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Det sker i ugen.
Onsdag

MOK udkommer ikke. MOK holder nemlig
påskeferie nu. Vi er særlige, på den måde.

Torsdag
Månedsmøde i Sexex. Se side 8.
Simon skal i voksen-spa. Igen.
Mo skal hente en pakke fra USA

Ugens sjove indslag.

FOSSA PTERYGOPALATINA

Fredag
LAAAAANG FREDAGSBAR!

Lørdag
Johan og Jaris skal se D-Devils i Club Harlequin i Holbæk - er du vanvittig en lørdagsaktivitet!

Søndag
Påskesøndag.
Andrea skal SLEF i kirke i dag, jo!

Ugens redaktion.

Mandag
MOK holder påskeferie!

Anders

Tirsdag

Mo

Sofie

Johan

Andrea

Der sker... Påske.
Hey Anders - husk lige at tage til Rusland!

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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Anders Emil Schack
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”(…) I er de mest ressourcestærke, de mest forkælede unge i hele Danmark.
Jeres arbejdsliv er et tag-selv-bord. Så drop nu den der bekymrethed. Når
det er sagt, med udgangspunkt i det, så fatter jeg ikke, at I ikke synes noget.
I mener ikke en skid! Hvis du tager de 25% rigeste og sammenligner med de
25% fattigste for 25 år siden, der var der 5 års forskel. Der levede de rigeste 5 år længere end de fattige. I dag, 25 år efter, der er den forskel steget
til 10 år. Danmark knækker sundhedsmæssigt. Hvad mener lægestuderende
om det? Ikke en skid! Det eneste der kan hidse jer op, det er 4-årsreglen og
forældrekøb og alt muligt snask og skrammel! Og det er simpelthen for uambitiøst (…)”
					
Peter Qvortrup Geisling i Stetoskopet.

Ivarsidste
uge bragte MOK en side3 om Peter Geislings udtalelser i podcasten Stetoskopet. Meningen med opslaget
ikke et endeligt svar til eller kritik af Hr. Geislings udtalelser, men et oplæg til en forhåbentlig gunstig og lærerig debat
Siden da har Sarah Chehri og Ossian Gundel skrevet et indlæg i Dagens Medicin: ’Da Peter Geisling talte over sig.’
For at få flere sider af debatten, vil MOK stadig give spalteplads til dem, der vil komme med deres mening. For kan det virkelig
passe, at vi medicinstuderende ikke mener noget om noget - og når vi endelig gør, så er det egoistisk navlepilleri.
Er vi de mest ressourcestærke unge i Danmark?
Mener vi ikke noget om vigtige sundhedspolitiske emner?
Er vores interesse i 5-årsreglen og forældrekøb blot interesse i ’snask og skrammel’?
Er vores generation mindre debatlysten og mindre aktivistisk end tidligere generationer?

Andrea/MOKred.

MOKs læsere imellem. Der er desværre ikke kommet et eneste indlæg ind til debatten om, at vi ikke mener en skid. Til gengæld
har vi fået rigtig mange og flotte prik-prik Giraffer tilsendt...

Skriv til mok@mok.dk, og kom med dit bud på, hvorfor vi bliver anklaget for ikke at mene en skid.

Det mener jeg om ...

Omskæring af drenge

Kalenderen skriver 2017. Vi har biler, der er drevet af el og ikke primitive, fossile
brændstoffer. Vi kan holde folk i live i kunstigt koma, hvis de har været ude for
voldsomme ulykker. Vi kan erstatte hele lemmer, hvis tragedien har ramt, og folk
har mistet dem. Vi har udryddet kopper, og vi kan vaccinere mod et hav af farlige
sygdomme (hvis ellers forældre vil tage ansvar for deres børn). Vi har ligeløn og (lidt
endnu) et velfærdssamfund, hvor dem, der har mest brug for det, kan få hjælp. Vi
lever med andre ord i en tid og verden, som for vores forfædre ville virke komplet
magisk og umulig at adskille fra et eventyr. Vi lever i fremtiden.
Alligevel er der af uransagelige årsager stadig et segment af befolkningen, der er
fortalere for at skære et stykke følsomt stykke af små drengebørns penis, fordi det står
i en bog. Foruden dem, der udøver denne barbariske praksis, er der også et segment
af befolkningen, der ikke udøver denne praksis men ikke desto mindre vælger at
forsvare lemlæstelsen af sagesløse drengebørn.
Hvad er egentligt omskæring af drenge?
Omskæring er et kirurgisk indgreb, der foretages af kulturelle årsager. Det er udbredt
inden for jødedommen, islam og i dele af Afrika - og desuden i USA, hvor der også
omskæres i ikke-religiøse familier.
I moderne lande udføres omskæringen af drenge, mens de er mellem 24 og 72 timer
gamle. Argumentet er, at mindre børn bløder og skaber sig mindre. Desuden har de
ikke minder fra denne alder og er derfor skånet for erindringer fra traumet.
Ved selve indgrebet fjernes selve forhuden fra glans med en variation af instrumenter.
Ved en gængs metode bruges en saks til at klippe forhuden op med et dorsalt snit,
hvorefter forhuden splittes og klippes fri.
Man kan også bruge en Gomco-Klemme, der presses rundt om glans, hvorefter
forhuden foldes ud over den og skæres fri.
Hvad er fordelene ved omskæring?
Der er i populationer i Sahara, hvor der ikke er adgang til rent vand eller hygiejniske
forhold, set en nedgang i HIV-forekomsten blandt mænd på 1,8 %.
Man bliver delagtiggjort i et kulturelt eller religiøs fællesskab, som man kommer til
at passe bedre ind i og ikke skille sig ud fra.
Hvad er ulemperne eller komplikationerne?
Hvis man lytter til AAP (American Academy of Pediatrics), får man at vide, at fordelene
opvejer ulemperne. Hvor de har deres information fra, undres man over, for der er
rigeligt med ulemper, og alt for mange til at nå at liste på den plads, vi har her. I
flæng kan nævnes:

•
•
•
•

Omskæringer foretaget af de bedste børnekirurger på Rigshospitalet har stadig
en 5,1 % risiko for komplikationer, der kræver reoperationer (herunder meatal
stenose, phimosis, fibrose og hudinfektioner). (1)
Livstruende respirationsinsufficiens og kramper pga. lokalbedøvelse indgivet
ved roden af penis. (2)
Rituel omskæring af drenge medfører en 46 % øget risiko for udvikling af en
lidelse på autisme spektret (ASD). (3)
Omskårne mænd rapporterer øget forekomst af orgasmeproblemer. Deres
(kvindelige) partnere rapporterer 38 % et utilfredsstillende sexliv (vs. 28 % for
dem med ikke-omskårne partnere) foruden en lang række andre seksuelle
dysfunktioner. (4)

Som sagt er der ikke plads til at gå i dybden med komplikationerne her, men
ovenstående giver forhåbentligt et indtryk af, at indgrebet ikke er harmløst og
ligegyldigt.
Hvad siger de danske sundhedsautoriteter?
417 læger sendte i marts 2016 et brev til Lægeforeningen, hvor de bad denne om
at tage afstand til rituel omskæring. Konsekvensen af dette blev, at Lægeforeningen
nu mener at det bør være op til den enkelte som 18-årig at tage stilling til, om de
vil have mutileret deres penis.
I tråd med dette, meldte Dansk Sygeplejeråd ud, at omskæring uden medicinsk
indikation er etisk uacceptabelt.
Som medicinstuderende og kommende læger er det vores pligt at være uddannede
i, om et indgreb er medicinsk nødvendigt eller et uetisk overgreb, så vi kan give vores
patienter passende rådgivning.
Jeg mener, at omskæring af drenge er forkert. Hvad mener du?
Mvh.
Simon / MOK
Referencer:
1. http://www.danmedj.dk/portal/pls/portal/!PORTAL.
wwpob_page.show?_docname=10263001.PDF
2. http://ugeskriftet.dk/videnskab/universellekramper-og-respirationsstop-som-komplikation-iforbindelse-med-lokalanalgesi
3. http://journals.sagepub.com/doi/
pdf/10.1177/0141076814565942
4. http://ije.oxfordjournals.org/content/40/5/1367.full.pdf
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ANNONCER

Et-årigt forskningsår på Psykiatrisk Center København og Arbejdsog miljø-medicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital
Vi søger en medicinstuderende med interesse for psykiatri og neurobiologi til et forskningsår.
Vi forsker i biologien bag depression og stress. Der er tale om et basalvidenskabeligt
studie hvor vi sammenligner HPA-akse forstyrrelser og oxidativt stress hos patienter med
depression og mennesker med arbejdsbetinget stress. Projektet startede i 2016 og ca. 1/3 af
patienterne er inkluderet. Vi skal sammen søge om scholarstipendium til et år, så inklusion
kan færdiggøres og data kan bearbejdes.
Under forskningsåret vil du have mulighed for samarbejde med læger og psykologer på
hhv. Psykiatrisk Center København og Arbejds- og miljø-medicinsk afdeling på Bispebjerg
Hospital. Udover viden om og erfaring med neurobiologisk forskning vil projektet vil give
mulighed for erfaring med psykiatrisk diagnostik og ratings. Resultaterne vil kunne bruges
som kandidatspeciale og vi forventer at du vil opnå mindst et medforfatterskab på en artikel
i et internationalt tidsskrift.
Forventet ansættelsesperiode: Sommer 2017 og et år frem.
Ansøgningsfrist: hurtigst muligt.
Ansøgning og CV sendes til professor overlæge dr.med. Martin Balslev Jørgensen. Martin.
balslev.joergensen@regionh.dk eller overlæge ph.d Jeanett Bauer, jeanett.oesterby.bauer@
regionh.dk. Kontakt gerne for yderligere information: Martin Balslev, tlf: 23328669 eller
Jeanett Bauer tlf: 22931513.

Kardiologisk studiejob
Går du rundt med en kardiolog i maven, er der her en unik chance for at få et indblik i
hvordan en kardiolog arbejder, med mulighed for at se mange kardiologisk patienter og
masser af ”Hands on” arbejde.
Speciallæge med klinik i Frederikssund, har et hold hvor der nu skal indsuppleres nye
medlemmer. Arbejdet er travlt med der er god mulighed for at lære.
S-togs linierne H og C (H med færre stop) går næsten til døren i Frederikssund, transporttiden
fra Vesterport Station ca. 45 minutter.
Klinikken ligger i gå afstand fra stationen.
Krav
• Bestået SPV-kursus
• 200 SPV-timer
• 0 VT-timer
• Bestået 3. semester
• Gyldigt akkrediteringskort
• Skal kunne tage 4 vagter pr mdr. samt dække ved sygdom, også i eksamens- og ferie
perioder
• Skal kunne arbejde selvstændigt.
• Skal have gode kommunikative evner
Arbejdsopgaverne omfatter forskellige opgaver, så der vil være rig mulighed for at
få et indblik i en travl og spændende arbejdsdag.
• Sekretærfunktion, hvor der skal bookes tider til patienter, besvare telefonopkald.
• En praktisk del hvor man sk al være med til at mål EKG, arbejds-EKG,
lungefunktionsundersøgelse.
• Hjælpe med at montere og aflæse apparater til døgn-blodtryksmåling og optagelser af
hjerterytmen.
• Hjælpe til med den daglige vedligehold af klinikken, så arbejdet fungerer bedst for alle.
Se mere om jobannoncen på fadlvagt.dk.

Skolarstuderende med mod på 1/2 – 1 års forskning og med
interesse for diabetes søges!
Vi er to ph.d.-studerende på Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital, der søger
en studerende til et forskningsår gerne med start 15. august 2017 eller snarest herefter.
De to ph.d.’er omhandler hhv. inkretinbaseret behandling af arvelig diabetes og
sammenhængen mellem type 2 diabetes og hjerterytmeforstyrelser. Du vil blive tilknyttet
begge projekter. Vi tilbyder en god og bred indsigt i diabetes samt i videnskabelig metode
og arbejde. Garanti for medforfatterskab på en publikation eller evt. egen publikation.
Forskningsåret kan evt. kombineres med en bachelor- el. kandidatopgave.
Center for Diabetesforskning er en stor og spændende forskningsafdeling bestående af
mange post.doc’er, ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende. Afdelingen ledes af
professor Tina Vilsbøll og professor Filip K. Knop. Ansættelse gerne et helt år, men et halvt
år kan også komme på tale. Løn 10.000 kr pr. måned. Ansøgningsfrist 18. april.
Kontakt endelig telefon 6167 1662 el. e-mail alexander.sidelmann.christensen@regionh.
dk mhp. mere information og en rundvisning på stedet!
Vi glæder os til at høre fra dig.
Læge, ph.d.-studerende Andreas Andersen
Læge, ph.d.-studerende Alexander S. Christensen

“Meget inspirerende, skrevet i et imponerende let
sprog med skarpe, klare hovedpointer. En unik og
uundværlig guide til videnskabsfolk, der frivilligt eller ufrivilligt kommer på besøg i det offentlige rum.”
Johan Olsen, phd, forsker, KU SUND

Bogen lever på bedste vis op til sin egne budskaber
om tydelighed i kommunikationen, overskuelighed
og ikke mindst klare budskaber, når man ønsker sin
viden formidlet. Hvis man som læge, forsker eller
fagforeningspolitiker skal i clinch med pressen, så
kan det stærkt anbefales at læse denne bog.
Vejl. pris 199,-

Ugeskrift for Læger

Forskningsophold, 5.sem. forskerperspektivet, tilbydes i
Anæstesiologisk Forskningsenhed, Herlev.
Vi søger to til tre medicinstuderende på 5.semester kandidatdelen, der vil skrive deres
kandidatopgave som en peer-reviewed artikel som 1. forfatter inden for klinisk anæstesi,
intensiv medicin, præhospital medicin eller i smertebehandling. Vi kan tilbyde konkrete
projekter, men også hjælpe med at udvikle ideer som du selv finder energi og interesse i.
Forlængelse af forskningsperspektivet med orlov (fx som scholarstipendiat) vil give mulighed
for deltagelse i andre projekter efter evner og interesser.
Cochrane Anaesthesia, Critical and Emergency Care Group er lokaliseret i Anæstesiologisk
Forskningsenhed, Herlev og enheden har derfor stor erfaring med systematiske
oversigtartikler inden for anæstesiologi.
Fokus i forhold til din kandidatopgave vil derfor være tilegnelse af basale metodologiske
værktøjer og færdigheder.
Vi kan tilbyde:
1. Fokus på færdiggørelse af dit projekt/ din artikel.
2. Grundig planlægning, tidsplan og forventningsjustering.
3. Konstruktiv regelmæssig feedback.
4. Mulighed for arbejdsplads i vores enhed sammen med andre forskere.
5. Træning i projektstyring, præsentation og formidling.
Vi forventer til gengæld at du,
1. Kan arbejde selvstændigt
2. Overholder deadlines
3. Starter på 5. semester kandidat
4. Har energi og udviser interesse
Interesserede medicinstuderende der kan tage orlov i forlængelse af forskningsperspektivet
vil blive foretrukket.
Send en kort motiveret ansøgning (max én side) samt dit CV. til nedenstående mail senest
den 30/4-2017.
Samtaler afholdes 5/5-2017.
Kim Wildgaard, MD., Ph.d
Herlev Hospital
Anæstesiologisk afdeling I
og Forskningsenheden
Email: Kim.Wildgaard@regionh.dk
Tlf.: 3868 2170

ANNONCER

Forskningshalvår om hypermobilitet hos patienter med rygsmerter
Er du interesseret i reumatologi og bevægeapparatets mysterier? Parker Instituttet på
Frederiksberg Hospital søger flittig og engageret stud.med. til prægradueret forskningshalvår.
Det aktuelle projekt vil undersøge sammenhængen med hypermobilitet og rygsmerter. Data
foreligger på omkring 300 patienter. Forskningshalvåret vil give god erfaring med klinisk
forskningsmetode på højt internationalt niveau og mulighed for publicering. Projektet vil
være ideelt at kombinere med den foreliggende kandidatopgave.
Arbejdet vil foregå under vejledning i et internationalt anerkendt forskningsmiljø, hvor der
er en stor gruppe af dedikerede forskere, ph.d. studerende og andre medicinstuderende.
Parker Instituttet arbejder med forskning indenfor klassisk reumatologi, ortopædkirurgi,
radiologi, smerteforståelse m.v. Vi forventer, at du er forskningsinteresseret, omhyggelig
og pligtopfyldende. Du skal være på din kandidat, og projektet kan med fordel kombineres
med 11. semester forskningsophold.
Hvornår: Tiltrædelse pr. 1. august 2017 eller efter aftale. Fuldt finansieret med løn iht.
gældende standard: 10.000 kr. pr. md.
Ansøgning: Send motiveret ansøgning samt karakterblad og et kort CV til undertegnet.
Ansøgningsfristen er den 12. april 2017.
Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Cecilie Lerche Nordberg
(cecilie.lerche.nordberg.02@regionh.dk, tlf. 22 48 92 26)
Bjarke Brandt Hansen, læge, ph.d.
(bjarke.hansen.01@regionh.dk, tlf. 26 84 60 45)

PhD, HIV and inflammation
The COCOMO Study, Department of Infectious Diseases, Rigshospitalet
We are looking for a full‐time PhD student for a project at Department of Infectious Diseases
at Rigshospitalet.
Human immunodeficiency virus (HIV) infection results in more than a million deaths per
year. The infection
can be controlled with antiretroviral therapy that suppresses viral replication. Nonetheless,
life expectancy in HIV-infected persons remains shorter than in the background population
possibly due to excess co-morbidity. The aim of the Copenhagen Co-Morbidity in HIV
(COCOMO) Study is to determine the prevalence and incidence of co-morbidity (heart, lung,
liver, metabolic) in HIV-infected persons and matched uninfected controls. Furthermore, we
aim to identify both HIV-related and HIV-unrelated risk factors. In this current project, we
target the role of inflammation in non-AIDS co-morbidity.
The COCOMO Study is located within Department of Infectious Diseases at Rigshospitalet,
and a dynamic team of 5 PhD students and 2-3 medical students work with the project.
Collaborations with researchers at the PERSIMUNE Study, at Hvidovre Hospital, and
the Copenhagen General Population Study at Herlev Hospital as well as international
collaborations with researchers and biostatisticians in United Kingdom and Norway are
established. In the COCOMO Study the baseline data are already collected and include
health data from a large questionnaire, ECG, lung function, transient elastography of the
liver, a CT scan of thorax and the abdomen, routine biochemistry as well as a large biobank.
The position is initially for a one year period where you and key COCOMO researchers will
prepare a research protocol forming the basis for the submission of a PhD application to
the University of Copenhagen. This application should be submitted within 6 months of
the hiring date. Depending on the outcome, the position will be extended for the duration
of the PhD study. Your supervisors will oversee the development of the PhD application
and act as advisors during the course of the PhD study. In addition, the PhD student will
be partly responsible for 2 year follow-up examination of HIV-infected study participants.
Qualifications
You are physician or have another relevant master degree and you have excellent IT and
communication skills and are able to use English as working language. Candidates with
research experience will be preferred.
Conditions
Salary and employment conditions are in accordance with current public agreements
between the Capital
Region of Copenhagen and AC. Your work place will be Department of Infectious Diseases
at Rigshospitalet.
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Stud.med. til 5. semester kandidat forskningssemester
i øjensygdomme og test af viden
Er du interesseret i øjensygdomme og vil prøve kræfter med forskning på dit 5. semester?
Vi udvikler fremtidens øjenundervisning og interesserer os særligt for oftalmoskopet.
Oftalmoskopet bruges af en bred vifte af læger mhp. en basal øjenundersøgelse på sygehuse
og i primærsektoren.
Forskningsprojektet går ud på at udvikle en test der kan vurdere viden i nethindesygdomme.
Sideløbende skal du koordinere udviklingen af en instruktionsvideo i oftalmoskopi. Samlet
set vil dit arbejde spille en væsentlig rolle i fremtidens undervisning af medicinstuderende.
Dit udbytte:
- Du lærer at gå fra idé til produkt: fra protokolskrivning, over dataindsamling, til analyse,
formidling og artikelskrivning
- Forskningstræning
- Indblik i professionel videoproduktion
- Mulighed for deltagelse i internationale konferencer
- Du bliver tilknyttet to forskellige, stimulerende og hyggelige forskningsmiljøer med mange
PhD studerende og medicinstuderende
- Arbejde med selvstændigt projekt, kandidatspeciale (25 ECTS) og målsætning om en
førsteforfatterpublikation
Vi forventer at:
- Du er ambitiøs og forskningsinteresseret, og vil bidrage til at opretholde et højt niveau i
forskningsmiljøerne.
- Du er omgængelig. Dette er en særlig prioritet for projektet, da en stor del af dit arbejde
kræver interaktion med andre medicinstuderende samt yngre og ældre læger.
- Du starter dit 5. sem. kandidat fra efterår 2017.
- Du er indstillet på at kunne arbejde både i Roskilde (Øjenafdelingen, Sjællands
Universitetshospital) og på Rigshospitalet (Copenhagen Academy for Medical Education
and Simulation) på forskellige tidspunkter.
Vi har foreløbigt kun haft meget positive erfaringer med stud.med. i forskningsophold og
kandidatspeciale, både socialt og fagligt (2-3 artikler). Du er velkommen til at tage kontakt
med evt. spørgsmål.
Lyder det som noget for dig? Send straks en motiveret ansøgning (max 1 side) + CV til yos@
regionsjaelland.dk
Venlig hilsen,
Yousif Subhi, læge, ph.d.-stud.
Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital
yos@regionsjaelland.dk
Tlf. 2874 6055

Prægraduat forskningsår i kardiologi på Gentofte Hospital
Vi søger en forskningsårsstuderende til et halvt eller et helt års ansættelse på Kardiologisk
afdeling på Gentofte Hospital.
Projektet omhandler sikkerheden ved digoxinbehandling af patienter med atrieflimren,
hvor vi vil undersøge betydningen af nyrefunktion og serum-digoxin ved hjælpe af
landsdækkende danske registrer.
Vi forventer at der på et halvt år kan færdiggøres mindst en artikel med dig som
hovedforfatter.
Du bliver en del af et særdeles aktivt og publicerende forskningsmiljø, og du vil
komme til at samarbejde med Ph.d.studerende og professorer, klinikere
og statistikere. Flere tidligere
forskningsårsstuderende har fortsat
tilknytning til afdelingen som Ph.d.studerende eller som Postdoc. Du vil
få rig mulighed for at præsentere din forskning på afdelingsmøder og til kongresser. Du
kan desuden få skrevet og forsvaret din kandidatopgave/bacheloropgave under opholdet.
Studerende på kandidaten med interesse for kardiologi vil blive prioriteret. Vi forventer du
kan starte til 1. august eller 1. september 2017 på fuldtid. Det vil også blive prioriteret hvis
du har tid til at starte på projektet inden ansættelse. Erfaring med statistik er et plus, men
bestemt ikke noget krav.

The position is funded by research grants. We want to reflect the surrounding society and
encourage everyone regardless of personal background to apply.

Lønnen er 10.000 kroner/måned.
Ansøgningsfrist den 17/04/2017

Start of employment can be either 1.6.17 or 1.9.17.

Kontakt: Send motiveret ansøgning (max 1 side) og eventuelle spørgsmål til læge og Ph.d.studerende: Anders Nissen Bonde, Kardiologisk Afdeling, Herlev & Gentofte Hospital, email:
Andersnissenbonde@gmail.com

For further information, please contact Ass. Professor, senior scientist Susanne Dam Poulsen,
phone: 35 45 08 59 or
mail: Susanne.dam.poulsen@regionh.dk
Interested applicants should apply
before April 20, 2017.
Your application should include a CV COPENHAGEN CO-MORBIDITY
IN HIV INFECTION STUDY
and list of publications, a cover letter
expressing your interest and motivation,
and any relevant publications.
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VAR DET NOGET MED EN FADL-VAGT
I DE KOMMENDE UGER?
For dig, der har en FADL-vagtprofil (på
Fadlvagt.dk), har vi nu gjort det nemmere for dig at få overblik over og planlægge dine kommende vagter.
Næste gang, du logger dig ind på din
vagtprofil, vil du nemlig opdage, at vi har
lavet et et nyt tiltag, der sammenholder

din personlige studieplan (dit KU-skema)
med status for udbuddet af FADL-vagter
30 dage frem i tiden.
Vores håb er, at det vil give dig et
bedre overblik over, hvilke dage du har
mulighed for tage en FADL-vagt.

TJEK DIN VAGTPROFIL: NYT TILTAG TIL AT PLANLÆGGE DINE NÆSTE FADL-VAGTER
SÅDAN GØR DU:
• Log ind på din vagtprofil på Fadlvagt.dk.
• Gå til punktet ”KU-skema og vagtstatus
de næste 30 dage”, og indtast dit sekscifrede KU-brugernavn i feltet.
Når du har gjort det, vises et skema over
din daglige aktivitet på dit studie for de
næste 30 dage samt status for ledige
FADL-vagter fordelt på dag-, aften- og
nattevagter.
Herefter er det en smal sag at kombinere studietider og studiefridage med mulighederne
for at skrive dig op til vagter – både i form af faste opskrivninger og chanceopskrivninger.

Der er rigtig mange ledige FADL-vagter i øjeblikket! Så tjek dit KU-skema på din vagtprofil (fadlvagt.dk), og se mulighederne!

KONTAKT

FADLs Vagtbureau

Blegdamsvej 26, baghuset
2200 København N
Telefon: 35 37 88 00
VAGTAFDELINGEN
Kan kontaktes alle dage, døgnet
rundt – dog kun akutte opkald fra kl.
22.00. Telefon: 35 37 88 00, tast 1

RECEPTIONEN
Personlig henvendelse
Man.-tors. kl. 8-17, fre. kl. 8-14
KURSUSAFDELINGEN
Man.-ons. kl. 8.30-12 og 12.30-15, tors.
kl. 8.30-12 og 12.30-17, fre. lukket.
Tina Berthou Jepsen, kursuskoordinator: tj@fadl.dk, telefon 35 24 54 04

Astrid Rosenkrantz Bruun, administrativ sygeplejerske: ab@fadl.dk,
telefon 35 24 54 08
Gry Orkelbog-Andresen, ledende
sygeplejerske: go@fadl.dk, telefon
35 24 54 02
Dorte Mønsted, administrativ sygeplejerske: dbm@fadl.dk, telefon: 35
24 54 09

TILLID
Vidste du, at dine
Tillidsrepræsentanter også
kan hjælpe dig selvom du
ikke er ansat som SPV, LSV,
VT eller LV?
Kontakt TR på tillid@fadl.dk - de har tavshedspligt.

GRATIS LÆGEANSVARSFORSIKRING
Vidste du, at du som noget nyt får en
gratis lægeansvarsforsikring, når du er
medlem af FADL?

Det er Lægeforeningen og FADL, der
tilbyder forsikringen som led i
samarbejdet mellem foreningerne.

Forsikringen dækker dig, hvis du
bliver gjort ansvarlig for lægelig
rådgivning eller behandling, og den
dækker både i din fritid og i dit
arbejde som FADL-vagt.

Du kan læse mere om forsikringen
på fadl.dk/laegeansvar

RESTPLADSER PÅ
KURSERNE
Igennem de sidste par år har vi i FADL
arbejdet for at udbyde et varieret og
relevant kursusprogram, der kan hjælpe
til at ruste den enkelte medicinstuderende i et kommende vikariat og ikke mindst
som et “klinisk” fokuseret supplement til
den kommende KBU læge.
Der er stadig restpladser på enkelte
kurser.
Kursusbeskrivelserne for de enkelte
kurser findes her på fadl.dk

Ledige pladser på:
• EKG
• Klinisk farmakologi
• Blodprøvekursus
• Nefrologi

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

KLINIKEREN, FORSKEREN OG PATIENTEN
...og KRÆFT I HJERNEN
Som medicinstuderende lærer vi ofte kun om sygdomme ud fra lærebøgerne. Af og til kan
det være rart at sætte sig ud over dette og lære om en sygdom fra alle dens perspektiver
gennem de mennesker, som har den tæt ind på livet - hvad end man lider af den, behandler
den eller forsker i den til daglig.
Derfor inviterer FORNIKS til foredrag om Kræft i Hjernen med en kliniker, en patient og en
forsker onsdag d. 19. april.
Program:
17:00: Severing af kaffe, kage og snacks

Restpladser for efteråret og sommer 2017
PIT har lige nu ledige pladser til efteråret og sommer på flere af vores hospitaler!
•

Mpwapwa District Hospital, Tanzania: 		

2 pladser i perioden sep-nov.

•

Salvation Army’s Chikankata Mission Hospital, Zambia:
OBS! Dyrt hospital

2 pladser i perioden sep-nov.

•

Siaya Hospital, Kenya:			

2 pladser i perioden juli-aug.

•

Christian Hospital Mungeli, Indien:			

2 pladser i perioden sep-nov.
2 pladser i perioden juli-aug.
2 pladser i perioden sep-nov.
•

Buliisa General Hospital, Uganda			

2 pladser i perioden sep-nov.

17:15: Jannick Brennum, Klinikchef Neurokirurgisk Afd, Rigshospitalet. Hvordan ser de
forskellige kræftformer ud i hjernen og hvilke symptomer giver det? Hvordan fanger man
disse patienter ude i almen praksis - hvad er de røde flag? Disse spørgsmål og mange flere
vil Jannick besvare, så vi får et overblik og forståelse for sygdommene.

Hvis du er interesseret, kan du læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan læse om hospitalet på
podio.com. For at få et login skal du sende en mail til podio.pit@gmail.com.

18:00: Kort pause m. konkurrence - her vil der være mulighed for deltagelse i lodtrækning om
en reflekshammer samt deltagelse i en konkurrence om "Klinisk Neurologi og Neurokirurgi"
fra FADL. Vinderen bliver annonceret efter det sidste oplæg.

For at komme ud med PIT skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester. Man betaler
et gebyr til PIT på 1000 kr. hvoraf man får 500 kr. igen, når man efter hjemrejse udfylder en rapport om
sit ophold.

18:10: Patient med glioblastom fortæller om personlig beretning. Hvordan har forløbet
været fra hans side? Hvordan reagerer man, når man modtager diagnosen - kræft i hjernen?
18:30: Elisabeth Obara, ph.D, Kræftens Bekæmpelse. Hvad
indeværer fremtiden i forhold til behandling af kræft med
stamceller? Det er et forskningsområde i rygende fart med
kæmpe potentiale. Vi er så heldige at få en ung, talentfuld
forsker ud fra Kræftens Bekæmpelse, til at berige os om dette
sindssyge spændende emne.
19:00: Annoncering af vinder af lodtrækning og konkurrence

Bliv en del af UAEM
(Universities Allied for Essential Medicines)
Vil du gerne være med til at påvirke den politiske dagsorden på medicinområdet i Danmark?
Vil du være med til at sætte fokus på et system for udvikling af medicin, der er kørt helt af
sporet? Synes du det ville være fedt at mingle med internationale stakeholders til World
Health Assembly, eller vil du bare gerne være med til at arrangere nogle fede oplysende
arrangementer for dine medstuderende her i København?
Hvad enten du er til flash-mobs, debatindlæg, networking med forskere eller grafisk design
af plakater, så vil vi meget gerne have DIG som en del af UAEM i København.
UAEM er en tværfaglig, international NGO med danske afdelinger i København og
Aarhus. Vi er studerende fra jura, medicin, økonomi, statskundskab, global health og
folkesundhedsvidenskab. Vi har eksisteret siden 2001, hvor vi kæmpede for global adgang til
HIV-behandling. Vi arbejder med sundhedspolitik og med systemet for udviklling af medicin.
Kom til vores næste månedsmøde og hør mere om vores arbejde og alle vores spændende
planer for foråret. Vi starter med en halv times uformel introduktion til nye interesserede og
går derefter i gang med månedsmødet. Vi byder på snacks, kaffe samt aftensmad til dem
der bliver hængende til mødet.
UAEM månedsmøde den 4. april klokken 16.30 i Loungen i studenterhuset ved Panum.
Tilmeld jer gerne facebooke ventet: https://www.facebook.com/events/134241763774095/
Læs evt. mere på www.uaem.org eller skriv til uaem.denmark@gmail.com

Intro til IMCC Exchange og Research Exchange!
Kunne du tænke dig at møde studerende fra hele verden? Så kom til introarrangement med
IMCC Exchange og Research Exchange!
Vi vil fortælle om mulighederne for at blive en del af vores frivillige organisation, der
modtager studerende fra hele verdenen og udsender danske studerende den anden vej.
Vi sørger for gode forhold for udsendte studerende, afholder sociale arrangementer, og har
det vildt hyggelige og fedt sammen som gruppe.
Der er rig mulighed for at lære en masse om forskning og klinisk arbejde i andre lande,
møde medicinstuderende fra andre kulturer, og blive klogere på hvordan ophold arrangeres.
Du vil med garanti få udvidet din horisont ved at komme til vores arrangement. Du vil høre
mere om hvad du kan lave og hvad mulighederne er hos os. Du vil få stillet din kagetrang.
Kom og hør mere om os, for at få en ide om IMCC Exchange eller Research Exchange er
noget for dig.
Det hele kommer til at forgå tirsdag d. 4. april kl. 16.15 i lokale 13.1.37

Ansøgning er først til mølle.
For at kunne blive udsendt skal man have deltaget i PITs tropemedicinske weekendkursus som bliver
afholdt i 29.-30. april i Odense. Har man deltaget i KUs Summer School in International Health er dette
også tilstrækkeligt.
For at ansøge skal du blot sende en mail til pithospitaler@gmail.com med emnefeltet ”Ansøgning til restplads” indeholdende dit fulde navn, telefonnummer, email-adresse og adresse samt angivelse af semestertrin. Hvis du har deltaget i PITs weekendkursus i tropemedicin eller Summer School in International
Health, skal dette anføres. Motiveret ansøgning er ej nødvendig.
Mvh.
Hospitalsgruppen i PIT
pithospitaler@gmail.com

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.
Tak for besøget til basisgruppebazaren. Vi glæder os til at jer alle!
Kom og vær’ med!:
Næste månedsmøde i 2017: torsdag d. 6.
april i Studenterhuset ved Panum kl 17.00
Vi glæder os til at se dig!

SPLAS (Studerendes Plastikkirurgiske Selskab)
inviterer til: AVANCERET SUTUR - KURSUS
Vores dygtige plastikkirurgere tager hul på et helt nyt kursus, der skal gøre det nemmere
for alle med interesse for kirurgi, plastikkirurgi og suturering at indgå i arbejdet på en
operationsstue! Alt for ofte står vi som studerende og aner absolut intet om, hvorfor kirurgen
lukker patienten som vedkommende nu gør..
Er du interesseret i at vide, hvad lægerne kigger efter, og på hvilken baggrund de vælger
netop dén suturtype, suturteknik og nålestørrelsen? Så udstyrer vores læger dig, med alt
det nødvendige for, at træffe nogle eksekutive beslutninger, når det kommer til at lukke
patienten sammen igen.
På kurset vil du blive undervist i 4 nye suturteknikker samt en række redskaber, der skal
hjælpe dig med at vælge netop dén sutur, som kirurgen også ville vælge i din situation.
På det praktiske kursus vil du:
- Blive undervist i beslutningstagning af sårsuturering
- Lære 4 nye suturteknikker og deres brug
- Blive præsenteret for 4 billedecases, som du skal løse som læge, ved at foreslå suturtype,
-størrelse, og –teknik til.
- Øve dine suturteknikker på kyllinger, med hjælp fra lægerne
Kurset egner sig til alle med interesse for OP, kirurgi, suturering, samt dem som vil være på
forkant med et kommende klinisk ophold!
Billetsalg åbner kl. 16, d 13/4!
Der er 20 ledige pladser!
Kurset løber af stablen torsdag d 20/4.
Læs og se mere om begivenheden på Facebook!

B A S I S G R U PBPAESRI S/ GS R
T UUDPKPLEURB

KURSUS I AKUT OBSTETRIK
– stadig er par ledige pladser

Få et indblik i den akutte del af obstetrikken, og
hvordan du håndterer forskellige situationer:
Torsdag d. 20. April
kl. 16.15-ca. 20.30
Hvidovre hospital

||

Der sker ting og sager i
Studenterklubben!

Endnu engang afholder GO i samarbejde med
Hvidovre Hospital kursus i akut obstetrik. Kurset
er rettet mod medicinstuderende på 6. semester
og opefter.
Kursusgebyret er kr. 75,- og dækker forplejning (aftensmad, snacks, drikkevarer)
Sådan tilmelder du dig kurset:
Send en mail til gotilmelding@gmail.com med • fulde navn • semestertrin • telefonnummer
• mail • orientering om særlig diæt (fx vegetar)
Pladserne fordeles efter først til mølle princippet. Du vil modtage
en svarmail, om du er tildelt end plads og i så fald nærmere info
om betalingen.
Tilmelding kræver medlemskab af GO. Er du ikke medlem, så
skynd dig at blive det nu. Du kan læse mere om medlemskab på
http://gynobs.nu/koebenhavn/bliv-medlem/
De bedste hilsner fra AO-udvalget

1)
2)
3)
4)

Der er laaaaang fredagsbar
på fredag!

Den 8. maj har
Studenterklubben generalforsamling efter mandagsmøde.
Nok omkring klokken 17ish...

Der er Tekno-Torsdag den 20
april. What op hvor sejt.

Man kan (stadig!) IKKE bruge
mobilepay i dagligdagen.

Kærlig hilsen,

Studenterklubben
we’re
,
r
e
s
o
l
n
Get i
sbar.
g
a
d
e
r
f
going to
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GØGL

blindsmagning

Den store

MOK spiste her til aften rulle-kebob fra Mish Mish (det gamle Kashmir). Det var for første gang i 8 måneder ikke fra Dürüm Symfoni. Ja, der var slet og ret for langt derned. Vi kunne også
have spist fra de unges stoppested: Beyti, men det gjorde vi så heller ikke. Men det kan da også være lige meget - for det er faktisk slet ikke det, som det her handler om. Under måltidet
deltog MOKs redaktion nemlig i en god gammeldags blindsmagning: Den rene sukkervare vs. ZERO. Der var noget så delte præferencer inden vi satte os til bords, og det gik ikke roligere
for sig da vi først gik rigtigt i gang.

Opgaven var simpel: differentiér mellem to umærkede glas: det ene indeholdende normal cola og det andet fyldt med Cola ZERO. Heruder ses hvordan det gik:

Anders

Sofie

Johan

Jaris

Andrea

Simon

Mo

E COCA
KAN LID
S: INGEN VIA
W
E
N
G
BREAKIN MED LORTE-STE
E
COLA LIF

Simon: Effektiv. Kraftfuld. Let. Potent. From ZERO to hero.
Jaris: Less is more; men ZERO er zero.
Anders: ZERO? Mums.
-citater.
Johan: Det smager bare bedre med rom...
Mo: Suuuuuuuukkeeeeeeeeeer??!!??!!!!
Andrea: ZERO er ligesom silicone-bryster. Det er næsten lækkert, men så alligvel ikke helt.
Sofie: Ægte Cola klistrer på tænderne - det gør ZERO ligesom bare ikke.

MIKROSKOPER!

- små forudsigelser! Din uge under lup!

Af: Madame Maier, stjernernes yndlingslytter
Sandheden skal høres fra børn, fulde mennesker og MOKs
ugentlige forudsigelser. I denne uge er der dog ikke så meget
plads til spådomme og profetier, derfor bringer MOK kun
små, men sande udsagn om fremtiden. Bare rolig, du skal
nok klare dig gennem ugen alligevel!
Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Pas på! Det er forår. Du bliver ramt af forårstræthed, allergi
og solstråler lige i øjet. Et det en flåt eller malignt melanom?
Ingen ved det. Vær på vagt.
Fisken
19. feb. - 19. marts
Saltskruer og saltfisk bliver dit nye yndlingsspise. Det er også
skide lækkert, men du bør måske overveje om du er lav på
natrium.
Vædderen
20. marts - 19. april
-.Tyren
20. april - 20. maj
Ingen hænder, ingen småkage! Du rækker ud efter for meget
godt, og kan ikke nå det hele. Dvs. din høje ven har gemt
kagedåsen fra dig.
Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du får en akut trang til at købe brugte ting og sælge dem
dyrt. Se noget “Luksuskrejlerne” i stedet, siger stjernerne.
Eller - go for it - måske er du god til det!

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du kommer til at sove så meget, at
du først nu opdager det er blevet
forår. Velkommen tilbage!
Løven
22. juli - 22. aug.
“It’s real cute but it won’t fit!” Desværre er det temaet for din
skoletaske denne uge. Så ryd dog op.
Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
ILLUMINATI IS REAL. Også husk sølvpapirshatten.
Vægten
23. sep. - 22. okt.
Dine venner siger til dig, at du ser vildt nuttet ud. Det gør du
også, og i denne uge får du pjuskede Ed Sheeran-lignende
træk. Det kan kun blive en god uge.
Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du har det så lækkert, at du begynder at svede Chanel no. 5.
Skytten
22. nov. - 20. dec.
En af dine kropshuler, der normalt ikke indeholder væske,
indeholder væske. Det bliver spændende for dig at finde ud
af, hvilken kropshule det drejer sig om.
Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Det går godt med nye projekter - særligt et: Din nye pinterest
side om korktavler lavet af vinpropper vil eksplodere.

GØGL
1’

		
2’
Når forårets første, varme solstråler kildrer kunstgræsset på Ryparkens idrætsanlæg og fjorten mand i azurblå spillertrøjer snører
3’
fodboldstøvlerne, ved alle, hvad klokken har slået: Sæsonstart for Glansholdet!
		
3:4 lød resultatet, da Glansholdet tabte dets sidste kamp i den forgange år. Og det var en særdeles afgørende kamp - det gjaldt
op		
rykning i DAIs mesterrække. Efter en sæson der bød på alt det, der gør, at vi elsker fodbold – masser af mål, glidetacklinger og fight,
store sejre, bitre nederlag, tredje halvlege til langt ud på eftermiddagen – står Glansholdet nu atter i A-puljen. Gamle Glansere har fået
8’
forlænget deres kontrakt og nye profiler har udnyttet det åbne transfervindue til at blive en del af holdet. Frem til oktober bliver
der
		
spillet to kampe mod de 12 modstanderhold – der er lagt op til en lang og spændende sæson 17/18.
10’
		
14’
		
15’
22’
		
		
Ryparken, 01.04.2017 kl. 11.30
25’
26’
Position
Navn
Semester
Point
		
27’
Angriber
Endrit Murtezaj
6.
0
		
29’
Angriber
Max Kahrmann
CSS
0
30’

KAMP:

Lejre FC – Glansholdet

4:0

Midtbane

Mads Filbert

DTU

0

Midtbane

Martin Wahlstrøm

/

0

Midtbane

Mathias Dahl

11.

0

Midtbane

Mathias Gramskov

Forskning

0

Forsvar

Kristoffer Cold

6.

0

Forsvar

Jesper Kiehn S.

12.

0

Forsvar

Emil Colliander

2.

0

Forsvar

Alexander Bjerregard

CBS

0

Keeper

Claas Johannsen

6.

1

Reserve

Mohamad Ashraf

1.

0

Reserve

Frederik Lind

DTU

0

Reserve

Nils Christian

1.

0

iler:
ens sp
Kamp hannsen
Jo
Claas
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Glansens nihilistiske træningsfilosofi kan hurtigt mærkes.

De første afleveringer bliver lagt alt andet end sikkert.
Hjørnespark til Lejre.
Mål! En lang bold mod den lange stolpe finder hovedet på Lejre FC’s midt		
stopper, Høje Per, som vinder duellen mod stopper Kiehn. Stolpe ind. 1:0
Et jubilæumsår, en sæson, en kamp, en tømmermændsramt lørdag, en lortestart.
Glansholdet viser lige nu, hvorfor de sluttede som nummer to i A-rækken 		
sidste år. Bolden kører bedre og bedre.
Murtezaj og Kahrmann på toppen bliver lige nu fodret af medspillerne, og det
lægger pres på de midtsjællandske ludere fra Lejre.
KONTRA til de grøn-hvide betonlebber fra Lejre! 2-3 korte afleveringer på 		
midtbanen og en aflevering i dybden. Angriber, Lorte Lars alene i feltet!
MÅÅL. 2:0. Hverken Bjerregard eller keeper Johannsen kan afværge.
DOBBELTREDNING AF KEEPER JOHANNSEN i målet, der forhindrer 		
møgsvinene fra Lejre i at score i to situationer. Kan han holde til det!
Hvor fanden er forsvaret!?
3:0. mål. sort uheld. Hvem scorede?
mål. kulsort uheld. 4:0. Der er helt stille på stadion...
HEY, man må ikke fejre et mål på den måde! UD MED HAM!!
Glansens kampgejst er ramt. Alligevel fortsætter de azurblå med at spille 		
bolden frem ad.
Stor chance til Dahl!
Ingen mål i denne omgang. Halvleg.

		
		

Der bliver talt med store bogstaver i pausen hos Glansholdet. Kaptajn Cold ser ud
til at give sit hold en dundertale. Lad os se, hvad de kan diske op med i 2. halvleg

31’
		
32’
		
37’
		
		
		
45’
		
		
52’
		
60’
		
		
		
		

Disciplineret spil fra Glansen! 2. halvleg skal vindes, hvis holdet skal gøre sig
forhåbninger om at vinde!
Jesper Kiehn dirigerer spillet fra centerforsvaret og bolden cirkulerer. 		
De leder efter hullerne i Lejres skodmidtbane.
Ingen slipper igennem det kompakte og dyberestående Glansforsvar, og der
opstår diskussion blandt Lejre-spillerne.
Nu udbryder der slåskamp mellem halvdelen af Lejre-holdet.
Dommeren afbryder kampen. Kampen fortsætter.
Hverken to meter høje Kahrmann eller driblestærke Murtezaj kan bryde 		
igennem Lejres forsvar efter de er stoppet med at slås. De ser ud til at være
tilfredse med resultatet..
De Glansfulde kanter og backs har på trods af utallige dybdeløb og lange 		
indlæg ikke held til at få bolden i netmaskerne.
Slutfløjt. Kampen slutter 4:0 til røvhullerne fra Lejre.
Vi mangler kreativitet i opspillet, måske er det måneders fodboldabstinens –
At glansen spiller uafgjort i anden halvleg er en lille trøst, der giver mod på
resten af sæsonen. Allerede på næste lørdag kan Glansen råde bod, når det
gælder hjemmebaneopgøret mod Fælledens BK.

Af: Claas Johannsen/Glansholdet, (red. Jaris//MOK)

GLANSHOLDET - EN DEL AF NOGET STØRRE!

|

I år fejrer Glansholdet 25. års jubilæum og det fejres ved, at læseren kan følge Glansholdets
kampe, inklusive statistikker, op- og nedture i MOK. Følg med. FORZA GLANS!
Næste kamp: Glansholdet – Fælledens BK, Valby Idrætspark, 08.04 kl. 13:20

KAN MAN
BLIVE SYG AF
STRESS?
Kan man blive syg af stress?
Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt,
og denne bog beskriver, hvad vi i dag
ved om sammenhængen mellem stress
og sygdom. Samtidig giver den et
bud på en afgrænsning og definition
af stressbegrebet for alle, der skal
forholde sig sagligt til stress i deres virke
som enten praktiserende læger eller
sundhedsprofessionelle generelt.
Læs uddrag på
munksgaard.dk
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Sidste uges MOK bar præg af den
presserende allergisæson og det er med stor glæde,
at jeg kan overbringe nyheden om, at de faste MOKlæsere Andreas Thomsen, Rebecca Skov og William
Nielsen alle kunne demonstrere en priktest: ia. Den
flotteste priktest vi på redaktionen endnu har set, er
dog nok den tilhørende E. List og C. Benson. De to
herre skal nu nok sørge for at have lidt Tavegyl og
Solu-medrol klar i baglommen, for med en så farverig
priktest er de klart anafylaksi-truet.

Ja men ellers, så kan foråret bare komme an!
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Redaktionen udvælger den mest kreative tegning og den
kommer i bladet i næste uge. Vi glæder os meget til at se jeres bidrag.
Frist for indsendelse er mandag den 10. april kl. 12 til MOK@mok.dk

Kærlig hilsen, Mo /MOK-red

