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Det sker i ugen.
Onsdag
MOK udkommer.
Podcasten Stetoskopet udkommer med et
program omkring sundhedsplatformen.
Husk! Klubben holder lukket pga. revyen.

Torsdag

Møde med SATS. Se side 4.
Simon + Nimb = totally not a lie.
Albin spillede brætspil for to dage siden.

Fredag
Anders skal til en DÅRLIG eksamen.
Simon skal nok krydre røv. *smiler*

Lørdag
Anders skal spise honning.
Albin skal dyrke japanomani på SMK.
Jaris svarer sin ven Emil Bier...

Søndag
Revyen knokler og stresser. Forgæves.
Andrea skal i kirke sammen med Anders.
Simon skal på tegneseriefestival!

Indhold.
s. 4-5
s. 6
s. 7-8
s. 9-10
s. 11-12

Basisgrupper
FADL Kredsforening
Annoncer
Studentertilbud/Gøgl
Gøgl

Ugens case.
Hvad er den mest sandsynlige årsag til denne
patients symptomer med kløe og smerte på
den venstre halvdel af ansigtet, og plaque på
de forreste 2/3 af tungen?
A. Herpes Simplex Virus
B. Enterovirus
C. Kontakt dermatitis
D. Bulløs pemphigoid
E. Varicella-Zoster virus

Svaret er Varicella-Zoster virus. Patienten ankom med smerter gennem de tre sidste
dage i den nedre venstre ansigtshalvdel, otalgi samt glossodyni før udvikling af
ødem i ansigtet og vesikulære eksem. Den dermatologiske fordeling af symptomene
i forhold til midtlinien førte til diagnostisering af Varicella-Zoster virus (VZV)
reaktiveret i den mandibulære (V3) gren af nervus trigeminus. Når zoster angriber
nervus trigeminus påvirker det oftest nervus ophtalmicus (V1). Denne patients
mandibulære zoster er meget mere sjælden.
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Ugens redaktion.

Mandag
MOK deadline 12.00
MOK skal forhandle ny bevilling med fakultetet! Yupiii!
Billetsalg til SPLAS suturkursus åbner. Se side 5.

Anders

Simon

Albin

Andrea

Tirsdag

Revyen beslutter sig for at give MOK flere
billetter.

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.

Ansvarshavende redaktør:
Anders Emil Schack
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til mok@
mok.dk og ikke til ansvarshavende!
Denne uges forside: Anders
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Valentinsdag...
Det er igen blevet den tid på året, hvor du troede din vinterdepression og kroniske influenzafølelse ikke kunne blive meget mere intens. Og midt i bekymringerne om manglende D-vitamin og et nyt semester med 1500 nye sider at æde, er der et lille lyspunkt – Valentinsdag. Et lille
frirum, hvor du får lov til at føle (eller se andre føle) en fnisende, kildende forårsforelskelse. Som
til den første fredagsbar, man så én man gerne ville… Sige hej til. Og måske drikke en kop thé
med. Og selvom man endnu ikke har fundet sin bedre halvdel, så er det ikke en dag, der nødvendigvis hylder det blomstrende parforhold. Valentinsdag er også en dag, hvor man sætte pris
på sine venskaber og alle de relationer, som har været med til at forme én. Det er en dag hvor
vi fylder hinanden med optimisme i en ellers travl og trængt februaruge. Og hvis man er Mo
Haslund, ja så bliver denne fortryllende dag toppet op med, at man fylder år! (Tillykke Monussen <3).
Sådan er der nogle, der har det omkring valentinsdag.
Og så er der andre, der mener, at det er en absurd, ligegyldig dag fyldt med kommercielle
udnyttere af følelser, der burde holdes i privatlivet. At det er den amerikanske reklamebranche, der har smittet os med en beskidt omgang merkantile mæslinger, hvis symptomer
viser sig som en strøm af dårlige tilbud og påmindelser om, at vi ikke har gjort nok, for
dem vi elsker. Værre er det, hvis man nu ikke har fundet den særlige person, man kan overøse med dates og tilbudsblomster. For hvad skal man så bruge hypen til? En påmindelse
om, at man er alene. Og man at skal dø alene. Og generelt bare, at man skal dø en dag.
Puha.
Men hvornår startede hypen? Der er nok mange der ved, at de var en tidlig kristen
over-achiever ved navn Valentin, der satte trenden i sving. Men det viser sig (ved grundig
gennemgang af mere eller mindre relevante wikipedia sider), at der var mange kristne
martyrer, der hed Valentin. Navnet Valentin kommer af Valens, der betyder stærk/kraftfuld/værdig. Den Valentin, der oftest refereres til, er Sankt Valentin fra Rom. Han brugte
sin fritid på at vie kristne romere (hvilket var fy-fy dengang), og han kom derfor i fængsel.
I sin fængselstid helede han sin fangetagers datter fra blindhed, så hun kunne se igen. Det
var et noget imponerende trick han klarede uden den fjerneste viden om oftalmologi (ikke
fra wiki, red.), men på trods nyttige mirakler, slap de ham ikke fri. Røvhuller. Han blev
brutalt banket og halshugget i år 269. Det er en relativ fredelig martyrdom, for hvis man ser på nogle af de andre helgeners skæbne
dengang i 0-400-tallet, gyser det kold ned af ryggen (som f.eks. flået levende, brændt, parteret, syltet og marineret, alt muligt mærkeligt). Det er ikke lige det, man tænker på midt i sin ellers hyggelige date… I 496 var der en pave der mente, at det skulle han have lidt
credit for sin død, og Skt. Valentins dag blev indført. I 1800-tallet startede den lidt mere kommercielle, tihi-fnis-hjerte-chokohype, der
har vokset intens lige siden. Men nok om den ellers hæsblæsende historiske gennemgang.
Vi skal tilbage til det ellers snøvlede skriv om, hvorfor valentinsdag deler vandende. Hvorfor nogle, er helt
tossede med det (og hey – det er ikke kun damerne!), og hvorfor nogle årligt sluger en lille klump bræk d. 14.
Februar. Men måske er der også en tredje gruppe. Der er jo også dem, der bare har glemt, at det er valentinsdag d. 14. februar (haha, du har glemt det!). Man behøver jo ikke at være imod noget, bare fordi man ikke
er for det. Og jeg forstår udmærket godt de negative følelser omkring valentinsdag. Man bliver sat i bås, hvis
man er i et forhold. Og hvis man ikke er. Man materialiserer en ellers ren følelse for sin elskede gennem gaver
og blomster, eller man bliver tvunget til kærlighedserklæringer man ikke var klart til, bare fordi en arbitrær
dato har ramt ens display på iPodphonen. Og særligt er presset på mænd, der af en eller anden (forældet)
grund, forventes at være initiativtagere. Nå, så forholdet var kun en running-sushi tur værd? Suk.
Efter min mening, er det på tide at slippe hypen. Hvis man slipper hypen, er der måske bedre
mulighed for at finde ud af, hvad dagen egentligt betyder for én. Det er en velsignelse, at viske
tavlen helt ren, og prøve at definere fra scratch. ”Er Valentinsdag stadig noget materialistisk pis?”
Fint. ”Er det nu jeg skal ringe til min mor og sige hun er sød?” Helt ok. ”Er det nok med den lille
vinmenu på Kong Hans kælder, eller skal vi op på prestige menuen til 4.000 DKK?” Det skal jeg
ikke kunne sige. For mig er det stadig blot et lyspunkt i en ellers lang og kold dansk vinter, og jeg
forventer intet andet end et smil, fra dem jeg kender og elsker.
Og lige meget hvordan du vælger at fejre eller ikke at fejre d. 14. februar, ønsker MOK dig en glædelig Valentinsdag.
Skrevet af: Andrea/MOKred.
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SATS – Sommerskole i Akut Medicin 2017 (EMSS17)
Kunne du tænke dig at lære, hvordan du håndterer akutte medicinske situationer gennem
moderne undervisningsmetoder med særligt fokus på simulationer og ”hands-on” læring?
Så skal du ikke gå glip af denne fantastiske mulighed til at deltage i Emergency Medicine
Summer School 2017 (EMSS17)!
Den 30. juli til 6. august foregår dette års sommerskole på Copenhagen Academy for
Medicical Education and Simulation (CAMES) på Herlev hospital.
Udover case-baseret undervisning og simulationer vil EMSS17 også have fokus på sociale
events, hvor du har muligheden for at networke og have det sjovt med medicinstuderende
fra hele verden.
Det er andet år sommerskolen afholdes, og vi glæder os til at give jer endnu en fed oplevelse
indenfor den akutmedicinske verden!
Hvis du vil læse mere om EMSS17, før du tilmelder dig, så ser her:
Web: http://emss17.sats-kbh.dk
Facebook: https://www.facebook.com/emss17/
Vil du hellere være med til at arrangere?
Så tøv ikke med at møde op til vores næste arrangørmøde! Vi kræver intet specifikt semestertrin af vores arrangører – vi giver dig til gengæld muligheden for at være en del af teamet
bag, når vi tager udfordringen op med at lave et program, hvor undervisning ikke er lig med
tavleundervisning og forelæsninger.
Tid og sted for næste arrangørmøde:
16. februar kl. 16.30 - Mærsk Tårnets lokale 15.3.51.
Facebookevent for næstemøde:
https://tinyurl.com/organizeEMSS17

SATS – Kursus i Akutte Procedurer
Kursus i Akutte Procedurer er et teoretisk og praktisk kursus, der gennemgår en række akutte
procedurer til løsning af ABC-problemer.
På kurset undervises der i anlæggelse af nødtracheotomi, aflastning af trykpneumothorax, anlæggelse af pleuradræn samt anlæggelse af intraossøs adgang på donationsmateriale (mors).
Før kurset udsendes materiale, der gennemgår procedurerne. Kurset starter med en teoretisk
gennemgang af indgrebene, indikationer og kliniske problemstillinger hvor indgrebene er
relevante.
Derefter fortsætter kurset på dissektionssalen, hvor indgrebenes praktiske udførsel først
demonstreres af underviserne, hvorefter kursisterne har god til at øve den praktiske udførsel.
På kurset lægges vægt på procedurernes praktiske udførsel og hands-on-tiden prioriteres.
Tid og sted:
Torsdag d. 9/3.17 kl. 16.00-20.45
Dissektionssalen på Panum
OBS.: Medbring egen kittel!
Tilmelding:
Pris 100 kr. (inkl. snacks og mad)
Kendskab til den relevante anatomi
svarende til bestået 3. Semesters anatomikursus er et krav for deltagelse.Medlemsskab af SATS er ligeledes påkrævet.
Billetsalget starter d. 16/2.17 kl. 17.00 via www.sats-kbh.dk

SATS Månedsmøde – Læge i Forsvaret
Kom til månedsmøde i SATS, og hør Søren Marker Jensen, læge og ph.d-studerende fortælle
om hvordan man kan blive læge i forsvaret, og hvordan det er at være udsendt.
Umiddelbart før foredraget holder vi månedsmøde.
Tid og sted:
Onsdag d. 1. Marts, mere info om lokale følger på SATS’ Facebookside
Dagsorden for månedsmødet:
1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen
2. Siden sidst
- Arrangørmøder EMSS17
3. Kommende arrangementer
- Arrangørmøde EMSS17
- Akutte Procedurer 9. marts
- Akut Patient 18-19. marts
- Akut Ultralyd 23. marts
4. Eventuelt
Der vil som altid være lidt vådt og tørt til ganen. Vi glæder os til at se dig. Akutte hilsener SATS!

SATS – Kursus i Akut Ultralyd
KAN DU din akutte ultralydsprocedure? Hvis ikke, så er det nu du har chancen for at dygtiggøre dig.
SATS’ kursus i Akut Ultralyd er et teoretisk og praktisk kursus med gennemgang af de to akutte
ultralydsprotokoller extendedFocusedAssessment with Sonography for Trauma (eFAST) samt
FocusedAssessedTransthoracic Echo (FATE).
2 læger med stor erfaring i FATE-protokollen samt 2 læger med erfaring i eFAST-protokollen
er undervisere på kurset. Kurset starter med en teoretisk gennemgang af ultralyd generelt,
eFAST og FATE, samt indikationer og kliniske problemstillinger hvor protokollerne er relevante.
Den resterende del af kurset foregår hands-on hvor kursisterne deles i grupper der skiftevis
arbejder med eFAST og FATE. På stationerne demonstreres den praktiske udførsel af protokollerne først af underviserne, hvorefter kursisterne praktisk udfører protokollerne på
hinanden eller på figuranter. Hands-on tiden prioriteres højt.
Morgenmad og Frokost hos GE Healthcare er inkluderet.
Tid og sted:
23. marts 2017 fra 08:15-16:00 hos GE healthcare i Brøndby.
Før kurset udsendes der materiale, der gennemgår protokollerne.
Tilmelding:
Bestået 4. semester og medlemskab af SATS er påkrævet for tilmelding.
Der er plads til 20 deltagere pr. hold og prisen er 100 kr. pr. deltager.
Tilmeldingen åbner d. 23-02-2017 kl. 17:00 og sker via. vores hjemmeside:
https://sats-kbh.dk/course/kursus-i-akut-ultralyd/
Har du yderligere spørgsmål, så er du meget velkommen til at skrive til Christine Råberg
Mikkelsen på vxr605@alumni.ku.dk.
Vi ses!
De bedste hilsener
SATS

BASISGRUPPER

Månedsmøde: På vagt med børnelægen - fra
fødegang til akutmodtagelse
PIPPI byder alle velkommen til årets første månedsmøde
med et spændende foredrag d. 27 februar kl. 16:30 (lokale
31.01.60a). Her får vi besøg af tidligere PIPPI medlem og
pædiater, Lasse Langhof, fra Bispebjerg Hospital. Til foredraget får I et indblik i pædiatriens verden, og Lasse vil
komme med forskellige cases, som han ofte møder under
sine vagter på børneafdelingen. Derudover vil I også få
mulighed for at høre om, hvordan man selv får fingrene
i en lækker hoveduddannelsesstilling inden for pædiatri.
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PsykOBS har til formål at bryde tabuer omkring det at
have en psykisk lidelse og psykiatrien, ved at målrette
opmærksomheden på unge, så de tidligt får en mere
åben og fordomsfri tilgang til emnet. Det gør vi gennem
oplysning, dialog og gruppeleg for gymnasieklasser, når
vores frivillige er ude og undervise. Vi har årligt to undervisningsworkshops, hvor man kan høre om psykOBS og
lære vores materiale at kende, så man kan være frivillig
i psykOBS. Vi har næste undervisningsworkshop den 4.
marts! Så find psykOBS på facebook, eller duk op til vores
månedsmøder, der ligger den 2. torsdag i måneden i Studenterhuset.

Efter foredraget holder vi møde, hvor I kan høre mere om
PIPPI, og hvordan I kan blive en del af en hyggelig basisgruppe med store ambitioner og interesse for pædiatri.
HUSK: Foredraget er for alle og enhver, og der vil som altid
blive serveret kaffe samt lidt sundt og sødt.
Vi gælder os til at se jer!

SPLAS (Studerendes Plastikkirurgiske Selskab)inviterer til:

BASIC SUTUR - KURSUS

KOM og vær med på endnu et fedt sutur-kursus dette
semester! Meld dig til dette semesters populære basic
sutur-kursus, der foregår Mandag d 27/2.
Underviserne er super dygtige og har meget erfaring
med sutur! Alle os i bestyrelsen vil hjælpe til, og gøre dig
fantastisk god til at håndtere suturredskaber. Du bliver en
haj til sutur med SPLAS!
Til dette kursus fokuseres der på at lære helt simpel sutur.
Så hvis du endnu ikke har prøvet det så kom og vær med!
Der er også rig mulighed for at deltage, hvis du allerede
har stiftet bekendtskab med sutur. Kom og vær med!
Vi håber og ønsker selvfølgelig, at I melder Jer til og får lidt
lækkerier til ganen og en varm kop kaffe her i vinterkulden
samtidig med, at I bliver dygtigere til og klogere på Plastikkirurgi!

Exchange eller Research Exchange søger boliger til
udvekslingsstuderende!
Skal du ud at rejse i marts eller april? 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 værelser/lejligheder ud i perioden 5/3 til
1/4 eller 2/4 til 29/4
Har du ikke lige et værelse stående tomt, er der også
mulighed for at blive kontaktperson for de udenlandske
studerende og lære noget om en anden kultur.
Du kan til ansøgningsrunden d. 15. november 2017 få
fordel ved at udleje et værelse eller være kontaktperson.

Billetsalg åbner kl. 16, d 20/2!
Der er 20 ledige pladser!
Kurset løber af stablen mandag, d 27/2. Lokale kommer
senere.

Skynd dig at sende en mail til bolig.exchange.copenhagen@gmail.com hvis du har et værelse til rådighed eller
send en mail til buddy.exchangecph@gmail.com og bliv
kontaktperson.

Læs og se mere om begivenheden på Facebook!

Mange hilsner fra Exchange og Research Exchange i
København.
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STUDIESTARTSKURSUS
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

RESTPLADSER PÅ
KURSERNE
PÅ MIT.
FADL.DK
FADL.DK/tillid

TILLID

TILLID

SPØRG DINE TILLIDSVidste du at hvis du skal på
REPRÆSENTANTER
OM ALT!
barselspenge, så starter din
optjeningsperiode 17 uger
før termin?

FADL.DK/TILLID

KONTAKT
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk

ANNONCER

Dansk BørneAstma Center (DBAC) ved Gentofte Hospital er
en klinisk translationsforskningsenhed for børneastma som
gennem kobling af klinisk og grundvidenskabelig forskning
har gjort vigtige opdagelser, der har høstet stor international
anerkendelse og kommer til at gøre en vigtig forskel for
børneastma. DBAC er en selvejende institution, der lever
af bidrag fra det offentlige og private fonde. DBAC består
af 45 dybt engagerede og fagligt dygtige forskere, som i et
uhøjtideligt og inspirerende miljø arbejder mod nye vigtige
resultater. Se mere på www.dbac.dk og www.copsac.com

Prægraduatforskningsår i astma hos børn
Er du interesseret i pædiatri og astma?
Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende på Dansk BørneAstma Center (DBAC)
ved Gentofte Hospital.
Omdrejningspunktet på DBAC er ”Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood”- COPSAC - fødselskohortestudierne, hvor vi følger ca. 1.100 børn. Vi har indsamlet
data og biologisk materiale fra dem og deres mødre helt fra graviditeten og følger dem
tæt primært for symptomer på astma, eksem og allergi; se mere på www.bornogastma.
dk og www.copsac.com.
Et prægraduat forskningsår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for
medicinstuderende. Forskningsåret indebærer et års orlov fra studiet, hvor du tager del i det
daglige arbejde i vores forskningsklinik, samt arbejder med et selvstændigt projekt. Du vil
blive uddannet i klinisk forskning med børn, gennemføre meritgivende forskningsår, skrive
kandidatopgave samt få anledning til at deltage i videnskabelig publikation og mulighed
for at forberede eget Ph.d. studium. Du vil undervejs indgå i et energisk og kreativt klinisk
forskningsteam, der består afpost docs, Ph.d.- studerendeforskningsassistenterogdatamanagers, statistikere, bioinformatikere, IT-support og administratorer, samt vores professor
Hans Bisgaard. Dine arbejdsopgaver omfatter foruden din egen forskning deltagelse i det
kliniske arbejde med vores børnekohorter.

|
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Forsøgsdeltagere til nyt ørekirurgisk simulationsprojekt
Til etforskningsprojekt omkring ørekirurgisk simulationstræning søges studerende fra alle
semestertrin som har lyst til frivilligt at komme og træne mastoidektomi proceduren i en
virtual reality simulator. Vi har tidligere søgt forsøgsdeltagere til lignende projekter, men
denne gang vil vi undersøge et nyt redskabtil selvvurdering af præstationen i forbindelse
med den ørekirurgiske simulation.
Træningen foregår på Simulationscenter Rigshospitalet i Teilumbygningen og man skal
deltagei alt 5 gange i perioden fra februar-maj. Man må ikke tidligere have trænet systematisk
i Visible Ear Simulatoren. Første gang vil man blive introduceret til simulatoren, proceduren
og selvvurderingsskemaet, hvilket tager omkring 3,5 time. De efterfølgende gange skal man
bore i simulatoren i ca. 2-2,5 time. Det samlede tidsforbrug er dermed omkring 12 timer
fordelt over ca. 3 måneder. Ved hvert fremmøde vil der være en tilstede og yde teknisk
assistance med simulatoren.
Efter gennemført træning bliver man inviteret til et kort telefoninterview omkring selvvurderingsredskabet.Man får selvfølgelig et deltagerbevis for gennemført træning foruden at man
bidrager til forskningen og kommer til at stifte bekendtskab med ørekirurgi.
Træningen foregår efter aftale, og er fleksibelt i forhold til dine studier.
Man tilmelder sig på mail: mads.juhl.joergensen.01@regionh.dkog pladserne tildeles efter
først til mølle-princippet. Send dit navn, semester og telefonnummer, så vender vi tilbage
og aftaler hvilke tider der passer for din træning i simulatoren.
Med venlig hilsen
Mads Juhl, stud.med., prægraduat forskningsstuderende
Steven Andersen, læge, ph.d., postdoc
Simulationscenter Rigshospitalet, Copenhagen Academy for Medical and Simulation &Øre-,
næse- og halskirurgisk Klinik, Rigshospitalet.

Det forslåede projekt vil omhandle betydningen af vitamin D for spædbørns immunologiske
modning, med udgangspunkt i data fra vores yngste kohorte, COPSAC2010, hvor mødrene
fik ekstra vitamin D under graviditeten i et dobbelt-blindt randomiseret studie, der viste en
mulig 25% reduktion af astma i 3-års alderen. Indeværende projekts formål er at undersøge
om denne effekt kan tilskrives en ændring af barnets immunprofil i luftvejene ved hhv. 1
måned og 2år.
Lønnen er 10.000 kr./mdr. Tiltrædelse 1. august 2017.
Ansøgningsfrist er d. 15. marts 2017
Kontakt:
Send din ansøgning og eventuelle spørgsmål til: job@dbac.dk

Stud. Med. søges - Studentermedhjælper på Kompetencecenter
for Transkulturel Psykiatri
Stud. Med.’er søges som studentermedhjælpere på Kompetencecenter for Transkulturel
Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup. Vi er et hold bestående af ca. 10 medicinstuderende,
der søger 2 nye medlemmer fra marts 2017. Holdets arbejde på Kompetencecenter for
Transkulturel Psykiatri er i forbindelse med flere randomiserede kliniske undersøgelser,
som har til formål at beskrive det komplekse symptombillede hos målgruppen, vurdere
behandlingseffekt samt undersøge patienttilfredshed. Målet er udvikling af nye behandlingsmetoder, der vil styrke og effektivisere indsatsen over for en af psykiatriens mest
udsatte patientgrupper.
Vores opgave som studentermedhjælpere består i at teste patienterne for angst og depression efter Hamilton Rating Skemaer. Vi er blindede for patienternes behandling, og er således
ikke inde over hverken behandling eller forskningsarbejdet. Til gengæld får man stor erfaring
i vurdering af depression og angst, samt samtaler med mange meget dårlige patienter.
Vi arbejder meget selvstændigt, så det forventes, at du er i stand til dette. Vi er som hold
meget vellidte på afdelingen, og kan altid kontakte lægerne på afdelingen ved tvivlsspørgsmål. Du vil blive oplært i form af en gennemgang af de brugte skemaer, en fællesrating
samt to aflønnede følgevagter.
Vi dækker som udgangspunkt vagter hver uge tirsdag og fredag fra 9.00 - 16.00, samt
undertiden ekstravagter onsdage. Dette vil betyde, at du har 1-2 vagter om måneden. Herudover er der 3 fællesratings pr. semester som ligger på onsdage, hvor det også forventes
at alle på holdet deltager.
For at ansøge kræver det, at man er Stud. Med. på 3.-10. semester fra forårssemestret 2017.
Desuden skal man komme til fællesratinger onsdag d. 5. april og onsdag 31. maj 2017
kl. 13-15, samt tage to følgevagter i løbet af marts (evt. april). Det forventes at du kan tage
dine første selvstændige vagt fra april, og at du kan blive på holdet i minimum 1 år.
Ved ansøgning vil interesse og erfaring inden for psykiatrien og/eller transkulturelt arbejde
prioriteres højt. Motiveret ansøgning, CV og eventuelle spørgsmål sendes til hamteam@
gmail.com.
Ansøgningsfristen er fredag d. 3. marts 2017 kl. 12.00. Du får svar på din ansøgning
senest tirsdag d. 7. marts.
Der vil være ansættelsessamtaler tirsdag d. 14. marts kl. 17.00-20.00.

Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på Københavns Universitet
Styrk din internationale profil og bliv opdateret på intern medicin
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
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Lundbeck Foundation Clinical Research Fellowship Program.

Bliv en del af Rigshospitalets Studenterhold

Are you up for a challenge?

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.

Accelerate your career in clinical research and expand your professional network by applying
to the Lundbeck Foundation Clinical Research Fellowship Program. Our exclusive 10-month
fellowship offers comprehensive training in clinical research with ready access to the insights
and experience of internationally recognized scientists at the University of California, San
Francisco and Stanford University. We are seeking five talented and energetic fellows from
August 1 st 2017 to June 1 st, 2018. Our program is based at Innovation Centre Denmark
in California’s Silicon Valley.
We offer:
• Hands-on training in clinical research combined with smallgroup teaching in research ethics,
clinical study design, biostatistics, epidemiology, and research presentation;
• Infrastructure that allows you to ‘hit the ground running’ and focus on your research project;
• Access to an international and interdisciplinary student and mentor environment in one
of the most stimulating and fastpaced business ecosystems worldwide.
We look for students with:
• Excellent communication skills (oral and written) in Danish and English;
• A desire to move the field of clinical and translational research through innovative and
entrepreneurial thinking;
• A creative mind and a strong drive to complete your project on time and be part of our team.
More information at: www.lfcrf.org

Lægepraksis i Greve Strand søger praksismedhjælp!
Praksisbeskrivelse: Solopraksis beliggende i store, lyse lokaler lige ved siden af S-togsstationen. Kun 23 min fra Hovedbanegården!
Jobbeskrivelse: Du skal sammen med andre medicinstuderende bemande en deltidsstilling som praksismedhjælp, som indbefatter alt forefaldende arbejde i almen praksis, både
sygeplejerske og sekretærarbejde. Erfaring fra almen praksis en fordel men ikke et krav.
Spændende og lærerigt arbejde i et godt fagligt og humoristisk miljø.
Semesterkrav: 4. semester
Ansættelsestype: Timelønnet vikar
Dato for ansættelse: Hurtigst muligt eller efter aftale
Timetal: Aftales, ca. 4-8 timer pr uge
Tidspunkt: Kl. 8-12
Ansøgningsfrist: Ingen. Løbende jobsamtaler.

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.

Kontaktperson: Annette K. Bendsen, tlf. 43600645 hverdage mellem 8-9
Greve Midtby Center 14C, 2670 Greve

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

Fokusgruppeinterview om Medicinstuderendes behov for sproglige kompetencer under studiet
Som led i et større forskningsprojekt har Den Sprogstrategiske Satsning på KU i efteråret
2016 udsendt et spørgeskema om medicinstuderendes sproglige behov og kompetencer.
Med afsæt i de indsamlede data, er vi netop nu ved at afdække hvilke sproglige og kommunikative behov, der kan være igennem medicinstudiet. Formålet er at identificere de
steder i uddannelsesforløbet, hvor sprogstøttende tiltag kan udvikles for at lette læringen
og styrke den faglige kommunikation.
I denne forbindelse afholder vi to fokusgruppeinterviews for at uddybe nogle af områderne
fra spørgeskemaundersøgelsen. Vi søger derfor deltagere til fokusgrupper:
- tirsdag d. 21. februar kl. 16.00 og
- torsdag d. 23. februar kl. 14.00
Fokusgruppeinterviewene vil vare ca. to timer og kommer særligt til at fokusere på:
1) Sprogbehov på studiet, især engelsk, dansk som andetsprog og latin
2) Oversættelse af fagligt sprog til lægmandssprog ved patientkontakt
Vi håber, at se studerende fordelt på de forskellige årgange, så alle faserne i uddannelsen
er repræsenteret. Desuden vil vi gerne både tale med studerende, der har dansk som
modersmål, og studerende der ikke har dansk som modersmål. Alle deltagere i fokusgrupperne bliver naturligvis anonymiseret i den endelige rapport.

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.

Vi ved, at Medicinstuderende har rigtig travlt, men jeres egne beretninger er af største
betydning for kvaliteten af vores arbejde. Vi er derfor fleksible med tidspunktet for interviewene, hvis det skulle passe jer bedre senere eller tidligere på dagene, og sætter stor pris
på al den hjælp vi kan få.

Mvh. SupKu

Skriv til Anne Sophie Kristensen, Den Sprogstrategiske Satsning, asg.kristensen@hum.ku.dk,
hvis du er interesseret i at deltage, eller har spørgsmål til projektet.

Vi vil naturligvis sørge for kaffe, te og snacks. Mere information om tid og sted følger.

STUDENTERTILBUD / GØGL

Nyt fra studenterpræsten og Studentermenigheden i
København - SMiK
Velkommen til endnu et nyt semester og særligt velkommen til
de nye vinterstartere.
Studenterpræsten og studentermenigheden arrangerer som
sædvanligt forskellige spændende ting i løæbet af foråret. På
grund at fratrådte medarbejdere og forskelligt andet kaos, så har
vi ikke lavet en papirfolder med hele semesterets program, men
du kan følge med på vores Facebookside (studentermenigheden
i København), på plakater samt her i MOK. Du er også altid
velkommen til at kontakte mig for at høre hvad de sker.
Der er fast gudstjeneste som regel med studerende som
prædikanter hver tirsdag kl. 16.30 i Trinitatis kirke (den bag
Rundtårn), hvor alle er velkomne.
Næste tirsdag d. 21. februar er det dog mig selv, der prædiker.
Studenterpræsterne står desuden til rådighed for personlige
samtaler. Jeg træffes bedste 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 lokale 15.2.1
De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus
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The Zebra Puzzle
The Zebra Puzzle is a logic puzzle said to be invented
by Albert Einstein (but who knows), and Wikipedia
says that only 2% of the world population is able to
solve it (also who knows, but it really made me want
to solve it). Here’s how it goes:
The puzzle consists of five different-colored houses
in a row, each lived in by a resident of a different
nationality. Each resident owns a different pet, prefers
a different drink, and smokes a different brand of
cigarettes than the others.
You’re given 15 other facts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

There are five houses.
The Englishman lives in the red house.
The Spaniard owns the dog.
Coffee is drunk in the green house.
The Ukrainian drinks tea.
The green house is immediately to the right of the ivory house (to your right as you
stand facing the row of five houses).
The Old Gold smoker owns snails.
Kools are smoked in the yellow house.
Milk is drunk in the middle house.
The Norwegian lives in the first house.
The man who smokes Chesterfields lives in the house next to the man with the fox.
Kools are smoked in a house next to the house where the horse is kept.
The Lucky Strike smoker drinks orange juice.
The Japanese smokes Parliaments.
The Norwegian lives next to the blue house.

To solve the puzzle, tell me:
1) Which man likes to drink water?
2) Which man owns a zebra?
Gåden er fra Wait But Why, og svaret kan findes her:
http://waitbutwhy.com/table/zebra-puzzle

MEDICINERREVYEN 2017

Ved du hvem, der er så Ra? - Ikke Isis.
I år tager vi i Medicinerrevyen en tur til det gamle Ægypten og tager temperaturen på det sidste års lykkelige og ulykkelige hændelser. Vi har forberedt en farverig cocktail af sjove og bidske indslag, som vi glæder os til at præsentere for
vores publikum.
Medicinerrevyen består af studerende på alle semestertrin, og vores materiale henvender sig således både til den garvede medicinstuderende og til lægmanden. Den bliver afviklet under en opsætning med professionelt lys- og lyd og til
tonerne fra vores fantastiske revyband.
Årets instruktører er Niels Klausen, Emilie B. Lindkvist og Joakim Bloch.
Forestillinger:
Mandag d. 20. februar kl. 20:00
Tirsdag d. 21. februar kl. 20:00
Onsdag d. 22. februar kl. 20:00
Torsdag d. 23. februar kl. 20:00
Fredag d. 24. februar kl. 20:00
Lørdag d. 25. februar kl. 15:00
Lørdag d. 25. februar kl. 20:00
Billetsalget starter allerede på onsdag, d. 15. februar, kl. 20:00 på www.billetnet.dk. Prisen er 100,- kr. plus gebyr.
Billetsalget foregår efter et først-til-mølle princip, og der plejer at være rift om dem, så sid klar kl. 20:00. Der er en begrænsning på max 4 billetter pr. kunde.
Vi glæder os sådan til at slæbe sten for jer!
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STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA
i enten efteråret 2017 eller foråret 2018

Brug ansøgningsskemaet, som du finder under 'Blanketter' påKUnet Kandidat i medicin/
Blanketter

Overvejer du at tage et semester i udlandet i efteråret 2017 eller i foråret 2018 hos
en af vores partneruniversiteter i Norden eller Europa, skal du huske at søge senest
den 1. marts 2017.

RÅD OG VEJLEDNING

Hvornår på studiet:
Det er primært muligt at komme på udveksling på 5. semester på kandidatdelen af medicinstudiet, hvis du er indskrevet på 2009-kandidatstudieordningen, og på 2. og 5. semester på
kandidatdelen, hvis du er indskrevet på 2015-kandidatstudieordningen.
Hvortil:
Fakultetet råder over 37aftaler i 13 forskellige lande i Norden/Europa:

Sektion for internationalisering
Spørgsmål om udveksling:
ExchangeOutgoing@sund.ku.dk
Træffetid for drop-in international vejledning er:
• Tirsdag: kl. 13-15
• Torsdag: kl. 11-13
Lokale 21.1.23 på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

EUROPA:
- Belgien: UniversitéLibre de Bruxelles. Sprog: fransk.
- Finland: University of Helsinki, University of Eastern Finland, University of Tampere, University of Oulu, University of Turku. Sprog: finskogsvensk.
- Frankrig: Université de Nice Sophia Antipolis,Université de Poitiers, Université Louis Pasteur
– Strasbourg I, Université Paris Descartes ogUniversité Pierre et Marie Curie.Sprog: fransk
- Island: University of Iceland. Sprog: islandsk eller dansk
- Italien: Universitadeglistudi di Firenze, Sprog: italiensk
- Norge: University of Oslo, UiT The Arctic University of Norway, University of Bergen, Norwegian University of Science and Technology.Sprog: Skandinavisk.
- Schweiz: Universite de Lausanne: Sprog: fransk /Universität Zürich. Sprog: Tysk
- Slovenien: University of Ljublana: Sprog: engelsk
- Spanien: Universidad de Oviedo, Universidad de Sevilla, Universidad de Malaga, Autonomous University of Madrid.Sprog: Spansk
- Sverige: Uppsala University, Linköping University, KarolinskaInstitutet, Lunds University,
Umeå University og University of Gothenburg. Sprog: Skandinavisk
- Tyskland: Charité – Universitätsmedizin Berlin, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Westfälische Wilhelms Universität Münster.
Sprog: tysk
- Østrig: Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Universität Wien. Sprog: tysk
- UK: University of Keele.
Hvordan:
Information om hvilke semester, det er muligt at tage på de enkelte universiteter, kan du
finde påKUnet: Kandidat i medicin/Udlandsophold og i selv ansøgningsskemaet.
Hvornår:
Ansøgningsfrister og skemaer

Tips til at komme foran i køen på skadestuen!!
Kære læser
På MOK eksisterer vi for at give dig livsnødvendige tips og tricks til at gøre tilværelsen ikke blot lettere, men til at overleve. I denne
uge vil vi lære dig, hvordan du kommer foran køen på skadestuen, når du eller en, du holder af, er kommet til skade, så du hurtigst
muligt kan få den bedst mulige behandling.
1. Sig at du har talt med din praktiserende læge, og at han bad dig henvende dig til skadestuen. De vil respektere hans ekspertise
og tage dig mere alvorligt. Det er underordnet, at han faktisk ikke har skrevet nogen henvisning; de ved, at han ved, hvad han
laver. Hvis din praktiserende læge har sagt, at du burde indlægges, så nævn også dette - det vil garantere dig en sengeplads,
uanset hvor travlt der er.
2. Sig at du normalt har en høj smertetærskel og ikke er pivet, men at det nu gør ondt. Dette er personalet på hospitaler ikke vant
til at høre, og de vil tage dit ubehag ekstra alvorligt, når de nu finder ud af, at du nødvendigvis må have meget ondt.
3. Skab en scene. Bed om en pose at kaste op i (du behøver ikke gøre det) og så lav høje bræklyde. Professionelt plejepersonale ved, at kun alvorligt syge patienter
bliver hysteriske og kræver disproportionelt meget opmærksomhed, så dette garanterer din positive forskelsbehandling.
4. Sig at du har andre forpligtelser "i den virkelige verden" - det kan være alt fra læsning, arbejde, aflevering af børn til sport eller Netflix; det skal sundhedspersonalet
sådan set ikke forholde sig til. De skal bare vide, at din tid er vigtig.
5. Understreg at du har googlet dine symptomer og fundet ud af, at du nok har brug for et isolationsrum, en tetanusvaccine og et lavement STAT.
6. Hvis du selv er kørt til hospitalet, så parker på ambulancepladsen, mens du foregiver at være besvimet i
førersædet, så dit hoved presser hornet i bund. Skadestuepersonalet vil tro, at du er døden nær, og tage dig
ekstremt alvorligt; de vil aldrig være i stand til at gennemskue, at du har navigeret sikkert gennem trafikken
for at komme til hospitalet.
7. Ring til en ambulance - det er kun folk, der er alvorligt syge, der ringer til en ambulance. Og det er kun folk,
der er alvorligt syge, der er på en skadestue. Så hvis du ringer til en ambulance, mens du er på skadestuen, så
hedder det FAST-TRACK fra nu og til din snarlige raskhed. Det er logik for burhøns (og flowmaster-sygeplejersker).
8. Sig at det afhjalp din trykkende brystsmerte med udstråling til venstre arm, da du tog to pust af din forælders
nitrospray. Hov, vent lige. Det var sgu da et godt tip!

Nyd din snarlige raskhed!

Simon/MOK-red

GØGL
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MOK er trætte af vinter! Bladet er liiiige ved at lukke ned på grund af al sneen, og den totale mangel på sol fører til vinter D-pression! (Get it? Både
mangel på D-vitamin, og det giver træls humør! Ha-ha! HA-HA-HA!)
For at hjælpe alle studerende igennem den hårde vintertid, har vi været ude i København, for at finde alle de ting som er tegn på at det snart er
forår! Nedenfor finder du en liste over tegn på at det bliver forår:
1) ...........
2) [Indsæt tegn ved Anders]
3) [Red: Bare find på et eller andet, det behøver ikke være virkeligt!]
4) [Red: Bare giv op og indsæt Dickbutt, så er der trods alt en smule positivt i denne her lorteartikel]

Dennis/MOK-red

Mit korte ophold som praktikant på Vestegnens Hospital
af Simon /MOK-red.

Som MOK-redaktører har vi et ansvar for vores læseres uddannelse. Dette kan manifestere sig på et utal af måder, som I alle ved. Vi stimulerer jeres
hjerner med alt fra rebusser til krydsord til politiske manifester og i denne udgave får I en oplevelsesrapport fra Vestegnens nye superhospital.
Klokken er 09.43, og jeg er klar til morgenkonferencen på medicinsk afdeling på det nyligt opførte superhospital ”Vestegnens Hospital”. Jeg har
faktisk været klar siden 08.00, hvor jeg fik at vide af min kontaktperson, at konferencen ville starte, men i de snart syv kvarter, jeg har ventet, er
intet personale dukket op endnu.
Jeg er ved at miste modet og overvejer i stedet at holdefri, da døren til lokalet åbner kl. 09.55 og en dunst af alt for tung cologne, gammel sprut og
den sure dunst af alt for meget røg i uvasket tøj vælter ind i lokalet sammen med en stor flok læger, der i gennemsnit er ret medtagne.
De fleste har blodskudte øjne, og alle har eget tøj på under deres kitler (en vidunderlig fordel ved at være på de mindre blodige medicinske afdelinger i forhold til mange af de kirurgiske), men det har ikke samme karakter af skjorter og pull overs, som man typisk ser læger iklædt. Jeg kan
se, at to af lægerne går i matchende Karl Kani-træningssæt, og blandt de 22 personaler, der nu er i konferencerummet, er der ikke en eneste, der
ikke bærer Nike Shox-sko.
Jeg har sat mig ved den ende af bordet, der er længst væk fra lokalets tavle og projekterskærm, så jeg kan være en smule undseelig, men med den
pludselige tilstedeværelse af så mange læger og sygeplejersker, er jeg nu flankeret af alkoholstinkende personale på begge sider. Jeg kigger på
min højre nabo. En skaldet fyr, jeg bedst kan beskrive som uhyggeligt pumpet. Han har store rander under øjne, og hans hovedbund er præget af
den lette hårvækst, man typisk forbinder med store mængder testosteron.
Hans navneskilt lyder: ’Morten ”MOFO” Frederiksen’.
”Hey Morten, jeg er ham fra MOK, der skal være på føl i dag. Jeg hedder Simon,” præsenterer jeg mig selv. Morten drejer sløvt hovedet og kigger
vurderende på mig ud af øjenkrogen.
”Velkommen, Si. Du kan bare kalde mig Mofo, det er mit nick,” svarer han og blinker til mig. Idet han blinker, afslører han en nyt udseende, højrød
tatovering af en bloddråbe under venstre øje.
”Ok, Mofo,” siger jeg med et venligt smil. Mofo sender mig et par pistolfingre og vender sin opmærksomhed mod en kvinde med dreadlocks, der
har rejst sig for enden af bordet.
”Tak for i går, bros, det var the shit. Jeg er stadig fucked,” siger hun og svajer lidt på benene. Et par af de tilstedeværende svarer med variationer af
”yeah”.
Jeg kigger på Mofo, der øjeblikkeligt registrerer mit blik og stirrer tilbage med et løftet øjenbryn og et spørgende udtryk. Ret skræmmende. ”Har
I ... haft fest i går?” spørger jeg. ”Haha nej, Si,” svarer han med et skælmsk smil.
”Ok... Hvorfor ser alle så så kvæstede ud?”
”Fordi vi crunker, Si. Det gør vi altid på Afdeling G,” svarer han selvfølgeligt. Han udtaler G’et i Afdeling G på engelsk.
Jeg nikker tøvende. Jeg sænker mig lidt ned i min stol og følger med i gennemgangen af dagens patienter. For en intern medicinsk afdeling er der
en overraskende mængde knivstik, skudsår og overdoser.
Morgenkonf slutter, og folk begynder at defilere ud af lokalet. Mofo vralter tungt afsted, og jeg skynder mig at følge efter ham.
”Si, vi starter i ambulatoriet,” siger Mofo med et blik hen over skulderen. Jeg nikker og følger efter ham i stilhed. Afdelingen er et værre rod. Gangene
flyder med senge, der er graffiti på væggene, og i løbet af de100 meter til ambulatoriet, når vi to gange at gå forbi patienter, der ligger på jorden
og råber hæst om hjælp. Mofo griner, hver gang vi passerer en af dem.
Da vi når Mofos kontor, vender han sig mod mig og fikserer mit blik med sine stirrende, ublinkende øjne.
”Si, her på Afdeling Gee laver vi nok en lidt anden slags medicin, end du er vant til at opleve, ok?”
”Ja, klart nok, Mofo. Jeg har heller aldrig været på en gastromedicinsk afdeling.”
Mofo smiler og fortsætter: ”Haha, syg snap, Si. Men nej, Gee er ikke for gastromedicin, homie. Det er street, er du med?”
Jeg ryster langsomt på hovedet. Jeg er bestemt ikke med. Mofo sukker.
”Gade. Gee for gade. Det her er gademedicinsk afdeling. Vi dyrker no shit, gademedicin her. Ikke det der pansy ass wanksta akademikerlort, du’
vant til. OK?” Mofo venter ikke på mit svar men vender sig og går ind i sit ambulatorie.
Fortsættes i næste MOK.
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Hieronimus Bosch, 1450-1516, havde meget fantasi. Det har MOK-redaktionen sjældent. Derfor bringer vi i dette nummer den
miderste del af hans ikoniske maleri, Lysternes Have, ca.1504. Maleriet er almindeligvis en triptykon, og hvis du skal se noget
fucked up shit, skal du finde hans repræsentation af helvede på samme værk.

I mellemtiden kan du lede efter:

- En mand læner sig tilbage, riddende på en sortøjet kat med fiskehale, horn og kyse
- Tre mænd der moon’er i en krebseskal, der bæres af nogle andre mænd. Ovenpå står en bjørn, hvorpå der står en krage.
- 12 mennesker der spiser et kæmpe brombær, en anden mand holder, mens de bader.
- En gråand der fodrer et lille rødt bær til en mand der sidder i en blå kugle.
- En kulsort person med et kæmpekirsebær på hovedet, der ser på en fugl blive sluppet fri.
- En mand der sidder på en grå andrik, under en kæmpeisfugl, der bliver forført af en kulsort kvinde.
- En halv-fiske-halv-mand der flyver på en flyvefisk, mens han fisker med et kirsebær som madding

Se det hele og mere til i høj opløsning: https://tuinderlusten-jheronimusbosch.ntr.nl/en

/Anders, MOK-red

