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Det sker i ugen.
Onsdag
MOK udkommer.
MIKS arrangement - se side 4
Andreas tager til Spanien
Soffen vender tilbage på job

Torsdag
Mo skal til StepFit uden Julie - hun har CAMES
DADDDY-SIMON vælger én MOK’er at se
Andrea goes royal
Anders skal være sammen med FF-crew

Ugens seriøse indslag.
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Fredag
6-ex weekend - se side 5
Scorebogen holder påskefrokost. Held&lykke
Mo skal køre babuu igen
HG-weekend...

på side
8, 9, 10 og 11

Lørdag
Anders leger flyttemand
Mo skal se Memento færdig
Andrea skal kigge i kasser
Andreas skal danse med en fugl

Søndag
Andrea skal til højmesse
Anders pakker taske hvis han er smart
SOMMERTID <3 <3 <3

Ugens redaktion.

Mandag
MOK deadline 12.00
Anders tager til Kastrup. Ses!
Mo er fungerende ansvarshavende. Muaha!

Tirsdag

Anders

Sofie

Andreas

Andrea

Der sker ikke noget 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
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ansvarshavende!
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inik ophold under Lockouten!

- MOKs guide til hvordan du kommer hen til dit klinik ophold fra d.10/04/18

Kære læsere,
Som I ved, er der noget i gæren under overfladen, og fra den 10. april 2018, skal du være omstillingsparat.
Det handler om din sædvanlige vej til det hospital, du nu engang befinder dig på. Om det er 10.
semesters psykiatri i Hillerød eller 12. semesterets akut pt på Frederikssund, så er MOK klar til at hjælpe
dig. DSB er desværre ikke tilgængelig, men dine ben er. Så spænd hjelmen på, og lad os hjælpe dig
på rette vej.
Vandrefyren:
Sover du også dårligt om natten? Skal
du i klinik på Frederikssund kl ca. 8. Så
er det her noget for dig. Hvis du starter
din gåtur fra vesterbro kl 23:30, kan du
være fremme ved sygehuset kl 7:30.
Lige tids nok til at klæde om, og være
klar til morgenkonference 08.00 sharp!
- Turen tager ruten ud af Købehavn via.
nørrebro & utterslev mose. Et af de helt
store highlights er turen langs Furesøen
og Farum sø. Månen, der glimter let over
vandoverflade, vil virkelig være et minde
du sent vil glemme. Til sidst kommer
strækningen igennem det skovlige miljø
af Slangerup, alt imens at solen er ved at
titte frem over bøgetoppene. Glæd dig!

Jernhestens Rytter:
Er du motionstypen, men med et solidt
bagparti, der kan holde til flere timers
gratis saddelmassage, så er det her ruten til
Slagelse for dig! Vi starter med at bevæge
os ud af Amager, for at cykle tværs gennem
Frederiksberg. Når vi når ud af Frederiksberg,
er der dømt ren enkeltstarts spurt frem
til Roskilde. Hvis du er i god tid denne
morgen, kan du stoppe op, og beundre
den yderst veludseende domkirke. Herefter
drejer ruten af, for at tage dig tværs over
midtsjælland, for til sidst at styre dig mod
pæne Sorø, og en dejlig slutspurt til det
majæstiske Slagelse sygehus. Lige i tiden
til morgenkaffen, som du kan nyde efter en
velfortjent motionstur efter dejlige 94,1 km.

Den helt dyre:
Føler du også at overlægelivet bare ikke kan
komme hurtigt nok? Så er dette din mulighed
for at komme til Nykøbing Falster in style!
Ruten tager os ud af den idylliske kystside af
Strandvejen i Hellerup. Ruten tager os ud af
Hellerup, og langs ring 3, hvor den fremtidige
letbane, kommer til at ligge. Måske. Hvem ved,
hvad der sker nu. Anyway, turen fortsætter
herefter langs Køge bugt, hvor man kan skimte
de andre socialklasser ude i horisonten. Herefter
er det vigtigt at man holder sig på sporet,
såfremt man ikke ønsker at ende i gudesmukke
Møn. Nej! Vi fortsætter forbi Vordingborg over
til Falster, hvor man på grænsen til Lolland, kan
parkere sin Audi A4 og træde ind på sygehuset.
Tillykke du har vundet!

MOK redaktionen tager ikke højde for variabler så som: Afstande, kondition, timer på døgnet eller
eventuelleheder, f.ek.s at du skal på anæstesi, og alle lægerne ikke er der.
Vi ønsker alle et rigtig godt klinikophold, en god dag og et godt liv.

Af Andreas \\ MOK-red
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BASISGRUPPER

PÆDIATRISK KOMMUNIKATIONSKURSUS

At hjælpe liv på samfundets kant, hjemløse og syge.

Pædiatrisk Kommunikationskursus vender nu stærkt tilbage. Den 14.-15. april 2018
afholder vi for tredje gang vores populære kursus om kommunikation med den pædiatriske
patient. Denne gang både for medicin- og sygeplejerskestuderende. Kurset er udviklet af
seks medicinstuderende (nogle nu læger), som alle har en fælles fortid i Bamsehospitalet
København.
På medicinstudiet modtager vi undervisning i kommunikation med den voksne patient,
men ingen undervisning målrettet kommunikationen med den pædiatriske patient. Da
alle sundhedsfaglige i løbet af uddannelsestiden kommer i kontakt med netop denne
patientgruppe, mener vi, at dette er en væsentlig mangel og har derfor sammensat et kursus,
der i langt højere grad forbereder os på det kommende møde med børn og unge i klinikken.
I løbet af to dage bliver I undervist i forskellige scenarier omkring pædiatrisk kommunikation.
Kursets indhold vil blive sammensat af undervisning, foredrag og praktiske øvelser med
figuranter ved eksterne undervisere og foredragsholdere (bl.a. læger, en psykolog, en
forfatter og en skuespiller). Programmet vil bestå af emner som bl.a. tre-vejs-kommunikation,
unge med kroniske sygdomme, barnlig seksualitet, børn med psykiske lidelser og en
stemmeworkshop – alle emner belyst fra en kommunikativ vinkel. Deltagerne vil løbende
anvende deres nyerhvervede viden i casearbejde og simulationer.
Kurset finder sted den 14/4 og 15/4 på CAMES H på Herlev Hospital. Kurset vil ligge i timerne
9-17 (tidspunkter er indtil videre vejledende). Som udgangspunkt er der afsat 15 pladser til
medicinstuderende og 10 pladser til sygeplejestuderende. Hvis kurset ikke bliver fyldt op
det første døgn, åbnes dagen efter for fri tilmelding uanset studie.
Der vil begge dage blive serveret morgenbrød, frokost, kaffe/te og rigeligt med snacks.
>>> Tilmeldingen åbner den 15. marts kl. 18.00 og forløber efter først-til-mølle princippet.
Tilmeldingslinket findes via facebook-eventet ”Pædiatrisk Kommunikationskursus 2018”.
Kurset koster 100 kr., hvor betaling til projektets konto vil fremgå af den bekræftelsesmail
du modtager, hvis du får en plads på kurset. <<<
Kurset er på forskellige måder støttet
af: Trygfonden, Nordea Fonden, CAMES
H, Academic Books, Akademikernes
A-kasse, Lægers Pension og Bank og
Yngre Læger.

Surf's up!
Hey surfere og interesserede nye!
MIKS gentager succesen fra december og holder en chillern surf filmaften onsdag d.
14.marts. Vi starter kl. 17:30 med surf filmen "Under an Arctic Sky". Filmen giver os, der klager
over det kolde surf vejr, noget at tænke over. Efter filmen vil der være gratis mad og drikke,
her kan man også udveksle sjove historier fra sidste sæson, og glæde sig til den kommende
i selskab med Panums mest dedikerede surfere. Der vil til eventet være to heldige vindere
af lækre præmier fra Pleasant-butikken (Stefansgade).

Kursus i Basal Neurologisk Undersøgelse
Har du brug for at få finpudset din neurologiske undersøgelse til 10. semesters eksamen?
Skal du have et vikariat på en neurologisk afdeling? Eller synes du bare, at neurologisk
undersøgelse er spændende? Finurlig? Svær? Skide sjov?

Har du en underviser gemt i maven?

og har samtidig lyst til at sprede et vigtigt budskab?
Så er Donaid lige akkurat noget for dig! Vi underviser gymnasieklasser i vigtigheden af at
tage stilling til organdonation, hvor vi bl.a. medbringer griseorganer til fremvisning.
Aktuelle datoer:
04.05: Gul Gruppe dag. Undervisning på
NGG.
01.06: Undervisning på Gefion gymnasium.
- og derudover holder vi månedsmøde hver
første onsdag i måneden dvs. næste gang er
4. april kl. 17 (event findes på facebook). Vi
ses til masser af hygge, kage, kaffe og glade
stunder – smukke omstændigheder til at
lære nye mennesker at kende.
Læs mere på Facebook ved at tilmelde dig
gruppen Donaid IMCC København.

Klinisk og eksamensrelevant kursus i Endokrionologiske cases - EORTA
Har du en særlig interesse for endokrinologiske sygedomme? Går du på 5., 6. eller 8. semester
og mangler du en hjælpende hånd til pensum i endokrinologi? Eller har du bare lyst til at
udvide dine kompetence og lære om en masse spændende sygdomme, som du kommer
til at møde i dit fremtidige virke som læge, på dine FADL-vagter eller på en hel almindelig
bustur? Uanset hvad, så glæder vi os over at kunne invitere jer til vores aller første 'Klinisk
og eksamensrelevant kursus i Endokrinologiske cases' torsdag d. 22/3 kl. 17.15-19.30
(lokale følger, se fb-event).
Vi får besøg af Christoffer Martinussen, der til daglig er læge og PhD-studerende på den
endokrinologiske afdeling på Hvidovre Hospital og underviser på 5. semesters første halvdel
i klinisk endokrinologi.

Vi glæder os til at se jer til en lærerig og spændende aften.
Eorta- basisgruppen for Intern Medicin

Hjemløshed, psykisk sygdom, misbrug og det klassiske sundhedsvæsen går ofte hånd i
hånd, men er ikke altid den bedste cocktail.
PMS' (Psykiatrigruppen for MedicinStuderende) andet foredrag dette forår handler om at
være læge for mennesker på samfundets bund.
Psykiater, dr.med, foredragsholder og forfatter Preben Brandt har gennem 30 år
beskæftiget sig med hjemløshed. Han kommer og fortæller historier fra en anden side af
sundhedsvæsnet.
Historierne handler om mennesker, om liv på kanten, og livet som læge i og uden for det
klassiske sundhedsvæsen, og ikke mindst ”Projekt Udenfor”, et initiativ som arbejder for
samfundets udstødte.
Foredraget egner sig til alle, og foregår, onsdag den 21. marts kl. 17, lokale 13.1.36 i
Mærsktårnet.
Efterfølgende vil PMS holde månedsmøde, hvor
alle der har lyst er meget velkommen til at deltage.
Find og tilmeld jer begivenheden på:
https://www.facebook.com/
events/172024306763085/

Alle er velkomne nye som erfarende kitesurfere.
Tilmeld dig på facebook “MIKS’ vilde filmaften" og
hold øje med lokation - det bliver i Studenterhuset
eller i klubben.
Vi glæder os til at se jer alle sammen, inden vi tager
hul på surf året 2018.

Vi glæder os til en spændende og
lærerig weekend med jer!
Anne Agersted, Annika Boelsmand,
Camilla Sørensen, Emilie Lindkvist og
Signe Brinch

Som altid vil vi sørge for at holde blodsukkeret kørende efter en
laaang dag på Panum og diske op med en masse lækkerier til
ganen ;)
Da der er et begrænset antal pladser, skal du skynde dig at få fat på
din
(link følger), da pladserne bliver afsat efter først-til-mølle princippet!

Månedsmøde PMS

billet

Så har du nu muligheden for at blive en ekspert i de basale kneb og teknikker med FORNIKS’
kursus i basal neurologisk undersøgelse onsdag d. 21 marts 2018 kl. 17:00-20:00. Ingen
ringere end superunderviseren Emilie Schou, reservelæge på Herlev Hospitals neurologiske
afdeling, vil igen i år sørge for, at du bliver en mester i den neurologiske undersøgelse.
Programmet er:
Kl. 17.00 – 17.45: Undervisning i kranienerver og højere cerebrale funktioner
Kl. 17.45 – 18.15: Praktisk udførelse + pause
Kl. 18.15 – 19.00: Undervisning i kraft, sensorik, koordination og reflekser
Kl. 19.00 – 19.15: Praktisk udførelse + pause
Kl. 19.15 – 20.00: Neuro-quiz
Afholdes i i lokale 13.1.83 på panuminstituttet.
Der bliver plads til kage, hammersving og hygge, når vi tager fat i de praktiske aspekter af
undersøgelsen. Alle medicinstuderende er velkomne, men kurset er rettet til 10. semester
eller medicinstuderende, som skal have vikariat indenfor neurologi, neurokirurgi eller
psykiatri.
SÅDAN TILMELDER DU DIG:
Deltagelse forudsætter medlemskab af FORNIKS (50 kr). Sådan gør du:
– Jeg er endnu ikke medlem:
Meld dig ind via link nr. 1 og tilmeld dig derefter kurset via link nr. 2.
– Jeg er allerede medlem:
Spring direkte til link nr. 2 og tilmeld dig kurset.
Link nr. 1: http://www.forniks.dk/bliv-medlem
Link nr. 2: https://billetfix.dk/da/basal-neurologiskundersgelse-2/
Tilmeldingen lukker ved 25 tilmeldte, hvorved link nr. 2
deaktiveres. Får du plads på kurset, sender vi dig en mail
med bekræftelse samt oplysninger om lokale.
Medbring gerne egen reflekshammer og pencillygte, hvis
du har det.
Vi glæder os til at se dig!
FORNIKS

BASISGRUPPER

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen d. 16.-18
marts og få masser af undervisningserfaring!
Måske har du opdaget vores flowcharts, som hænger
rundt omkring på Panum? Hvis du ikke helt fik med, hvor
og hvornår vi holder møde, så kig med her!
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!
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Skolarstipendiat søges til klinisk forsøg:
Effekter af psilocybin på klyngehovedpine
Klyngehovedpine, også kaldet Hortons Hovedpine, er en af de mest smertefulde lidelser
der findes, og tilstanden omtales til tider som ”selvmordshovedpine. ” Patienter oplever
voldsomt smertefulde halvsidige hovedpineanfald med autonome symptomer flere gange
dagligt. Desværre responderer en gruppe af patienter dårligt på gængs behandling, hvorfor
ny behandling er velkommen.
Psilocybin er den aktive substans i magic mushrooms, og der findes talrige patienthistorier
om, at lave doser af psilocybin kan være en effektiv behandling mod klyngehovedpine.
Dette er dog aldrig blevet undersøgt i et prospektivt klinisk forsøg.

BLIV UDDANNET! Meld dig til vores vinterseminar før din læsemakker - du kan lige nå det!
16.-18. MARTS
Vi tager afsted en hel weekend, hvor nye bliver uddannet sexperter og gamle får ny viden
til at blive endnu bedre sexperter!

I et relateret projekt er vi færd med at undersøge sammenhænge mellem blodkoncentrationen
af psilocybin og graden af påvirkning af serotonin 2A receptoren, en neuronal receptor som
er af afgørende betydning for psilocybins effekt. Dette vil tillade, at man vha. en blodprøve
vil kunne estimere i hvilken udstrækning hjernens receptorer påvirkes af psilocybin.

Det er en fantastisk mulighed for at møde en masse forskellige mennesker i Sexekspressen,
både gamle og nye - der vil være hygge, fest og masser af god stemning.
Alle informationer vil komme på facebook-eventet: “Vinterseminar 2018 med Sexekspressen
København”
Kan du ikke komme til vinterseminar? Fortvivl ej, kom til vores månedsmøde og hør, hvornår
du næste gang kan blive uddannet:

I dette kliniske forsøg ønsker vi at undersøge effekten af psilocybin på anfaldsfrekvensen
hos patienter med kronisk klyngehovedpine. Vi ønsker yderligere ved hjælp af funktionel
MRI at undersøge mulige hjernemekanismer der er impliceret i klyngehovedpine samt
det eventuelle behandlingsrespons. Vi håber yderligere, at vi vil kunne estimere gaden
af receptorpåvirkning og herefter sammenholde dette med graden af anfaldsfrekvens og
ændringer i hjernefunktion.

TORSDAG D. 5. APRIL KL. 17.00
i Studenterhuset ved Panum
Der vil være kaffe, kage og andet godt samt mulighed for at møde sexperter fra alle
semestertrin på medicin og andre studier. Efter mødet vil der som altid være fællesspisning
for dem, der har lyst, så sæt gerne lidt tid af efter mødet.
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Vi søger derfor en ambitiøs og ansvarlig skolarstipendiat til at være primus motor i projektet.
Den studerende vil drive projektet i samarbejde med professor Rigmor Højland
Jensen, professor Gitte Moos Knudsen og PhD-studerende og læge Martin K. Madsen.
Projektopgaverne inkluderer rekruttering, lægeundersøgelser, indsamling og håndtering af
biologiske prøver (fx blodprøver), administration af psilocybin, samt indsamling af MR-data.
Det er vores forventning, at den studerende skal analysere og fortolke data og sammenskrive
en artikel om de kliniske effekter som kandidatopgave.

Du troede aldrig det ville ske,
men... MOK INDSUPPLERER!
MOK leder efter et nyt familiemedlem til vores redaktionsfamilie.
Lidt om MOK
MOK har eksisteret siden 1968, og er blevet udgivet hver mandag i nu
snart 50 år (vi holder slef ferie, når der er ferie). MOK består af 8 stud.
med. fra forskellige semestre.
Hver mandag mødes redaktionen, og tjekker hvilken information fra
basisgrupper, annoncører eller anden information, der skal i ugens MOK.
Vores arbejde starter fra kl. 12, hvor der er deadline for indlæg, men det
er ikke obligatorisk at komme fra kl. 12 af. Vi forventer dog, at du er en
aktiv del af redaktionen, og biddrager til ugens blad så meget du kan.
Vi har også vores faste redaktionelle indslag, der går på tur (side 3), og
her kan man helt frit skrive om noget, der interesserer én.
MOK er dog meget mere en skriverier og mail-tjekkeri. Der er
en god portion lol og hygge hver mandag, og vi tager også på
redaktionsweekender, hvor vi primært forsøger at finde kastanjedyr.
Sort humor kan også forekomme. Vi hører Jan Bitterman.
Om dig
Socialt: Vær klar på, at blive en del af redaktionsfamilien! Og lægge
mandag aften i MOKs kyndige hænder.
Teknisk: Vi sætter MOK op i et program, der hedder Adobe InDesign men bare rolig, vi skal nok lære dig det hele. Det kunne dog være rart
hvis du har set en computer før, og kan ctrl+c og crtl+v.
Kreativt: Send en sjov tekst om dig, hvad du kan,
noget random du har oplevet, eller noget helt
andet. Din ansøgning må gerne lige indeholde
nogle lidt kedelige ting som navn, semestertrin
og kontaktoplysninger. Og alle dine navne også de pinlige mellemnavne du ikke siger
til nogen. Det er der ikke nogen grund til, vi
synes bare pinlige mellemnavne er the shit.
Din ansøgning skal sendes til
mok@mok.dk inden d. 26/03-18. kl. 12.

5

Således er nærværende projekt en helt unik mulighed for at få erfaring med klinisk forskning
og teste en ny behandling for en svær hovedpinesygdom.
Start: sommer-efterår 2018
Varighed: ½-1 år, og der kan være mulighed for yderligere tilknytning
Ansøgningsfrist: 1. april.
Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Martin K. Madsen, læge, PhD-studerende,
(3545 6708, martin@nru.dk)
Rigmor Højland Jensen, Professor, overlæge,
dr.med, KU-vejleder
Gitte Moos Knudsen, Professor, overlæge,
dr.med.

Er du nysgerrig for at lære mere om psykiatri?

Psykiatrisk Center Amager søger medicinstuderende til vores forvagtshold pr. 1. maj og
1. juni 2018.
Om stillingen
Vi kan tilbyde ansøger en ansættelse på et dynamisk center med patienten i centrum i en
lægegruppe med fokus på faglig udvikling og undervisning. Som stud.med på PC Amager
kommer du til at varetage forvagtsarbejde i vores døgnåbne skadestue og akut stuegang
på intensive og åbne afsnit efter behov i vagten.
Som stud.med samarbejder man tættest med lægerne i akutmodtagelsen. Arbejdet foregår
i dagtid alle ugens syv dage fra 8:30 til 15:54.
Der er god adgang til supervision. Der er en speciallæge i akutmodtagelsen, som har ansvar
for den medicinstuderende sammen med bagvagten.
Vi forventer, at du:
•
Er stud.med med lyst til at arbejde i det psykiatriske speciale
•
Er åben, dynamisk og nysgerrig
•
Har interesse for tværfagligt samarbejde
Vi tilbyder:
•
Et godt kollegialt netværk i lægegruppen
•
En god struktur for faglig understøttelse af det lægelige arbejde bl.a. ved fast
lægefaglig og tværfaglig undervisning
•
En dynamisk, ambitiøs og udfordrende arbejdsplads med gode
læringsmuligheder
Løn- og ansættelsesforhold
Vagter fordeles med vagtforpligtigelse således at alle vagter skal dækkes kollektivt af holdet.
Det tilstræbes ca. 4 vagter månedligt, men de kan ligge fleksibelt. Overenskomsten indgået
mellem Foreningen af Danske Lægestuderende følges, men holdet er ikke tilknyttet FADL
’s vagtbureau.
Ansøgningsprocedure:
Hvis du er interesseret i at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
holdleder Anders Holt på mail amh-studenterholdpca.region-hovedstadens-psykiatri@
regionh.dk eller telefon 22176694.
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fuldt CPR-nr., CV, eksamensbevis samt
oplysninger om tidligere ansættelser.
Det er en betingelse for ansættelse, at du har bestået psykiatri på 10.semester eller gør det
kort efter ansættelse.
Ansøgningsfristen er den 1. april 2018. Vi forventer at kontakte ansøgere og holde
ansættelsessamtaler umiddelbart efterfølgende.

STREJKE & LOCKOUT
Vi lægestuderende står sammen. Fra første dag på studiet, igennem de mange hårde
eksamensperioder, hele vejen til lægeløftet. Derfor har vi FADL.
FADL samler lægestuderende fra hele landet. Vi står
sammen og forhandler vores egne overenskomster
for SPV/VT og lægevikarer, lige nu. FADL-medlemmer
er ikke lockoutet og FADL-medlemmer strejker ikke.
Derfor tager vi på arbejde og får løn, som vi plejer.
Jeg opfordrer dig til at sige fra, hvis din arbejdsgiver
sætter dig til strejkeramt arbejde. Arbejde er strejkeramt,
når det oprindeligt skulle udføres af en kollega, som
strejker eller er lockoutet. Hvis lægestuderende tager
strejkeramt arbejde, skader vi læger, sygeplejersker og
bioanalytikernes kamp for en fair overenskomst. Vi skal
stå sammen med vores kolleger i sundhedsvæsenet
og kæmpe for vores fælles fremtid. FADL har din ryg
i denne kamp.
Husk at melde dig ind i FADL før 1. april, hvis du vil være
sikker på hjælp under konflikten. Hold dig opdateret
på fadl.dk og facebook om konflikten og hvordan vi hjælper dig som medlem.
Claas Johannsen
Formand, FADL

Følg med

på fadl.d

k!

LEDIGE KURSUSPLADSER
I sidste uge blev der afholdt hæmatologi og sår&sutur-kursus. Der er stadig ledige
kursuspladser tilbage på nogle kurser. Tilmeld dig på mit.fadl.dk.
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Kan bacheloren på medicin blive bedre?

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i
København - SMiK

Har vi tid nok til at skrive bacheloropgave? Er 3. og 5. semester for
pressede? Skal vi optimere de blødere fag som sundhedspsykologi
og TPK? Er det nødvendigt med ”den bløde start” på 1. semester?
Eller er det spild af tid? Er detaljeniveauet for højt? Er der nok klinisk
perspektivering? Er der nok afsæt i forskning? Er der for meget?
Onsdag d. 21.03 har MedicinerRådet møde med fokus på
bachelorstudieordningen.
Her vil vi diskutere, hvordan bachelorstudieordningen kan optimeres.
Diskussionen vil primært omhandle de større rammer, og vi vil diskutere
forskellige løsningsmodeller og forhåbentlig komme frem til konkrete
forslag.

Filosofisk salon ved Niels Christian Hvidt: Skam, tro og helbred
Hvorfor oplever vi ofte skam, når vi rammes eksistentielt? Hvad er meningen med vores liv?
Gør det en forskel at opleve livet som meningsfuldt? Og hvordan kan vi finde mening, når
tilværelsen udfordrer os? Har mennesker med stærke værdier og oplevet mening en lavere
sygdomsrisiko, lever de længere og klarer de sig bedre gennem kriser?
På forårets anden filosofiske salon får vi besøg af dr.theol. Niels Christian Hvidt, som er
professor ved Det Medicinske Fakultet på Syddansk Universitet. Hans foredrag om skam vil
tage udgangspunkt i forholdet mellem krop, psyke og sjæl. Vi serverer ost og rødvin i løbet
af aftenen. Arrangeres i samarbejde med Simeon-Sankt Johannes Sogn.
Tid og sted: Onsdag d. 14. marts kl. 19.30-21.30
Skt. Hans Torv 30, 2200 København N
Pris: 50 kr. Betales kontant ved ankomst. Der er plads til max. 50 personer, så kom i god tid!

Mødet er onsdag d. 21.03 kl 17 i MedicinerRådets lokaler på 1. sal i
studenterhuset.
De resterende punkter på dagsordenen kan I se i MOK i næste uge.
Alle er velkomne. Find eventet på facebook.
Der er mad til mødet og bagefter, tager vi
sammen ud og får drinks.
Vel mødt.

Ang. undervisning,
eksamen, strejke og lockout
MedicinerRådet følger med i
udviklingen ang. den truende
storkonflikt. Universitet er ikke udtaget til
strejke, men er derimod udtaget i lock-outen
der tidligst kan starte 10. april.
Universiteterne har ikke meldt noget klart ud endnu, om hvad der
kommer til at ske med vores undervisning og eksamen. Vi har udbedt
os, at der kommer en plan, for hvad der kommer til at ske, hvis en
lockout skulle ramme og eventuelt påvirke eksaminer og undervisning.
Vi melder ud, så snart vi ved mere. Lige nu er universitet i kontakt
med Undervisnings- og Forskningsministeriet, og KU melder ud til
uddannelserne når de får svar. Men som sagt, vi vil holde dig opdateret
på facebook mm., så snart vi i MedicinerRådet også ved mere. Vi holder
en kort status på vores månedsmøde d. 21.03.

Studenterklubben!
Korte beskeder fra dit lokale vandhul:
1. Kaffemaskinen kører stadig langsomt, men
vi arbejder på højtryk for at få den fikset!
2. HUSK at man ikke kan bruge Mobilepay i
hverdagene i åbningstiden.
3. VIGTIGT: Vores sliksortiment har udvidet
sig, og vi sælger... wait
for it... FERRERO ROCHER
OG KINDER MAXI!!!
OMNOMNOMNOM!
4. Denne fredag lukker vi kl.
16 grundet HG-weekend.
Studklub over and out!

Højskoleaften ved Jørgen Carlsen: Digte, der virker
Jørgen Carlsen, tidligere forstander på Testrup Højskole (1986-2017), vil sørge for en
højskoleaften med det hele - fællessang, gode historier og indsigt i de bedste sange fra
højskolesangbogen.
”Det vidunderlige ved en god højskolesang er, at man kan spejle sit liv i den. Den er en
bevidsthedsudvidelse med ord og toner som tryllemiddel – et virkelighedsrum, der inviterer
én indenfor. Sagt på mere moderne dansk er højskolesangen en reality-booster. Den skaber
nærvær og opmærksomhed ved at fortælle os, at virkeligheden ikke er noget, man skal finde
ud af. Den er noget, man skal leve sig ind i.”
Jørgen Carlsen sætter sig til klaveret kl. 20, mens der kl. 19 vil være en kort gudstjeneste
ved studenterpræst Inger Lundager.
Tid og sted: Torsdag d. 12. april kl. 19.00-22.00
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Fri entré
Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden i København eller tag en
SMiK folder ved præstens kontor. Kunne du tænke dig at være frivillig i Studentermenigheden,
så kontakt mig på praest@sund.ku.dk.
Studenterpræsterne står desuden til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedst
på mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også
være heldig at møde mig på kontoret i lokale 15.2.1.
De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus

Afklaring om lockout på vej
Gør som du plejer. Det er det korte budskab indtil videre, hvis du er
bekymret for, om en mulig lockout vil påvirke din undervisning eller
eksamener.
Forhandlingerne mellem Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen og de
faglige organisationer om en kommende overenskomst (OK 18) er brudt sammen
på det statslige område.
KU er blevet orienteret om, at nogle af de faglige organisationer har varslet
strejke. Finansministeriet har den 7. marts varslet en lockout af alle statsansatte.
Dermed er Københavns Universitet omfattet, hvis en lockout bliver en realitet.
Hvad betyder det for dig som studerende?
KU kender endnu ikke de evt. konsekvenser, en konflikt kan få for undervisning
og eksamen, men er i kontakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Alle studerende vil løbende blive orienteret. Frem til en evt. lockout fortsætter
undervisning og prøver mm. som planlagt.
Hvornår kan en konflikt tidligst træde i kraft?
Både strejke og lockout skal varsles en måned inden, den kan træde i kraft. På
KU er de første strejkevarsler fra nogle af de faglige organisationer modtaget i
sidste uge, og det betyder, at en strejke tidligst vil kunne træde i kraft fra den 4.
april 2018. Den varslede lockout kan tidligst træde i kraft fra den 10. april 2018.
Forligsinstitutionen er nu i gang med at mægle mellem parterne for at finde en
løsning på konflikten og kan vælge at udsætte konflikten i 14 dage. Dette kan
forligsinstitutionen gøre to gange.
Hvis der ikke indgås forlig, træder strejken/lockouten i kraft.
/Anni Søborg, Uddannelsesservice
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Overenskomstforhandlinger 2018
De skriver om det i avisen; din familie snakker om det; dit newsfeed er plastret til
med det. Det er overenskomst-år, og det er ikke til at slippe uden om. Normalt kan
den gængse stud.med. godt lade stå til og lade være med at sætte sig ind i sagerne
– men denne gang står vi selv for skud. Det kan virke uoverskueligt og kedeligt det
hele - men sagens kerne er faktisk ikke svær at forstå. På de næste fire sider vil vi
give dig et lyn-kursus i overenskomstforhandlinger, så du også kan tale med ved
middagsbordet, og så du forstår, hvorfor du muligvis hverken kan tage toget, købe
en kotelet eller gå til eksamen i april.
Hvert 2.-4. år forhandles der overenskomster i
Danmark. Det har vi gjort i 119 år og det er noget vi
er kendte for i hele verden. I Danmark har vi nemlig
tradition for, at arbejdsgivere (AG) og arbejdstagere
(AT) selv finder ud af at indgå (og overholde) aftaler
med hinanden, så staten slipper for at blande sig. Vi
har f.eks. ikke en lovpligtig mindsteløn - men en række
overenskomstaftalte satser. Det siges at være en særlig
demokratisk måde at behandle arbejdsmarkedet på,
da parterne (hhv. Chokoladefabrik-chefen og Chris) får
afstemt krav og forventninger med hinanden. At arbejde
med overenskomster på denne måde hedder Den
Danske Model og hele ideen er, at motivere parterne
til at finde løsninger ved forhandlingsbordet frem for
at kaste sig ud i konflikter, der koster dyrt for alle. Når
løsningerne imidlertid ikke kan findes, ja så er vi ude i
noget værre baks. Der kan foretages en række tiltag,
for at prøve at få parterne til at mødes, men hvis der er
gået maks hårdknude i den, så kan regeringen i sidste
ende gå ind og vedtage nogle arbejdsmarkedsregler
ved lov, og så er der intet andet for, end at både AG
og AT må hanke op i sig selv og acceptere det. Det er
bare ikke optimalt, for så bliver begge parter påtvunget
noget af en tredjepart og tjaa... Ville du ikke også selv
hellere få lov at være med til at bestemme over dit eget
(arbejds-)liv frem for nogle andre gør det for dig?
Nå. Men hvorfor er det så, at de ikke kan lukke en
aftale? Det kan de ikke, fordi de er uenige om tre
punkter:

• Lønstigninger
• Betalt frokost
• Solidaritet med lærerne
I denne omgang overenskomstforhandlinger er det
de tre ovenstående punkter, der har voldet de største
uoverensstemmelser og grunden til, at klokken nu er 5
minutter i storkonflikt. (Se s.11 for mere om punkterne.)
Ovenstående trekløver skiller altså parterne så
meget, at de har kastet det første håndklæde i

ringen og i slutningen af februar blev det meldt ud, at
forhandlingerne var brudt sammen. Den nuværende
overenskomst udløber 1. april 2018, og ideen var, at
der skulle underskrives en ny overenskomst inden da.
Med forhandlinger i opbrud er en ny overenskomst
dog ikke ligefrem på tapetet, så for at lægge pres på
at komme tilbage til forhandlingsbordet - og for ikke at
fortsætte arbejdet uden at stå uden en overenskomst så gik de offentligt ansatte ud den 2. marts og udsendte
konfliktvarsel med start 4. april: de truer altså med at
strejke, hvis ikke der foreligger en ny overenskomst
inden da og strejkevarslet bruges som middel til at nå
målet: en ny aftale underskrevet af begge parter. Som
modsvar, så trak Sophie Løhde det tunge skyts frem og
smed hendes trumf: lockout-varsel. Man kan fristes til
at sige, at fagforeningerne og Sophie Løhde har gang
i en god gammeldags omgang p*k-måleri - hvem har
det største indgreb at true med? Arbejdspladserne
har brug for arbejdere for at kunne køre, så derfor er
en strejke et effektivt våben. Omvendt har arbejderne
brug for løn, og strejkekasserne kan kun holde deres
medlemmer kørende i en vis rum tid. Derfor rammer
en lockout ikke arbejderne lige med det første - men så
snart strejkekasserne er tomme, så har arbejdsgiverne
igen overtaget. Begge parter er bedst tjent uden
konflikt, men nu hvor de er begyndt at lege kylling - så
har ingen af dem lyst til tilbagetrækning uden at få
noget ud af det.
Nu hvor begge parter står med korslagte arme i hvert
sit hjørne, er der brug for at få en tredjepart ind og
mægle. Hvis det her skete i 2.b, så ville klasselæreren
komme ind over med girafsprog. Ekvivalenten hertil
er i overenskomstsammenhæng Forligsinstitutionen,
som er ledet af en Forligsmand. Forligsmanden er
i år en forligskvinde ved navn Mette Christensen
(samme kvinde, som mæglede under lærerkonflikten
i 2013) og hun skal forsøge at få parterne til at finde
hinanden inden konflikten for alvor bryder ud. Hun
mødes med parterne hver for sig, og hvis hun ser
potentiale for, at der kan opnås et kompromis, så har
hun mulighed for at udskyde både strejke og lockout i
to uger - og det kan hun gøre af to omgange. Således
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er det endnu uafklaret både, hvornår men også om
konfliken overhovedet kommer til at bryde ud. Mette
C. har i hvert fald sit arbejde foran sig, for begge parter
er slået på stoltheden og klynger sig stædigt til hvert
deres ringhjørne.
Både valget af hvem der skal strejke og hvem der skal
lockoutes er ekstremt taktisk bestemt. Så hvordan med
strejke på sygehusområdet? Her har vores lægevenner
tænk sig rigtigt godt om. De har i strejkevarslingen
udtaget anæstesiologiske og radiologiske afdelinger
på flere større hospitaler. Hvis der ikke er nogen til at
bedøve patienten, kan kirurgen ikke arbejde. Det vil sige
at kirurgen bliver hjem med løn, da vedkommende ikke
strejker. Så det er et økonomisk tab på arbejdsgiverens
side – skide smart. Det samme kan siges om de
radiologiske afdelinger – hvis der ikke foreligger
billeddiagnostik, kan man forestille sig at en del af
ambulatoriefunktionen på elektive områder går lidt i stå.
Strejken er således skruet sådan sammen, at en lille
del at de ansatte strejker, men deres funktion påvirker
andre, der ikke strejker. Lockouten rammer til gengæld
rigtig mange, og her bliver de omfattede sendt hjem
uden løn, hvilket tærer massivt på strejkekasserne.

Overe
nskom
Overe
st
1
0-1
nskom
s

lig byt tforhandlin
te-bytt
g
e-køb er er mege
Fores
m
t
t
and.
ejendo il dig at du
s
villig t mme. Dem idder og fo
r
i
det. La l at sælge, du allerede handler ma
ta
m
det er d os sige at en kun hv ejer, kan du dori
k
s
d
e t h u øbt og bet u har et ho du får no være
get fo
alt, m
s på
t
el på H
e
r
R
kan ti
lbyde å d h u s p l a d n nu ønske vidovrevej
r
,
d
s
kun h
d
i
vis du g huset på e n . D i n m u at købe
odsta
Rådhu
overe
sælge
nde
ns
sp
r
man i komsterne hotellet. D ladsen, me r
stedet
et er
n
forhan
så
fo
d
barsel rhandler om les, men h dan
vo
og and
lø
re ford n, pension, r
ele.

En strejke/lock-out-situation, der lammer Danmark
er på ingen måder holdbar; ingen er tjent med en
konflikt uden ende og en så massiv lockout skriger
på et regeringsindgreb. Folketinget har mulighed
for at gribe ind enten i en truende konflikt eller efter
den er påbegyndt. Typisk vil de her forlænge de

tidligere gældende overenskomster samt fastsætte
lønstigninger de kommende år, indtil det på ny er tid
til overenskomstforhandlinger. Alternativt kan de lave
et ensidigt lovindgreb, der tilgodeser den ene side af
forhandlingerne og så se verden brænde. Meeeen.
Det er at gamble højt, for hvis regeringen trumfer
noget igennem hen over hovedet på arbejderklassen,
som jo vel at mærke også er vælgere, ja så bliver de
sandsynligvis straffet ved førstkomne folketingsvalg og
der skal udskrives valg næste gang senest sommeren
2019. Ét år frem kan vælgerne godt huske...

OK-ordbogen:

Aktørliste:

Strejke/Lockout: Når overenskomstforhandlinger går i
hårdknude kan fagforeningerne vælge at udtage deres
medlemmer til strejke. Arbejdsgiver kan til modsætning
vælge at lockoute de ansatte og dette gør, at må man ikke
møde på arbejde, og at man bliver sendt hjem uden løn.
Forskellen er egentligt om det er dig eller din arbejdsgiver,
der lader dig arbejde.

AC: Akademikerne er en paraplyorganisation for 25
faglige organisationer, der organiserer akademisk
uddannede i Danmark. Heruder: Yngre Læger,
Lægeforeningen, Foreningen af speciallæger og
danske praktiserende læger.

De 3 krav: Lønstigning, Frokostpause og Lærernes
arbejdstider, der skiller CFU og Sophie Løhde og Co. ad.
Desuden er der på kommunalt plan særligt kold luft omkring
seniordagene.
Overenskomst: En overenskomst er en aftale mellem
arbejdsgiver og arbejdstager.
Fredspligt: Under en gældende overenskomst må man
hverken strejke eller lockoute. Den nuværende overenskomst
udløber den 30. marts.
Forligsinstitutionen: Når forhandlingerne bryder sammen
sendes parterne i ”forligsen”. Her vil forligsmanden (Mette
Christensen) forsøge at mægle parterne til en aftale. Herfra
slipper intet ud, det er derfor, der er så stille.
Tjenestemænd: Kan hverken lockoutes eller strejke. Der er
tjenestemænd i stat, region, kommune og Folkekirken, og de
er ansat på helt særlige vilkår – på godt og ondt.

KL: Kommunernes landsforening. Sophie
Løhde: Innovationsminister, forhandlingsleder på
arbejdsgiversiden.
CFU: Centralorganisationernes Fællesudvalg –
samarbejdsorganisation mellem; Parterne i samarbejdet
er Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes
Forhandlingsfællesskab, SKAF, samt Offentligt
Ansattes Organisation.
Forhandlingsfællesskabet: Forhandlingsfællesskabet
repræsenterer ca. 564.000 ansatte i de 98 kommuner
og de 5 regioner. Det udgøres af LO (Er ligesom AC
en paraplyorganisation, LO organiserer fagforbundene
for faglærte arbejdere), FTF (Hovedorganisation for
450.000 offentligt og privat ansatte) og AC (se op).
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Hvad betyder det så for mig?!
KU: Beskeden lyder som før – ”vi ved det ikke”. Der er altså i øjeblikket ikke noget nyt på den front.

Som 12. semesterstuderende er det en rigtig ØV-situation. Femte semester bachelor skal til eksamen
den 11. april og det er potentielt også super nedern. Skulle lockouten træde i kraft som varslet, så er
der lige nu ikke nogen køreplan. KU henviser til studiebeskeder, så hold dig opdateret der!

CAMES undervisning: Meldingen er den samme: de ved heller ikke noget.
Klinik: Alle gode gange tre: nobody knows!
SPV/VT: Du må gerne arbejde hvis du er SPV/VT. Det du skal være opmærksom på, er at du ikke

tager strejkeramt arbejde, og at du får udbetalt løn. Det er muligt at der kommer færre vagter i udbud,
da sygeplejerskerne ikke er der til at bestille dig.

Holdansatte:

Det samme gælder for dig som for SPV/VT – du skal afholde dig fra strejkeramt
arbejde og ellers bare gøre som du plejer – dvs. stadig lægge vagtplaner etc.

Studenterunderviser: Studenterundervisere er, som det er lige nu, ikke udtaget af lockout el.
strejke.

Samfundet: Det er sandsynligt at tog-trafikken går i stå. Kødproduktionen bliver nedlagt. Radiologiske
og anæstesiologiske afdelinger strejker – så hvis du skal opereres kan det blive et problem. RH, Glostrup,
Frederiksberg og Bispebjerg har fået lockout-varsel. SP bliver endnu mere besværligt, da SP-enheder
er strejkeramte. Det kan godt blive bøvlet at komme til tandlægen. Desuden nedlægges arbejdet på
diverse IT-steder i staten. Av min arm, det kommer til at gøre ondt...

DEN DANSKE MODEL
Du har sten-sikkert hørt om den i gymmi. Men hvordan er det nu liiiiige det er? Jo, ser du – DDM
bygger på noget, der hedder Septemberforliget helt tilbage fra 1899, så det er altså virkelig et
oldschool koncept. Her indgik det, der nu er LO (Landsorganisationen aka. arbejdstager-team)
og DA (Dansk Arbejdsgiverforening aka. arbejdsgiver-team) en aftale, der fungerede som
arbejdsmarkedets grundlov. Aftalen slog fast, at arbejdsgiverne har retten til at lede og fordele
arbejdet, mens det alene er fagforeningerne, der kan indgå aftaler om løn- og arbejdsforhold.
Nogle vigtige mænd gav hinanden hånden på det, og så var det ligesom aftalt. Den aftale galdt
for det private arbejdsmarked, men det offentlige (hvor Staten, Regionerne og Kommunerne
står i det ene hjørne og fagforbundene står i det andet) kører efter en tilsvarende model. I
1960 blev Septemberforliget afløst af den såkaldte Hovedaftale. Her tog man det støvede
Septemberforlig og gjorde det spitze og up-to-date. Der findes flere forskellige Hovedaftaler
for forskellige grupper, men det grundlæggende koncept i aftalerne er parternes gensidige
anerkendelse af modpartens organisationsret (en jura-agtig måde at sige, at parterne tager
hinanden alvorligt) og en enighed om, at kollektive overenskomster er det ønskelige resultat.
Samtidigt fastslår aftalen det grundlæggende arbejdsretlige begreb ”fredspligt”. Fredspligten
indebærer, at begge parter skal opføre sige pænt mellem to overenskomster: arbejdstagerne
har forbud mod at strejke og arbejdsgiverne må ikke lockout’e. Bliver aftalen ikke overholdt,
så ryger parterne i arbejdsretten aka så “bliver det motherfucking sagt til de voksne”.
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Lønstigninger
Du har måske læst lidt om det, men hvad pokker er det med de lønstigninger!? I
Danmark følges de offentlige og de private lønstigninger ad. Det vil faktisk sige, at den
offentlige løn de facto reguleres af den private. De sidste to overenskomstforhandlinger
har fagforbundene afholdt sig fra lønstigninger i solidaritet med landets økonomiske
situation. Det er jo cool nok, må man sige. Hele tiraden opstår i denne omgang, fordi
parterne er blevet uenige om hvordan lønstigningerne egentlig skal beregnes. Det har
reguleringsordningen, der har fungeret siden 1987, ellers normalt sørget for. Den justerer
lønningerne mellem det private og offentlige, så de følges nogenlunde ad. Fordi den virker
med en vis forsinkelse, så er det svært at bruge den lige nu. CFU har fremsat et krav om
en lønstigning på 8,2 procent, men den vil Sophie Løhde ikke være med på.

Frokost
Frokostpausen, som du kender den fra FADL-vagten. Du får løn mens du spiser, men til
gengæld skal blive på arbejdspladsen, og kan blive nødt til at gå midt i din æggesalatsandwich fordi patienten pludselig har fået en fiks ide. SPV/VT overenskomsten er en af
de få overenskomster i Danmark, der faktisk i tidens løb har fået frokostpausen skrevet ind
som en del af overenskomsten. Frokostpausen er imidlertid ikke en del af overenskomsten
hos mange andre faggrupper, men det man kalder kutyme. Det vil sige, at du ikke som
sådan har krav på den lige nu. Meeeeeen, det har du så alligevel. Der er uenighed parterne
imellem om hvorvidt frokostpausen allerede er ”betalt” eller ej. AC vil have frokostpausen
skrevet ind i overenskomsten, og Moderniseringsstyrelsen, som er de statsansattes
arbejdsgiver, har været ude og sige, at den betalte frokostpause er et personalegode,
som kan blive taget retur, som var det en frugtordning eller en kaffemaskine i køkkenet.
Det mener fagforeningerne bestemt ikke, netop med argumentet om, at arbejderen er
til rådighed i deres pauser og for manges vedkommende får de slet ikke den mængde
pause de har brug for. Ja… Overenskomster er knudrede.

Lærernes arbejdstider
Lærerne fik deres arbejdstidsregler fastlagt ved et regeringsindgreb under forhandlingerne
i 2013, men de vil (ligesom andre faggrupper) have arbejdstidsreglerne som en del af
deres overenskomst. Det bakker de øvrige fagforeninger op om. I bund og grund synes
fagforeningerne, at det var en værre svinestreg, der underminerede den danske model.

Af Mo og Sofie, MOK.red
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MENSA - men MOK’et.

Den er RIV RAV RUSKENDE gal i Gruppe Havfolk for tiden. Det er så længe siden det dynamiske dusin
har været samlet, at de næsten helt har glemt deres interne gruppe-memes. Hjælp de stakkels venner
mindes hinanden, så deres nært forestående sommerhustur ikke bliver mega akavet!
Ps. Rose er altid varulv.
Pps. Tamias skylder stadig 45kr.

Kælenavn

Youtube-klip

Ungdomsjob

Skavank

Thomas

Thea

Skavank

Syndaktyli

5. Thomas bliver ikke kaldt
BJ. Fuckface, som er vild
med brune frøer, er hverken
hypermobil eller har
syndaktyli.

Roteret tand

Chokoladepakker

Hårmodel
Brune frøer
Elevatorpranks
Grapefruit
your man

“Dubai was liiit”

Ungdomsjob

Vejstribefabrik

6. Hende, der kan lide
grapefrugt-videoer er også
hypermobil, men var ikke
chokoladepakker.

Youtube-klip

Havde intet

Roteret tand

4. Ham, der kan lide
“Dubai was Liiit” har været
hårmodel og har alle sine 12
kranienerver intakte.

Hypermobil
Manglende
kranienerve

2. Drengen Supf havde intet
ungdomsjob men har til
gengæld en roteret tand.

Thomas

Maria

Mikkel H

Thea

Kælenavn
Youtube-klip
Ungdomsjob
Skavank
Send din besvarelse til MOK@mok.dk senest mandag den 19. marts kl 12.00

Af: Mo //MOK.red

Mikkel H.

1. Thomas har syndaktyli.
Thea bliver ikke kaldt Iwens,
men hun arbejdede på en
vejstribefabrik. Maria kan ikke
lide elevatorpranks.

3. Mikkel kan hverken lide
videoer med grapefruit eller
brune frøer; det kan pigerne
derimod.

Havperson

Maria

Syndaktyli

Hypermobil

Manglende
kranienerve

Hårmodel

Chokoladepakker

Vejstribefabrik

Havde intet

“Dubai was liiit”

Grapefruit
your man

Elevatorpranks

Brune frøer

Iwens

Supf

BJ

Fuckface

Find ud af hvad de fire Havfolk: Thomas, Maria, Mikkel H. og Thea har som kælenavn, hvad deres
yndlings youtube-klip er, deres ungdomsarbejde og deres kropslige skavank.

