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Det sker i ugen.
Onsdag
MOK udkommer.
Anders og Mo skal hjem til en fælles ven.
Sofie og momse skal på shoppingstur.

Ugens sjove indslag.

Torsdag
Køb dit Distortionarmbånd i taarnet 13-14
Johan har ondt i lårene. Måske han burde
ringe til sin mor...

Fredag
Mo skal til konfi.
Store fede-den-dag. Nu skal der krydres,
gutter!

Lørdag
Skolebladet hygger sammen.
Vi sender en hilsen til Amerikanske Albin.

Søndag
UAEM arbejdsdag. Se side 6
Andrea skal i kirketårnet.
Sofie skal se falkeshow et ukendt sted.

Ugens redaktion.

Johan

Jaris

Mandag
MOK deadline 12.00
Køb dit Distortionarmbånd i taarnet 12-14
Johan hygger med mor

Mo

Anders

Sofie

Tirsdag
Der sker ikke noget vigtigt i dag.

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: You guessed it! AES
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Min månedlige MOKning.

Hermed et vaskeægte læser-brev. Få MOK tilbage forsøgte Andrea (en anden MOK-redaktør) at modbevise Peter G’s udsagn:
”Stud.med’ere mener ikke noget.”
Det lykkedes hende ikke umiddelbart at sætte jeres taster i kog – for vi fik faktisk ikke rigtigt noget respons. Jeg har derfor sat mig ned og
grublet over, hvad jeg selv mener om ikke at mene noget. Jeg er kommet med en god portion velmenende undskyldninger om, hvorfor
jeg ikke har ment noget. Den bedste var, åbenlyst nok, at jeg går på 3. semester. Det eneste jeg mener noget om er min spot-præstation
og hvornår på dagen, jeg skal til eksamen – det hele bliver jo meget bedre når jeg først er færdig. Det er såmænd også blevet bedre – jeg
læste da nyheder i går. Taadaaaa. Og ud af denne tanke spirede en ide – måske skal jeg til at tage stilling til flere ting. Så kære læser - nu
skal vi på meningsjagt.
For én gangs skyld tager vi ikke udgangspunkt i den hvide verden, men snarer fat i alt mellem himmel og jord, som man nu engang kan
have en mening om. Jeg starter på min hjemmebane; Feminisme. NEJ STOP! Du skal da ikke rulle med øjnene og bladre videre – du ved jo
ikke engang, hvad jeg vil sige.
Min månedlige MOKning – om 4. Bølge Feministerne
Det her er et emne, jeg betræder med en stor respekt for alle mennesker, der vælger at kalde sig feminister. Det er skønt. Og det er helt
sikkert ikke nemt, for der må jo siges at være en vis negativ biklang i ordet, efterhånden.
Men hvad gør instagramfeminisme, popfeminisme, se-min-krop-det-er-min-og-du-skal-ikke-bestemme-hvordan-den-skal-se-ud-men-seden-lige-alligevel-feminisme egentligt for at rykke på samfundet? Hvad gør denne feminisme egentlig for mig? Og for dig? Har disse kvinders
So-Me (red. social-media) frigørelse skubbet til dine holdninger om, hvordan en kvinde skal se ud? Hvordan en kvinde skal gebærde sig på
nettet? Hvordan man ser andre mennesker?
Ikke en dyt. Jeg kan gå ind og følge dem på Instagram og så kan mit feed fyldes af: ”Jeg har købt en salat og taget et billede af det” – billeder.
Kampen er ikke min, for jeg har ikke selv et behov for at dele min delle. Og slet ikke for at hidse mig op over hvis nogen ikke kan lide den
delle, jeg har lavet.
Godt så, nu kan du, kære læser, måske mærke hvad jeg tænker om 4. bølge feminisme. Men jeg skal jo have argumenterne i orden, hvis
jeg skal gå ud og kræve, at feminister ikke må have poleret hår og en aktiv Instagram-profil. For det må man rigtig gerne være! Altså både
være smuk, stærk og på Instagram.
Det, der ærgrer mig ved denne 4. bølge er tilhængernes mangel på commitment; De har valgt en tilgang, hvor de ”generobrer” retten til
deres krop. Deres argumenter er bl.a. at flotte, veludannede fædre vs. flotte, veludannede mødre ikke kan lægge den samme slags billeder
(med mindre tøj på) op på nettet, samt at den kritik kvinder møder, ikke mødes hos mænd. Den præmis tror jeg egentligt ikke holder. Nok
mest fordi de færreste mænd lægger ”den slags” billeder op. Jeg genkender simpelthen ikke denne præmis. Dermed ikke sagt, at der ikke
er behov for retten til det.
Hvad jeg finder problematisk er i højere grad, at de kalder det den nye slags feminisme. Feminisme handler om ligestilling og ikke
udelukkende om kroppe og billeder på Instagram. Men hvad mener jeg så? For vi ved jo alle sammen, at det nemmeste i verden er at stille
sig som opponenten og ikke selv byde yderligere ind. Jeg mener, at det store problem ligger i, hvordan vi ser hinanden på tværs af kønnene.
Jeg mener, at feminismen for at opnå mandat og belæg til at realisere sine ambitioner for en ny kønsorden for kvinder også kræver, at vi
orienterer os efter, hvordan en mand skal være. Hvis vi skal have et ligestillet samfund, så må vi huske at se os til begge sider, inden vi går
over gaden. Det betyder, at vi også skal arbejde med vores perception af mænd.
Jeg læste fornylig om konceptet MAN-BOX. (Se de 7 bud). Det der slog mig, er at vi er nået utroligt langt med synet på kvinder: vi kan (og
må) rigtig meget, men vi halter dog på vores perception af en rigtig mand – som må siges at være meget entydig.
Og ja, der er da sikkert modifikationer og variationer af ovenstående. Samtidigt kan jeg som kvinde godt genkende punkterne som det,
der gør en mand mandig. Hvor dælan skal vi gøre af mænd, hvis vi forventer de skal betale for daten, men stadig bliver fornærmede, når
de tilbyder det? Men samtidig – hvad gør denne boks så godt for synet på kvinder?

•
•
•
•
•
•

De 7 bud for mænd:
• Du må ikke græde eller vise følelser (undtagen
vrede og lyst).
Du må ikke virke svag.
Du skal kunne beskytte.
Du skal være stærk og dominerende.
Du skal være atletisk og modig.
Du må ikke ”opføre dig som en kvinde”.
Du skal tage beslutninger og ikke have brug
for hjælp.

SÅ! Der er stadig behov for feminisme, der er stadig behov for at arbejde på måden, vi/samfundet ser kvinder – som seksuelle
objekter eksempelvis. Men så har vi eddersparkme også et behov for at se på de mekanismer, der skaber disse problemer. For at blive i
fodgængerovergangs-metaforen: Hvis vi ikke får set os til begge sider, så skal vi da nok blive ramt af en bus. // Sofie
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Panum samler ind for Læger uden Grænser
Flere af Københavns borgere ønsker at gøre en forskel for mennesker, der lever i frygt for
krig, forfølgelse og mangel på akut lægehjælp og derfor går de nu på gaden for at få flere
til at melde sig til Læger uden Grænsers landsindsamling den 28. maj. ’Bliv læge for en dag’.
’Vær med til at redde liv’ og ’Meld dig som indsamler’ er de slogans, du formodentlig vil
møde, men bag det hele står en flok mennesker, der tager deres arbejde meget alvorligt.
Behov for flere hænder
Det er kun anden gang nogensinde, at verdens største medicinske nødhjælpsorganisation,
Læger uden Grænser, går på gaden for at samle ind, og derfor er der brug for så mange
hjælpende hænder fra Nørrebro, Indre by og resten af København som muligt – både på
dagen og i tiden op til.
”Sidste år nåede vi vores mål for første år. Næsten 5.000 frivillige gik på gaden for os, og vi
samlede knap 6 millioner kroner ind. I år håber vi, at kunne gøre endnu mere, så derfor er vi
nu ude for at finde flere hjælpende hænder,” siger Jesper Brix, der er direktør i Læger uden
Grænser og i øvrigt er dybt taknemmelig for den store indsats, der allerede er blevet gjort.
Kontaktinformationer:
Jesper Brix, direktør, Læger uden Grænser: 29702979 – kommunikation@msf.dk
Michelle Dait, indsamlingsleder Kbh K, 60728006 - michelle@dait.dk
Meld dig som indsamler: www.indsamling.msf.dk

å
e s te r p
4 . s e m dere for
,
s
a
re
sle
And
samling
r!
ll e o g
M ic h e tudiet og ind til en rute dé
s
ig
d
in
ic
ld
d
e
m
me
så
,
K
avn
Københ

Faktaboks: Læger uden Grænser samler
ind for anden gang
Det var en ændring af indsamlingsloven,
der i 2016 gav Læger uden Grænser
mulighed for at samle ind til de mange
mennesker i verden, der står uden
lægehjælp, mangler medicin og ikke er
i besiddelse af de basale fornødenheder
i kølvandet på en krig, en katastrofe eller
en flugt mod et bedre liv. Læger uden
Grænser er verdens største medicinske
nødhjælpsorganisation og hjælper de
allermest sårbare mennesker i verden
– ofte dér hvor ingen andre træder
til. Sidste år samlede organisationen
godt 6 millioner kroner ind til arbejdet
i brændpunkterne – og de fik hjælp fra
næsten 5.000 frivillige indsamlere.

Region Hovedstaden søger
Studentermedhjælpere til CAMES - Herlev Hospital
Vil du have et studierelevant job? Synes du, at medicinsk simulation lyder spændende?
Studentergruppen på CAMES Herlev mangler nye kollegaer, som kan starte per august 2017.
Om jobbet
Jobbet indebærer blandt andet at være:
• operatør på vores computerstyrede dukker under simulationerne. Det vil sige, at du taler
for ”patienten” og styrer de fysiologiske parametre, alt efter hvordan scenarierne udvikler sig
• figurant under bl.a. ambulancebehandlernes uddannelse
• praktisk assistent og problemløser
Om dig
Vi forventer, at du:
• er interesseret i medicinsk simulation og uddannelse
• har lidt teknisk snilde, da mange af vores opgaver er at få teknikken til at virke
• at du har en skuespiller gemt i maven
• evnen til at tænke kreativt og alternativt, hvis der opstår problemer under kurserne
Det er en fordel, hvis du er på 4.- 6. semester, men er ikke et absolut krav
Det er obligatorisk, at du kan deltage:
• ved en ansættelsessamtale på CAMES Herlev d. 6. eller 7. juni et sted mellem kl. 16 og
21 – skriv i din ansøgning, hvilket tidspunkt der passer dig bedst
• til introduktionsaften d. 29. august kl. 16-21 på CAMES, Herlev
• til undervisning i akut medicin d. 30. august kl. 16-21 på CAMES, Herlev
• på holdmøde d. 7. september kl. 17 på Panum
Om os
Vi er en gruppe af medicinstuderende, som varetager forskellige funktioner på kurser
for alt fra basislæger og ambulancebehandlere, til anæstesisygeplejersker og læger i
hoveduddannelse.
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) samler Region
Hovedstadens forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter inden for medicinsk og
kirurgisk simulation. Målet med alle CAMES´ aktiviteter er at øge kvaliteten og sikkerheden i
patientbehandlingen. CAMES er organisatorisk en del af Center for HR. Læs mere om CAMES
på www.regionh.dk/CAMES
Løn- og ansættelsesvilkår
Lønnen følger overenskomsten, og du får løn under al oplæring. Du skal kunne tage
minimum 10 vagter per semester. Det kan sagtens blive til mange flere vagter, så vi anbefaler
at have CAMES som dit primære fritidsjob.
Arbejdet foregår primært inden for normal arbejdstid (8-16) på hverdage og primært på
CAMES Herlev på 25. etage på Herlev Hospital, men vi dækker også vagter ude af huset
bl.a. hos Falck i Farum.
Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte holdformand Jakob Ohm
Oreskov på holdformanddims@gmail.com eller teamkoordinator på CAMES Eva Thomas,
tlf.: 3868 2272

Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet-Glostrup

Er du interesseret?
Kreative, fantasifulde og anderledes jobansøgninger modtages gerne sammen med CV.
Upload en ansøgning på max 1 A4 side, hvor du skriver dit semestertrin, dine interesser på
studiet samt evt. andre jobs.
Ansøgningsfristen er mandag den 22. maj 2017 kl. 12.00.

Medicinstuderende søges til spændende projekt med Hortons hovedpine
Vi søger en selvstændig, kvik og dygtig medicinstuderende, der er interesseret i neurologi
og hovedpineforskning.Vi tilbyder ½ - 1 forsknings-år med mulighed for skrivning af
kandidatopgave, der skal udmunde i en artikel. Vi vil søge penge til finansiering af løn i
det første halve år, mens det andet halve år vil være på SU. Du skal minimum være på 4.
sem. kandidat.
Vi er i gang med flere spændende forskningsprojekter omkring Hortons Hovedpine og
biomarkører, som vi har brug for ekstra hjælp til at afvikle. Din opgave vil bestå i rekruttering
og interview af projektpatienter samt håndtere blodprøver ved kliniske forsøg. Der vil
derfor være meget patientkontakt, og du vil få en stor klinisk erfaring med diagnosticering,
opfølgning og behandling af patienter med Hortons Hovedpine. Vi har et konkret projekt i
tankerne til dig, men du vil også have mulighed for selv at sætte præg på projektet.
På Dansk Hovedpinecenter har vi et fantastisk miljø af unge ambitiøse forskere, hvor der
både er tid til sparing men også til hygge og sociale arrangement, inkl. ugentlig morgenbrød
og kageklub.

Øjenlægepraksis i Hillerød søger
medicinstuderende

Send ansøgning og CV til agneta.henriette.snoer.02@regionh.dk.
Ansøgningsfrist mandagd. 22. maj 2017.

Personalet bestå raf en læge og to øvrigeklinikpersonale.
Der søges 2-3 studerende til at assistere med sekretærarbejde og foretage forskellige
oftalmologiske forundersøgelser.

Hvis du vil høre mere, er du mere end velkommen til at kontakte os på agneta.henriette.
snoer.02@regionh.dk. eller telefon 26 27 40 40.

Mange hilsner,
Agneta Snoer, Læge og PhD-studerende
Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Ndr. Ringvej 69, 2600 Glostrup

Fokus på udadvendthed, god patientkontakt, fleksibilitet og at man har lyst til at yde en
indsats i en ofte travl hverdag.
Erfaring med oftalmologiskeforundersøgelse rinkl synsfeltundersøgelser foretrækkes.
Det ugentlige timeantal vil være vekslende efter ønsker og behov.
Ansøgning med kort beskrivelse af hvem du er og hvor du er i studiet til dr@melsom.dk
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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.
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.
I forbindelse med den nye studieordning er det muligt at tage ½ års orlov i forbindelse
med 11. Semester (alt over 8. Semester kan flyttes rundt på, hvis man har opnået 120 ETCS
point). Se vejledning her:
http://puffnet.dk/vejledning-mulighed-for-fuldtidsforskning-nye-orlovsregler-ogstudieaktivitetskrav/
Lønnen er 10.000 kr./mdr. Tiltrædelse 1. august 2017.
Ansøgningsfrist er d. 26. maj 2017
Send din ansøgning og eventuelle spørgsmål til: marianne.mikkelsen@dbac.dk

FOR DEN FREMTIDIGE LÆGE MED
DET OPMÆRKSOMME BLIK
- Med Venlig Hilsen Wullf

Lægevikar søges
Onkologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Næstved, søger lægevikarerer.
Vi tilbyder lægevikariater af 2-3 måneders varighed, gerne allerede fra juni måned.
Længerevarende vikariater er også en mulighed hvis det kan passe ind i din kalender.
Arbejdet er primært stuegangsarbejde i almindelig dagtid på vores sengeafdeling.
De tilbagemeldinger vi har fået er at det er meget givende i forhold til klinisk udvikling
og forståelse for arbejde med meget syge patienter. Det er også en rigtig god mulighed for
at stifte bekendtskab med specialet klinisk onkologi.
Du arbejder under afdelingsledelsens supervision og ansvar.
Ring eller skriv for mere information.
Kontakt:
Ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen 41 41 18 01
eller Spec.ansv. overlæge Kenneth Hofland 56 51 39 46

Fuldt finansieret forskningsår på hjertemedicinsk
klinik, Rigshospitalet med start efterår 2017
Vi er en forskningsgruppe på Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, der har stor erfaring
med epidemiologisk forskning. Vi beskæftiger os primært med årsager til og forebyggelse af
pludselig hjertedød. Vi har med udgangspunkt i 2 tidligere ph.d.-studier indsamlet et unikt
nationalt materiale, der gør os i stand til indgående at undersøge ovenstående. Vi søger
nu 2forskningsårsstuderende til forskningsprojekter omhandlende årsager til pludselig
hjertedød blandt personer i alle aldre i 2010 og eventuelle forandringer i hyppighed af
pludselig hjertedød blandt unge fra 2000-2010. Projekterne er unikke og af stor klinisk
relevans.
Du vil indgå i en erfaren forskningsgruppe med flere andre forskningsårsstuderende, ph.d.studerende og postdocs fra Danmark og udland. Dutilbydes et skolarstipendiat på kr. 10.000
per måned og skal ikke selv søge om midler til aflønning. Du vil deltage i 2 forskningsmøder
hver måned med hele gruppen og vil modtage personlig daglig vejledning af 2 vejledere.
Bachelor- eller kandidatopgave kan indgå som en del af projektet, og du vil få mulighed for
at præsentere dine resultater i ind- og udland. På lang sigt er der mulighed for at fortsætte
som ph.d.-studerende i forskningsgruppen. Du vil i forbindelse med forskningsåret blive
indført i epidemiologisk forskningsteknik, lære avanceret statistik og databehandling, opnå
erfaring med at præsentere forskningsresultater på både dansk og engelsk, samt lære at
skrive videnskabelige artikler. Du vil få ansvaret for et selvstændigt projekt, og vil derudover
i mindre grad hjælpe en ph.d.-studerende med et projekt, som du også får del i.
Vi forventer, at du er nysgerrig, dygtig, hårdtarbejdende og har stor interesse for kardiologi.
Det er afgørende for os, at du får skrevet mindst 1 artikel som førsteforfatter. Derfor er orlov
fra studiet i 12 måneder det optimale, og vi forventer, at du efter forskningsårets udløb stadig
er tilknyttet forskningsgruppen med eventuel færdiggørelse af det oprindelige projekt og
opstart af andre projekter.
Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side, CV og kopi
af hidtil opnåedeeksamenskarakterer på medicinstudiet.
Vi vil gerne høre fra dig senest 01-06-2017. Vi er fleksible i forhold til, hvornår du gerne vil
starte, men regner med start ca. 01-09-2017. Inden du eventuelt tilbydes et skolarstipendiat
bliver du indkaldt til en samtale hos undertegnede.
Med venlig hilsen
Jacob Tfelt-Hansen				
Lektor, ph.d.-koordinator, afdelingslæge, dr.med.		

Thomas Hadberg Lynge
Læge, ph.d.-studerende

Hjertemedicinsk afdeling B, Hjertecentret, 2142
Københavns Universitet Rigshospitalet. Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
E-mail: thomashadberglynge@gmail.com
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UNIK MULIGHED for at blive en del af UAEM
(Universities Allied for Essential Medicines)

Kommende arrangementer i AKS
- Aktiv Kardiologi for Studerende.

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?

AKS er en basisgruppe for studerende med interesse for det kardiologiske speciale.
Hold øje med vores facebookside hvor vi løbende vil poste efterårets arrangementer.

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 udvikling af medicin.
Den 14. maj holder vi arbejdsdag hvor du vil få en enestående chance for at blive grundigt
introduceret til vores arbejde og alle vores spændende planer for året. Vi starter med en
introduktion til FNs rapport om adgang til medicin. Vi byder på snacks, hjemmebag, kaffe
samt aftensmad.
UAEM arbejdsdag 14. maj kl. 12-18. Hvis man ikke kan deltage hele dagen er det helt ok.
Skriv til uaem.denmark@gmail.com for tilmelding og læs evt. mere på www.uaem.org
Vi glæder os til at se dig.

Tirsdag den 23. maj - Ekko-kardiografi kursus
Stadig få pladser på kurset!
Et af vores mest populære kurser, afholder vi igen dette semester på Gentofte hospital
i samarbejde med deres dygtige undervisere. En unik mulighed for hands-on erfaring.
Kurset afholden tirsdag den 23. maj fra kl 16:30 til 20 på Gentofte hospital i ”Hjertemedicinsk
forskning 2”, opgang 8, 3. Sal th.
For at maksimerer hands-on tid, er der kun plads til 15 deltagere på kurset. Pladserne fordeles
efter først til mølle princippet. Kurset kræver medlemskab af AKS, se facebookgruppen
“AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende” for indmeldelse.
Tirsdag den 6. Juni kl 17-20. EKG I - Lær at tolke et EKG!
En introduktion til det almindelige EKG og hvad man skal holde øje med som stud.med. i
klinikken. Dette kursus gennemgår den basale EKG tolkning, og er eksamensrelevant for
blandt andet 4. semester og 7. semester. Kurset afholdes tirsdag den 6. Januar kl 17-20
i mærsk tårnet. Kurset kræver medlemsskab af AKS, se facebookgruppen “AKS - Aktiv
Kardiologi for Studerende” for indmeldelse.
Se desuden event på Facebook
Tirsdag den 13. Juni kl 17-20. EKG II – Kursus i avanceret EKG tolkning.
Kurset vil bestå af en gennemgang af de mest almindelige patologiske EKG’er og er
således yderst eksamensrelevant for både 8. og 9. semester, samt andre der trænger til en
genopfrisker eller er ekstra nysgerrige! Kurset afholdes torsdag den 13. Junikl 17-20 I Mærsk
tårnet. Kurset kræver medlemsskab af AKS, se facebookgruppen “AKS - Aktiv Kardiologi
for Studerende” for indmeldelse.
Se desuden event på Facebook
Tak til alle deltagere til AKS’s første Forskerfrokost!
20 bachelor- og kandidatstuderende brugte i torsdags en time i selskab med overlæge, dr.
med. Thomas Engstrøm, hvor de studerende i god afslappet dialog kunne få et indblik i,
hvordan en forsker tænker, og stille nogle af de spørgsmål, som man som medicinstuderende
kan have, angående forskning, og livet som forsker.

Vi inviterer til et spændende foredrag ved unge plastikkirurger, om opbygning af et godt
og kvalificeret CV i jagten på en hovedstilling, ikke alene inden for plastikkirurgien, men
også alle andre specialer!
Alle er velkomne – medlemmer som ikke-medlemmer.
Lokale: 29.01.32

Vi er stolte over vores nye koncept, hvor AKS sørge for lækre sandwichs’ og et unikt og
uformelt møde med en dygtig topforsker.
Hold øje med facebookgruppen “AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende” for næste
Forskerfrokost!
Vi håber på at se dig!
<3 fra AKS

Foredraget er torsdag d 18/5.
Læs og se mere om begivenheden på Facebook!

Distortion, byens fest. Gode gamle.
Endnu et år holder Panum Distortion et ordenligt kalas, og i de næste uger vil der
være mere information om dette. Det bliver ret fedt.
For at holde gang i festen, sælges igen i år gadearmbånd til de inkarnerede
festaber, der vil være med til at holde gang i det hele. Prisen er 125,-. Hvis
du er en god ven køber du dit armbånd gennem Panum Distortion - på
den måde støtter du simpelhen dit hyperlokale Distortion event max
max to the limit.
Kom og køb de gadearmbånd ved toppen af trappen i tårnet:

Tirsdag d. 9/5 13-14
Torsdag d. 11/5 13-14
Mandag d. 15/5 12-14
Torsdag d. 18/5 14-15
Fredag d. 19/5 12-14
Mandag d. 22/5 13-15
Mandag d. 29/5 11-13 og 14-16
Tirsdag d. 30/5 14-16
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Foreningen af Danske Lægestuderende

FADLs Vagtbureau

Arbejdet som FADL-vagt giver dig studierelevant erfaring • De fleste FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men de varetager også mange andre funktioner • Flere vagttagere arbejder hos en praktiserende læge med en bred vifte af opgaver • Der arbejder ca. 700 studerende på vagthold, hvor opgaverne og kompetencerne spænder over mange forskellige opgaver, specialer og
kompetenceniveauer • En FADL-vagt tjener i gennemsnit ca. 50.000 kr. om året ved vagtarbejdet og tager 3-4 vagter om måneden
• Du kan komme på dit første vagthold allerede efter 200 timers SPV-arbejde • Du kan blive ventilatør allerede efter 3. semester og
400 SPV-timer • Du har mulighed for at komme på samme afdeling, når du skal tage en vagt • Der er ledige vagter hele døgnet;
dagvagt, aftenvagt og nattevagt • Der er ledige vagter alle ugens dage – året rundt • Der er vagter på alle hospitaler i regionen –
både i somatik og psykiatri • På din online-vagtprofil er der hjælp til at finde ledige vagter – bl.a. kan du sammenholde dit studieskema på KU med udbuddet af vagter • Gennem FADL-vagtarbejdet får du både en intensiv oplæring på forskellige afdelinger og specialeerfaring • Du opnår gennem den brede berøring med sundhedsvæsenet erfaring med kommunikation, samarbejde og interaktion
mellem mennesker • Du introduceres til sundhedsvæsenet gennem dine kommende kollegaer og samarbejdspartnere • Du får en
stor og værdifuld indsigt i patientkontakt, arbejdsgange og sygdomsbilledet under en ansvarlig afdelingsledelse • At ”ældre” studerende er en værdifuld tilgang til at høre mere om vagtarbejdet gennem studiet • Du kan gennem dit studieforløb følge ”kompetencetrappen”, hvor du undervejs kan komme tæt på mange forskellige patientgrupper og behandlingsforløb • Som FADL-vagt bliver du
en del af de 2.400 lægestuderende, der tager vagter gennem FADLs Vagtbureau • Vagtafdelingen arbejder 24/7 for at sikre dig de
bedste vagtmuligheder • Hvis du har spørgsmål omkring et vagtforløb eller har haft en vagtoplevelse, du gerne vil tale om, står
vagtbureauets sygeplejersker klar til at tale med dig • Selv om det evt. er lang tid siden, du sidst har taget en vagt, kan du hurtigt
komme i gang igen • På din vagtprofil kan du altid følge dine vagter og akkreditering/kurser samt aktuelle vagtsituation • Du kan
skrive dig op til vagter med vagtgaranti (den faste opskrivning) eller valgfrit (chanceopskrivningen) • Arbejdet som FADL-vagt giver
dig studierelevant erfaring • De fleste FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men de varetager også mange andre funkNr. 21:
tioner • Flere vagttagere arbejder hos en praktiserende læge med en bred vifte af opgaver • Der
arbejder ca. 700 studerende på
vagthold, hvor opgaverne og kompetencerne spænder over mange forskellige opgaver, specialer og kompetenceniveauer • En FADLvagt tjener i gennemsnit ca. 50.000 kr. om året ved vagtarbejdet og tager 3-4 vagter om måneden • Du kan komme på dit første
vagthold allerede efter 200 timers SPV-arbejde • Du kan blive ventilatør allerede efter 3. semester og 400 SPV-timer • Du har
mulighed for at komme på samme afdeling, når du skal tage en vagt • Der er ledige vagter hele døgnet; dagvagt, aftenvagt og nattevagt • Der er ledige vagter alle ugens dage – året rundt • Der er vagter på alle hospitaler i regionen – både i somatik og psykiatri
• På din online-vagtprofil er der hjælp til at finde ledige vagter – bl.a. kan du sammenholde dit studieskema på KU med udbuddet af
vagter • Gennem FADL-vagtarbejdet får du både en intensiv oplæring på forskellige afdelinger og specialeerfaring • Du opnår gennem den brede berøring med sundhedsvæsenet erfaring med kommunikation, samarbejde og interaktion mellem mennesker • Du
introduceres til sundhedsvæsenet gennem dine kommende kollegaer og samarbejdspartnere • Du får en stor og værdifuld indsigt i
patientkontakt, arbejdsgange og sygdomsbilledet under en ansvarlig afdelingsledelse • At ”ældre” studerende er en værdifuld tilgang til at høre mere om vagtarbejdet gennem studiet • Du kan gennem dit studieforløb følge ”kompetencetrappen”, hvor du undervejs kan komme tæt på mange forskellige patientgrupper og behandlingsforløb • Som FADL-vagt bliver du en del af de 2.400
lægestuderende, der tager vagter gennem FADLs Vagtbureau • Vagtafdelingen arbejder 24/7 for at sikre dig de bedste vagtNr. 8:eller har haft en vagtoplevelse, du gerne vil tale om, står vagtbureauets
muligheder • Hvis du har spørgsmål omkring et vagtforløb
sygeplejersker klar til at tale med dig • Selv om det evt. er lang tid siden, du sidst har taget en vagt, kan du hurtigt komme i gang
igen • På din vagtprofil kan du altid følge dine vagter og akkreditering/kurser samt aktuelle vagtsituation • Du kan skrive dig op til
vagter med vagtgaranti (den faste opskrivning) eller valgfrit (chanceopskrivningen) • Arbejdet som FADL-vagt giver dig studierelevant erfaring • De fleste FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men de varetager også mange andre funktioner • Flere
vagttagere arbejder hos en praktiserende læge med en bred vifte af opgaver • Der arbejder ca. 700 studerende på vagthold, hvor
opgaverne og kompetencerne spænder over mange forskellige opgaver, specialer og kompetenceniveauer • En FADL-vagt tjener i
gennemsnit ca. 50.000 kr. om året ved vagtarbejdet og tager 3-4 vagter om måneden • Du kan komme på dit første vagthold allerede efter 200 timers SPV-arbejde • Du kan blive ventilatør allerede efter 3. semester og 400 SPV-timer • Du har mulighed for at
komme på samme afdeling, når du skal tage en vagt • Der er ledige vagter hele døgnet; dagvagt, aftenvagt og nattevagt • Der er
ledige vagter alle ugens dage – året rundt • Der er vagter på alle hospitaler i regionen – både i somatik og psykiatri • På din online-vagtprofil er der hjælp til at finde ledige vagter – bl.a. kan du sammenholde dit studieskema på KU med udbuddet af vagter •
Gennem FADL-vagtarbejdet får du både en intensiv oplæring på forskellige afdelinger og specialeerfaring • Du opnår gennem den
brede berøring med sundhedsvæsenet erfaring med kommunikation, samarbejde og interaktion mellem mennesker • Du introduceres til sundhedsvæsenet gennem dine kommende kollegaer og samarbejdspartnere • Du får en stor og værdifuld indsigt i patientkontakt, arbejdsgange og sygdomsbilledet under en ansvarlig afdelingsledelse • At ”ældre” studerende er en værdifuld tilgang til at
høre mere om vagtarbejdet gennem studiet • Du kan gennem dit studieforløb følge ”kompetencetrappen”, hvor du undervejs kan
komme tæt på mange forskellige patientgrupper og behandlingsforløb • Som FADL-vagt bliver du en del af de 2.400 lægestuderenDer
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kan du altid følge dine vagter og akkreditering/kurser samt aktuelle vagtsituation • Du kan skrive dig op til vagter med vagtgaranti
(den faste opskrivning) eller valgfrit (chanceopskrivningen) • Arbejdet som FADL-vagt giver dig studierelevant erfaring • De fleste
FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men de varetager også mange andre funktioner • Flere vagttagere arbejder hos en
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117 TING,
DU IKKE VIDSTE
OM ARBEJDET
SOM FADL-VAGT

Som FADL-vagt får du
værdifuld erfaring
med at kommunikere
og interagere med
patienter og personale

Der er ledige vagter
hele døgnet; dagvagt,
aftenvagt og nattevagt

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

Personlig henvendelse:
Man.-tors. kl. 8-17, fre. kl. 8-14

UDDANNELSE OG HR
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

tiv 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

FADL.DK/blivmedlem

FÅ DE 38 SPECIALER
OG SNAK MED DIN
REPPER OM HVAD
DU SYNES OM FADL.
VI STÅR PÅ PANUM
DE FØRSTE TRE
UGER I MAJ.

MØD DIN
REPPER

Fortæl os, hvad du synes om FADL, og hvad
du mangler hjælp til.

FADL.dk/
blivmedlem

Vidste du, at efter dansk lovgivning kan du
blive stillet til ansvar for din lønsedler 5 antal
år tilbage i forbindelse med f.eks. for meget
udbetalt. Husk derfor at tjekke din lønseddel.
Kontakt TR på tillid@fadl.dk - de har tavshedspligt.

TKO KURSUS

FADL har oprettet et nyt kursus som giver dig en
introduktion til hvad det vil sige at være i ”klinik”,
samt klæde dig på med de mest basale færdigheder man bruger på daglig basis når man er i
klinikken.
Dette kursus er til alle medicinstuderende som
skal på TKO i den nærmeste fremtid.

TKO KURSUS

29. maj 2017 kl.16-21 i FADL-huset
Tilmeld dig på mit.fadl.dk
KONTAKT
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk
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Uddrag fra dagbogsnotat af Frankrigs afviste førstedame - KUN UDGIVET PÅ MOK!

... To dage inden den store dag kan jeg mærke, at det
trækker i mig. Livet uden for rækkerne i politik. Jeg er
snart træt af at stå for skud. At forsvare mig er ikke min
last i livet, jeg er en angriber, i fronten skal jeg findes.
Livet som journalist er mit kald.
Når jeg står på talerstoler, lader jeg ofte tankerne flyde.
Ned blandt de som krydsforhører mig, ned til afskummet,
der med pressekort fører sig frem som Cavling-prismodtagere, omend vi mangler et fransk pendant.
De to dage senere er tiden endeligt inde. Valgaften.
Som svarene kommer ind, indser jeg hurtigt, at jeg er
ude af mit politiske fængsel. Frihed. Lysten til at skrive,
udforske, undersøge, udspørge, afhøre det fremmede
blusser op i mig.
Som jeg forlader nederlagsfesten med et nyvundet forbedret humør, hvilket dog ikke afspejles i min ansigts
mimik, ser jeg det pludseligt blafre rundt i den parisiske
aftenvind. Et blad, en form for magasin, større end en
pamfelt, men mindre end en bog. Et assorteret skoleblad
rammer mit ansigt. ”Flot forside”, tænker jeg, tager det
med chez moi, og translaterer side 3.
Det er som et lyn slår ned i mig. Mine øjne flakker over
de delikat opsatte sider. Min ekstreme intelligens tillader
mig at lære det danske sprog af mig selv. Jeg ser smukke
ord, der bliver til sætninger, spirende sprogblomster, historier, tanker. Hvad er basisgrupper? Og hvorfor linker
de til hjemmesider på internettet i et papirblad? Spørgsmålene hober sig mens bladet i mine hænder gennemblødes af mine tårer. En følelse af at have fundet hjem.
Det her er mig!
Uden at være sikker på, hvad det egentlig er, jeg gør,
smider jeg min café au Lait fra mig, og begynder at løbe
ud i den parisike nat. Jeg har kun en retning - Nord!
Mod Danmark. Mod MOK. Je suis MOK!
Jeg løber med overmenneskelig hastighed op ad Champs
Elysee, ud gennem forstaderne, langs landeveje, gennem
skove,langs kyster, over oceaner og tilbage, da jeg indser
jeg er havnet på et forkert kontinent.
En halv times tid senere standser jeg forpustet i grøften
langs E45 lidt ud for Haderslev. Selv mine kræfter kan
slippe op. Jeg ser mod den grå sønderjydske himmel og
stikker tommelen ud. Lykken tilsmiler mig.
En sønderjydsk kage og et lift senere bliver jeg sat af ude
foran Studenterhuset, hvor MOK-redaktionen holder til.

Taknemmelig videregivet af Marine, korrekturlæst af MOK-red//3-kløveret; Johan, Anders og Jaris

Gad vide om de i deres vildeste fantasi havde forestillet
sig, at en afvist fransk præsidentkandidat ville udnytte
deres medarbejderopslag i et blad, som ikke engang bliver
udgivet i Frankrig? ”Men det skal det fra nu af”, tænker
jeg, da jeg hopper ind ad et åbent vindue og går ned mod
redaktionslokalet.
Ingen i lokalet... ”Nåh ja”, griner jeg. MOK-redaktionen
mødes jo først om et par timer. Så må jeg jo bare vente.
Vent, jeg kunne også gemme mig et sted på redaktionen
og så springe frem og overraske dem alle, måske inden de
laver forsiden, så jeg selv kan komme på. Det vil også være
et godt signal til mine fans og fjender, at de ved, hvor jeg
opholder mig hver mandag fra nu og en ukendt periode
ud.
MOK’s nyeste freelance-journalist.
MOK’s skarpeste Le Pen!
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MOK anmelder:

KU’s forårsfestival er trods senere års besparelser stærkere end nogensinde, og
leverede sidste fredag en skøn aften med festlig, om end lidt kølig, forårshygge.
Denne MOK-anmelder ville ønske han kunne huske mere af det.
Første fredag i maj er for KU’s over
40.000 studerende lig den traditionsrige
forårsfestival, der hvert år stables på benene
af hundreder af frivillige, og usædvanligt
generøse bidrag fra universitet og
Studenterrådet.
Forårsfestivallen er et af de få men vigtige
tidspunkter i løbet af studieåret hvor
studerende fra alle afkroge af Københavns
Universitet, frygtsomt vover sig ud af deres
respektive fredagsbarer, og blander sig med
studerende fra et andet fakultet end deres
eget. Det er selvsagt en eksplosiv cocktail,
som ingen kan forudse udfaldet af. Men
fuglene kvidrer, øllene er kolde, og det plejer
at spænde ganske muntert og kærligt af.
Der er selvfølgelig delte meninger om vi bør
nedlade os til at omgås dem, som ikke kunne
komme ind på medicinstudiet, men denne
anmelder tror det kan være meget sundt at
drikke en øl med nogen som ikke har tilbragt
det meste af deres studietid med at kigge
ned i lig. Bare en gang imellem.
Netop det med at komme ud af sit eget
studies fredagsbar, var undertegnede ikke
så skarp til at få gjort. Det regnede, og
undertegnede var af helt andre årsager lidt
nedtrykt den dag. Jeg har ikke lyst til at tale
om det. Men i hvert fald lokkede klubbens
lune, shandyslørede, kældermørke lidt for
meget til at denne reporter gad tage sig

sammen og lave en ordentlig anmeldelse
af forårsfestivallen.
Mens MOK’s anmelder blev mindre og mindre
habil som anmelder, var der masser af stærke
musikalske indslag på festivalprogrammet:
Sort sol, Bikstok, Bisse, Chinah og mange
flere. At en studenterfestival kan trække
så solide kunstnere til, overrasker gang på
gang denne anmelder. Musikken er på kort
tid blevet en del af forårsfestivallens DNA,
og i år skuffede på ingen måde.
Et fast indslag man absolut ikke må gå
glip af er den forrygende fusionsrevy
bestående af bidrag fra et bredt udsnit
af KU’s studenterrevyer. Medicinerrevyen
var naturligvis stærkt repræsenteret med
storhittet ”Levernes Konge (Cirrhosis Stigmata)” fra dette års forestilling.
MOK’s anmelder kan huske slutningen af
Bikstok, hvilket ifølge spilleprogrammet
tyder på at han befandt sig på festivalpladsen
omkring kl 21:30. En aftale i anmelderens
kalender, indikerer at anmelderen har mødt
en gammel gymnasieven, og aftalt at drikke
vin med ham d. 7. juni. Det eneste denne
anmelder husker krystalklart, er det helt
fantastiske pantsystem på festivalpladsen,
som tillod de studerende at bytte 25 tomme
plastikkopper for en ny fadøl. Dette sparede
anmelderen mange penge, og må meget
gerne vende tilbage næste år.
Johan \\ MOK-red.
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25-års Jubilæumsreportage
GLANSHOLDET - EN DEL AF NOGET STØRRE!

0’
		

Af: Mo//MOK.red

Sidste uges MOKSA viste sig at være i den svære ende - på på trods af
hele ét indsendt svar, så står vi med 0 korrekte løsninger. Så hermed
leveres facit. Rygtet siger, at alle de fem venner klarede eksamen flyvende.
Nu er der så bare CNS tilbage. Meduuuuuuula spinaaaaaaaaaaalis.<3

Kampen er fløjtet igang. Det bliver spændende at se om, Glansholdet kan fortsætte den
gode stime og leve op til favoritværdigheden mod Turan FC’s hit&run-kontra-taktik.

		
1’
MÅÅÅÅL! En flyvende start til de glinsende glansdrenge. Et skud fra midten af Kjær
		
på midten bliver rettet af af vinden, og flyver ind i kassen. Han kan ikke tro sit held!

KAMP:

4’
Turan FC giver bolden op. De prøver desperat den eneste taktik, de nogensinde har
		
trænet. Kontra. Fuldt pres på Glansholdets forsvarsrækker. Alle mand er løbet med
		
frem. Kun målmanden bliver tilbage. Taktikken har før snydt topholdene.
		
6’
Turan FC minder lige nu hjemmeholdet om, at 2-0 er den sværeste føring.

Glansholdet - Turan FC

7:0

Valby idrætspark,
07.05.17 kl. 11.45

10’
		
		

Anført af blandt andre en stærktspillende Jeppesen i forsvaret formår Glansholdet
at holde sammen på geledderne trods den kamikaze-lignende tæppebombning,
som Turan FC’s spillere lige nu investerer alt i! Hold fast!

11’
		

Så kom modsvaret. Glansholdet giver igen af Turan FC’s egen medicin. Bolden bliver
slået op til Jimmi ’Tripple-OP-stiv tå’ Krøyer. Han er alene med målmanden.

15’
		

MÅL. 3:0. Det er ’Tripple-tåen’, der snører keeperen med en finurlig, ja, elegant
detalje. Det er nytænkning fra manden, der normalt vinder sine dueller på fysikken.

22’
DOBBELTREDNING AF GLANSKEEPEREN... Vent, det er ikke Johannsen i målet!
		
Først nu går det op for MOK’s udsendte, at Johannsen slet ikke er på holdlisten idag.
		
Men godt taget! Reservekeeperen holder møgsvinene fra Turan FC i at score.
			
25’
4:0. mål. Det er Krøyers osteosynterede tå, der er på spil! Får vi et mål mere?
27’

JA, VI GØR! ’Hattrick-tåen’ gør det til 5:0. Alt lykkes idag. Holdet omfavner ham!

45’

Halvleg.

51’
SKANDALEDOMMER! Midtbanegeneralen Kjær går ind i en ren tackling. Det er sgu
		
da ikke hans skyld, at modstanderen brækker benet! Han griber efter lommen... og
		
giver Turan FC’s spiller gult for film. Pyha. Frispark til Glansholdet.
Glansholdets spillere samarbejder om at reponere den åbne fraktur og stoppe blødningen, mens
Jeppesen yder mental førstehjælp til modspillerne, før de udvikler akut belastningsreaktion.
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52’
Glansholdets reservekeeper udnytter kaos og løber ned og scorer x 2 på frit mål!
			
90’
Slutfløjt. Kampen slutter 7:0! En magtdemonstration indenfor spil og fairplay!
		
Reservekeeperen donerer ’Kampens spiller’-prisen til Førstemålmand Johannsen.
Nu behøver du, kære læser ikke engang at være på tribunepladserne, når MOK jubilæumsreporterer
direkte fra Stadion! FORZA GLANS!

Næste kamp: Glansholdet – Voldens IF, Kløvermarken, 12.05.17 kl. 10.00

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

Når forårets første, varme solstråler kildrer kunstgræsset på Valby idrætsparken og fjorten mand i azurblå spillertrøjer med snørede
fodboldstøvler og smørede smil, ved alle, hvad klokken har slået: Turneringskamp for Glansholdet!
3’
Mål! Igen? Så står den 2:0 Et fuldstændigt tilsvarende mål fra midtbanen, der skyder
Glansholdet har fået vendt kurven fra nederlag i sæsonåbningen (se mok-bladet årgang 24) til nærmest udelukkende lutter sejre!
		
Glansholdet på vinderkurs. Det er Kjær igen! Hvis han forsætter kan den blive 45-0!
Kampen i søndags var ingen undtagelse: Alle ramte dagen og én ramte benet på en modspiller, der brækkede det. SÅDAN!!!
Det begynder at ligne det jubilæumsår, Glansholdet har håbet på. Det er som om, holdet endelig
Glansholdet indtager 3. pladsen, og er ifølge modstanderholdets målmand pr sms det bedste og mest menneskelige hold i rækken.
er ved at spille sig sammen. Hvis de fortsætter, kan det blive alletiders sæson!

