700-tallet, hvor han bl.a. laver et
opgør med stavnsbåndet.

Emil snapper definitivt og fortæller nogle
børn, hvordan han slog en uskyldig mand,
der kunne have været deres far, mens han
illustrativt holder en skalp i venstre hånd.

Emil slutter sig til en konspirationskult
og forklarer den overraskende plausible
aerodynamik og teknik bag de UFO’er, som
TV2 NEWS bruger til at styre vores tanker.

Men vi kan ikke glemme Frederik, seriens egentlige hovedperson i den nærværende sæson. Sæsonen har fulgt den
smertende far fra hans hjemkomst til en familie, han ikke
rigtigt har været en del af, til hans kamp for at acceptere,
at han nu har mistet den datter, han aldrig vil komme til at
kunne være en far for. I hans desperate kamp for at få en
forbindelse til sin datter - eller til hendes ånd - har vi indtil
videre set ham taget ungdomskunstnernes parti og hjælpe
dem både med kost, logi og optøjer. Men Frederiks sjælelige
forsoning med hans bortkomne datters idealer og liv ender
ikke her. I afsnit 7 finder han roden af problemet.
Frederik erkender, at han, for at forstå hvordan Hannah i
virkeligheden havde det, mens han var væk, er nødt til at
BLIVE Hannah.

I kraft af sin nye identitet som sin
egen datter, har Frederik et skænderi
med sin “mor” Solveig, som han (hun)
hævder ikke forstår ham (hende).

Frederik tager den yderste konsekvens for at
forstå sin datter og bliver kæreste med en af
de charmerende unge fra aktivistgruppen,
hun var en del af.

Afsnittet slutter smukt ved at afsnøre en af de løse ender fra Frederik peger på problemet.
tidligere afsnit: Hvad var det for noget spelt-snask, som Karin
prøvede at forgifte Sunshine med? Var det effektiv, legitim medicin, eller var det tvivlsom, alternativ urteterapi? Det viste sig, at det var ornesæd, og resultatet er så usigeligt rørende, som det er
Trier’sk (se billede).
Afsnittet slutter med endnu en konflikt, der kunne have været både undgået og løst, hvis bare karaktererne kunne holde deres kæft et
øjeblik og rent faktisk lytte til hinanden.
Ikke desto mindre er afsnittet stadig det bedste, serien har formået, og MOK tøver derfor ikke med at give det:

Arvingerne sæson 3, afsnit 7:
6 Jan Bittermann ud af 6 mulige
___________
MOK / Simon Glerup

Sunshine bliver mor.

