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Denne uges forside er tegnet af læge Paul Frost Clemmensen. Paul tegnede forsider for MOK tilbage i slutningen af 70’erne.
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MOK

Det sker i ugen

Om MOK
MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig.

Onsdag

MOK udkommer hver onsdag, og indeholder blandt andet nyt fra

MOK udkommer.

basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben og FADL, samt
jobopslag målrettet medicinere. Og ikke mindst gøgl… Når MOK
bliver sat op hver mandag, er det MOK-redaktionens opgave at

Generalforsamling SPLAS
5. semester eksamen - den store!

fylde den overskydende plads i bladet med gøgl og pludselige
indfald. Kvaliteten svinger, men vi synes altid selv det er sjovt - Og
det håber vi også du gør.
Har du selv noget skørt eller vigtigt på hjerte, er du altid velkommen
til at sende det ind til os - så gør vi vores bedste for at finde plads
til dig i bladet.
Du kan læse mere om regler for indlæg på MOK.dk

Torsdag
Månedsmøde Sex-X - se side 16
Foredrag Lea Korsgaard - se side 17
Albin skærer grøntsager. Orange grøntsager.

Deadline er Mandag kl 12, hvor vi tømmer brevkassen, mok@mok.dk

Fredag

Kys og kærlighed

MOK holder jubilæum!
Der er ikke lang frebar. Gå hjem og se netflix.

Dit MOK

Lørdag

Ugens meme
Ugens meme er sponsoreret af Panum Memes - find dem på facebook.

MOK har tømmernmænd
Filosofisk svampetur - se side 17
BAGEDYST kl. 20.00. Se det med dine kære.

Søndag
Mo skal have fjernet sting efter 69-ulykken
Andrea skal i kirke. Bed en bøn for Mo plz...
Andreas skal til fodboldkamp.

Mandag
MOK deadline 12.00
Johan er HOF.

Tirsdag
En uge siden Jaris fik ordnet emhæffe
Alice skriver forlænget danskstil

Ugens redaktion

Albin

Alice

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.

Lukas

Anders (ansv. red)

Ansvarshavende redaktør:
Anders Emil Schack
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til
mok@mok.dk og ikke til
ansvarshavende!
Denne uges forside: Paul Frost Clemmensen

Andrea

Sofie

+ Jaris!

Andreas

MedicinerOrganisationernes
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Kære læser,

1968-2018

Det er mandag eftermiddag d. 4. november 1968 og Ole Vaarstø og Dorte Dreyer, begge en del af Det
medicinske Studenterråd, er ved at forfatte det sidste af et referat for weekendens seminar. Ved seminaret
er de nået til den konklusion, at MedicinerRådet skal have en koordinationsgruppe, som skal udgive et
ugentligt blad indeholdende referater af gruppens arbejde, samt annoncering af dagsordener, møder
- og i øvrigt optager bladet alle andre indsendte indlæg. Bladet bliver forfattet i løbet af mandagen,
og den 6. november 1968 udkommer Mediciner Organisationernes Kontaktorgan: M.O.K.
Det er nu snart præcis 50 år siden, og MOK lever stadig i bedste velgående. Det lever stadig på grund af
alle jer trofaste læsere. Fra redaktionens side er vi stolte af, at vi på KU har, for så vidt vi ved, Danmarks
ældste studenterblad, og at vi har formået både at værne om vores traditioner og modernisere bladet
årti for årti, men uden læsere var vi aldrig nået dertil, hvor vi er i dag.
I løbet af de næste 10 sider vil vi føre dig gennem de lægestuderendes historie fra ‘68 til ‘18. For hver
dobbeltside har et par af de nuværende redaktionsmedlemmer pløjet sig igennem arkivet og udvalgt
særlige passager eller sider, der repræsenterer datidens frem til nutidens MOK. Der er sket meget i
løbet af MOKs 50 år lange liv, men hele vejen igennem er de lægestuderendes historie blevet fortalt
råt for usødet. I 70’erne var MOK fyldt med ophedet studenterpolitik, demonstrations-opråb og
fakultetsstridigheder. I 90’erne følger MOK et kønsopbrud på medicinstudiet og i dag kommenterer vi
på de massive nedskæringer på vores uddannelse og i sundhedsvæsnet. Alt imens vi sikrer spalteplads
til tidens populærkultur, der inspirerer til gøgl i lange baner. Politik ER sgu vigtigt, men vi skriver ligeså
meget for at kunne fremkalde et smil hos dig, kære læser. MOK har været et socialt samlingspunkt for
skiftende redaktioner gennem nu 50 år, men vi tror også på, at bladet kan have en social betydning
for de mange årgange af lægestuderende, der har haft deres gang på Panum Instituttet.
Ingen af os kan vide hvordan verden, studenterpolitikken, sundhedsvæsnet eller livet som
lægestuderende kommer til at se ud i fremtiden, men én ting er helt sikkert: MOK kommer til at være
der for at skrive, fortælle og gengive tidens tendenser, politik og humor. Vi håber du kommer til at
nyde de næste par sider, ligesom vi har nydt at lave dem til jer. Tak til vores stærke studenterforeninger:
FADL og MedicinerRådet for at have støttet MOK og gjort det muligt stadig at udkomme som et trykt
medie. MOK vil kæmpe for at fortsætte som et blad, og vil ikke lide den stille blog-død. Tak til fakultetet
for at have støttet MOK og ladet os være et uafhængigt medie. Tak for de sidste 50 år til redaktører,
leverandører, trykkere og ikke mindst generationer af medicinstuderende. For uden dem, ja ingen MOK.
En særlig tak skal lyde til vores nuværende og mangeårige trykker, André Freier, der som en særlig
gave har ønsket at sponsorere jubilæumsskriftet.
Her kommer 50 års god gøgl og stud.med.det hele-historier.
God jubilæums-læsning fra ugens og 2018’s redaktion!
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Årgang 1 - 10, 1968 - 1977

60’erne & 70’erne:

Det idealistiske

ationernes
Medicinerorganis
.
og Kampskrift..

Oprørs

Tilbage i 1968 da MOK for første
gang blev sat på print var bladet
præget af en meget stærk politisk
og aktivistisk tilgang, helt på
linje med 60’ernes oprørske tidsånd
blandt de studerende. Solidaritet
var et nøgleord, der gik igen og
igen; solidaritet med Viet-nam, med
Cuba og med Black Panthers i USA.
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Årgang 1 - 10, 1968 - 1977

Nu sidder du her med et blad på 20 sider, og
tænker det var da godt nok en del læsestof.
Men tilbage i 1968-70’ernes MOK, var bladet
ikke bare langt men også tæt-pakket med tekst!
Ét MOK fra 1969 kunne rumme Boron & Boulpep op
til flere gange. I MOKs begyndelse var det en
del af gruppens opgave at sørge for at bringe
samtlige referater fra MR, FADL & IMCC.

Ungdomsoprøret fyldte en stor del af MOKs historie i starten. Mogens
Fog, som var rektor på
Københavns Universitet fra 1966 til 1972, indgik i heftige diskussi
oner med de studerende
omkring blandt andet forprøven på medicinstudiet. Tonen var til
tider hård fra begge sider, og
det endte med at fylde en stor del af bladet i starten. Dengang
var der mange studenterpolitiske
artikler skrevet af studerende som opråb til fakultetsledelser såvel
som til studenter om at
deltage i kampen om et bedre studie.
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Årgang 11 - 20, 1978 - 1987

Årgang 11 - 20:

1978 - 1987

MOK TAGER FORM
MOK begynder at tage form som det MOK vi kender i dag. Der er kommet
struktur på bladet. Der er en side 2 med indholdsfortegnelse, beskrivelse
af af MOKs funktioner samt diverser kalendre og annonceregler.
Der var desuden en
lang stribe af stærke
flotte forsider, som
kan ses rundt omkring.
Desuden er 80’erne
det tidspunkt, hvor
medicinstudiet rigtigt
indfinder sig på på
Pa nu m - i n s t i t t u te t
efter, at dette er blevet
færdigbygget.
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Årgang 11 - 20, 1978 - 1987

1982 - Studenterklubben oprettes!
Sakset fra studklub.dk:
“Under det daværende Medicinerråd – MR (I dag Det Medicinske
Studenterråd) nedsattes “Husgruppen af 4. Oktober”, opkaldt efter den
første mødedato, som herefter er regnet for Studenterklubbens officielle
fødselsdag. Fredag d. 15/10-82 holdtes åbent for første gang med kaffe, the
(5 slags) og kage til rimelige priser. Den første fest (officielt kaldet “støttefest
for de nye studenterlokaler”) blev afholdt fredag d. 12/11-82 med musik
og underholdning – bl.a. optrådte Dr. Dantes Desperate Renovationsshow
og Søren Pilmark. Til denne fest var der debut for “Restaurant Køsseren”,
hvor der blev serveret…. ikke sprut men noget så obskurt som mad. Til
de første fredagsbarer og fester blev der givet lejlighedsbevillinger til salg
af øl og vin.
Den første egentlige spiritusbevilling fik klubben d. 22/11-83. Den 26/10-82
afholdtes stiftende generalforsamling i foreningen “Studenterklubben”,
hvor foreningens vedtægter fastsattes, og den første bestyrelse valgtes.
Klubbens forhold til universitetet blev fastlagt i en aftale af 14/9-83, hvor
Københavns Universitet forpligtede sig til indretning og vedligeholdelse af
lokalerne. Dengang var der penge i kassen: vi fik indrettet hele dynen med
bar, køleskabe, båse, borde, stole og Gu’hjælp’me også cappuccinomaskine
– siden hen er cappucinomaskinen henlagt til de evige jagtmarker.
Musikanlæg måtte vi dog selv anskaffe. Det er stadig universitetets lokaler
og de vedligeholder stadig (lidt).
Dagligt åbent fik klubben fra 2/5-83. Man skulle selv lave sin kaffe og
the og rydde op efter sig. Det sidste skal man stadig! Siden er det gået
slag i slag. Den nuværende form med dagligt åbent og et par fester per
semester har eksisteret i det meste af levetiden. Det hele arrangeres stadig
af “Husgruppen” (HG), som i tidens løb er blevet uafhængig af MR.”

MOK & Statistikken
Studenterundersøgelser var også noget man foretog dengang. Som man kan se på
denne flotte statistik fra fra 80’ernes MOK beviser blot at man som lægestuderende
ikke behøvede at følge sin egen praksis.
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Årgang 21 - 30, 1988 - 1997
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Satiren og kvinderne
gør deres indtog. MOK
begynder at ligne det MOK
vi kender i dag.

MOK
nr. 22, årgang 29 - 1997
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Ikke alle var lige glade da der åbnet for udveksling af studerende
mellem de nordiske lande. MOK viser dog uforbeholden støtte til
tiltaget, og giver en kærlig opsang til deres (lidt lade) medstuderende.

Denne forside fra 1990 bærer præg af et humanitært og politisk budskab, som var en tendens


i MOK lige siden starten i 1968. Her omtales en bortførelse af kurdiske drenge og mænd,

og ved nøje reseach er historisk information om drengenes forsvinden ikke nemt at finde.
Det siges at Saddam Hussein stod bag bortførelsen på Barzani-klanen på grund af politiske
uoverenskommelser under Iran-Irak krigen. MOK’s redaktion var her opmærksomme på at
dække en ældre nyhedshistorie, som nok ikke udbredt i medierne under tiden.
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Årgang 21 - 30, 1988 - 1997
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Fra slutningen af 80’erne og op igennem 90’erne sker
der en betydelig omvæltning på medicinstudiet. En
omvæltning der skal definere studiet helt op til den
dag i dag. Kvinder. Andelen af kvinder indskrevet
på medicinstudiet stiger stødt, og giver selvsagt
anledning til tøbrud i et fag traditionelt domineret
af mænd.
Her har vi fundet to eksempler på forsider som nok
ikke var gået i dagens mere kønsligt strømlinede
Danmark. Der mangler hverken pik eller patter. Det
er ikke helt til at vide om det skyldes sexisme eller
en mindrekropsforskrækket tid - Men forskellen
er mærkbar.



Årg. 29 - 1997

I 90’ernes blev alle opfrodret til at lade hold 9000
(stemmerne i røret der sender sig til Hillerød, når du
endelig tager dig sammen til den FADL-vagt), holde
frokostpause i fred. Chance aftenvagten måtte vente til
EFTER frokost. Altid meget underholdende at det kunne
formidles med en 90’er “meme”.

 


MOK nr. 1, årgang 21





 


      

MOK nr. 2, årgang 21

I dette MOK finder vi et digt af Johannes Møllehave, som ved nærmere eftersøgning viser sig at være en
særudgivelse der ikke kan findes andre steder. Samvittighedsfanger er halvfemser-dansk for politiske fanger.

I slut 80’erne var der fokus på kvinders vilkår i lægeverden.
Til denne plakat var der opstillet en lang række facts, som for
eksempel at kun 1/3 yngre læger var kvinder og at der kun
var 1 kvindelig professor mod 149 mandlige. Derfor startedes
“kvindegruppen” i februar 1987, og man kan sige at forholdene
heldigvis har ændret sig idag! hurra!
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Årgang 31 - 40, 1998 - 2007

1998-2007

Årgang 31-40

Det Royale MOK

Årg. 31 - 1999

 

Highlights:
1) En altoverskyggende royal fiksation. Trods 00’erne har haft meget at byde på, har MOK i
samtlige numre fokuseret på den royale familie. Især Mary&Frederik-fiksationen ville ingen
ende tage, og det kulminerede i klip-ud-masker og look-a-like konkurrencer.
2) Rigtig mange celle-bælle fester.
3) Tilbagevendende ‘til dig’ indslag, men et billede af en random (u)lækker mand eller dame
(se herunder).

      



Årg. 31 - 1998

 



     

      



 

Årg. 31 - 1998

 








 

 
 

 







Denne fantastiske årrække byder på rigtig meget herligt MOK-nonsens. Vi afsluttede 90’erne
med et brag og vi var som stud.med. overhovedet ikke bange for årtusindeskiftet.
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12. maj
36. årgang
2003-2004

ROYALT

Nr. XXVII

8

ISSN 0907-5658

Årgang 31 - 40, 1998 - 2007

9

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et royalt ugeskrift

Årg. 31 - 1999










   
   




Nr. XXIX
28. maj
35. årgang
2002-2003

M

14. maj
35. årgang
2002-2003

ISSN 0907-5658

 

      

Nr. XXVII

Her er de så. Lige det som du mangler til at fuldende
din fredag foran fjerneren. Fredrik og Mary
maskerne. Klip maskerne ud og sæt et par elastikker i
hvert hul og vupti - du er Frede eller Mary. Det bliver
som om du selv står i kirken.
De kan også bruges til at peppe forholdet til kæresten
op - på med masken og den frække leg kan begynde.

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

ISSN 0907-5658







TILLYKKE TIL
FREDE OG MARY.
VI GLÆDER OS
TIL AT INDGÅ
I DEN
FOLKELIGE
ROYALE
PSYKOSE
PÅ FREDAG !

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift


 
 







 
 
 
 

  


En smukt tegnet forside, øverst (dengang
man fik penge for at tegne en forside) der
så bliver skidt lidt på ugen efter, til venstre.
Hvorfor vides ikke...




ISSN 0907-5658

RODE

STARRING ALSO STARRING 
Nr.
IV SPECIAL APPEARANCE BY      

WITH
21. sept.
DIRECTED
BY  LOST FASHION SHOW KLOKKEN 16.00.
38. årgang

M

ARRANGØRERNE FORBEHOLDER SIG

KOM GLAD - KOM FRISK!!!!!!!! RET TIL AT ÆNDRE I PROGRAMMET
2005-2006

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift
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Årgang 41 - 50, 2008 - 2017

MOK

10 | Sande Horoskoper

Issn 1903-3400

.info
.info

af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

MOK

Løven
De nye horoskoper er her, præcis som 22. juli - 22. aug.
overskriften siger. Jeg lyver ikke.
Du lærer et nyt trylletrick der involdvere
en due. Denne due giver dig problemer i
Vandmanden
dit romantiske liv (hvis du har et sådan). Du
20. jan. - 18. feb.
glemmer måske at tilmelde dig undervisning
Alt hvad der kan gå godt kommer til at gå på næste semester.
godt, især chokolade-relaterede aktiviteter,
så sørg for at så mange aktiviter som muligt Jomfruen
er chokolade relaterede, du glemmer des- 23. aug. - 22. sep.
uden ikke at tilmelde dig undervisning på Du beslutter at produvere en 1:2 model af Taj
næste semester.
Mahal ovenpå panumtårnet. Der er nogle
logsitiske problmer, men ikke noget du ikke
Fisken
kan overkomme. Go for it!
19. feb. - 19. marts
Du glemmer dog at tilmelde dig undervisnPå et visit i viborg vælger du at kører over ing på næste semester.
for gult, der sker ikke noget, men du får lidt
dårlig samvittighed og glemmer at tilmelde Vægten
dig undervisning på næste semester.
23. sep. - 22. okt.
Der er visse problmer ved at vektorisere
Vædderen
billeder du har lavet. Efter et kortvarigt og
20. marts - 19. april
traumatisk sammenbrud lærer du at leve
Du glemmer at tilmelde dig undervisning på med skammen og glemmer at tilmelde dig
næste semester.
undervisning på næste semester.

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Nr. 8 29. oktober 41. årgang 2008-2009

40

ÅÅÅÅÅÅR!
B

2,3 kg haribo slik. På grund af vingummi
glemmer du at tilmelde dig undervisning på
næste semester.

Horoskoper

Tyren
20. april - 20. maj
Et overskud af vanilie vil bringe dig held,
og så glemmer du måske ikke at tilmelde dig
undervisning på næste semester.
Tvillingen
21. maj - 20. juni
Julemanden opsøger dig personligt og tilbyder dig et job i nordpolen. Du opdager
senere at det det i virkeligheden er en polsk
håndværker der gerne vil have dig med i
et nyopstartet firma i Gdansk. Sa du glemmer at tilmelde dig undervisning på næste
semester.

ASISGRUPPER
HURA HURRA!24
HURRA HURRA HURRA HURRA HUURRAAA

24

11

Krebsen
21. juni - 21. juli
I løbet af et "Avatar: The LAst Airbender"marathon bliver du pludselig syg, og du
genovervejer din beslutning om at købe

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
En voldsom bølge af arbejdslede bringer
dig til youtube mere end du har lyst til at
indrømme, men du glemmer dog ikke at
tilmelde dig undervisning på næste semester.
Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du oplever vægelsind, hvilket er 47% af
grunden til at du glemmer at tilmelde dig
undervisning på næste semester. De sidste
53% er idioti.
Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Der er ikke noget vigtigt du skal på ku.net
denne uge, så du laver ingenting og ser tv2
news i 85 timer i streg.

MOK præsenterer

VILD MED FORSKNING?
PUFF holder månedsmøde tirsdag d. 3/11 kl. 16.00 i lille mødelokale.
Kom og hør om Videnskabsetisk Komité og om andre ungdomsforskers
erfaringer med forskning.
I PUFF synes vi, at forskning er sjovt og lærerigt, og vi arbejder for at gøre
prægraduat forskning lettere tilgængeligt. Se mere på www.puffnet.dk
Der vil være kaffe, te og kage til mødet.

PUFF FOREDRAG!
D. 10. november 2009 kl. 16 - ca.17 arrangerer
PUFF foredrag i Store Mødesal:
Kom og hør Milena Penkowa, nyudnævnt professor, ph.d., dr.med. og en komet på forskningens
himmel
og ansat lige her på Panum.
Vinder af Videnskabsministeriets
EliteForsker-pris 2009.

DAGSORDEN FOR MÅNEDSMØDE OG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
D. 4. NOVEMBER 2009 KL. 16.15 PÅ KEMIGANGEN, PANUM INSTITUTTET.
1. Den nye formand, Sandra Viggers, byder velkommen, samt præsentation af den
nye bestyrelse.
2. Siden sidst:
•
Karrieredag på Panum (08-10-2009)
MOK har for nyligt læst 'Dagens Medicin', hvor der bl.a.
•
Metodekursus 1 (08-10-2009)
stod at om 10 år er stetoskopet udfaset til fordel for små
•
Ordinær generalforsamling (14-10-2009)
•
Hovedtraumer (22-10-2009)
ultralydsapparater.
3. Kommende arrangementer:
Det ﬁk os til at tænke over hvordan fremtidens læge mon vil
•
Besøg på Rigshospitalets helikopterplatform og Traumecenter
se (03-11-2009)
ud. Vi forestiller os en heldragt a la Ironman, spækket med
•
Mini ALS (18-11-2009)
udstyr så man altid har de vigtigste redskaber lige ved hånden.
•
Metodekursus 2 (19-11-2009)
4. Nyt fra udvalg
•
Metodekursus 2
5. Eventuelt
•
Prøv kræfter med luftvejshåndtering på fantomer efter generalforsamlingen!
6. Ekstraordinær generalforsamling
•
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på baggrund af ønske om
følgende vedtægtsændringer:
Fra:
§ 3 Kontigent
Der fastsættes et årligt kontigent, hvis størrelse hvert år fastsættes på den årlige
generalforsamling. Kun medlemmer, der har betalt kontigent for det kommende
år har stemmeret på generalforsamlingen.

Milena fokuserer på alvorlige hjerneskader og
-sygdomme såsom multipel sclerose, alzheimers,
epilepsi samt malaria.
Milena arbejder ikke som hjerneforsker – hun er hjerneforsker!

Til:
§ 3 Kontingent
Der fastsættes et årligt kontigent, hvis størrelse hvert år fastsættes på�den
Så er det snart fastelavn og MOK vil selvfølgelig gerne være
generalforsamling. Kun medlemmer, der har betalt kontingent for det
behjælpelig med lidt udklædning så her erårlige
din helt egen
forgangne år, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer, der indbetaler
det på forrige generalforsamling fastsatte kontigent i perioden�1. september til 1.
MILENA-MASKE
november, kan få godskrevet det kontigent der opkræves pr. 1. november, såfremt
der ikke forekommer en difference. En evt. difference mellem det indbetalte beløb
og det ny kontigent skal indbetales�før en godskrivelse kan finde sted.

Milena vil fortælle om sin vej gennem forskningsverdenen, og hvorfor det for
hende er så stor en passion samt give gode råd til alle os forsker-spirer.
Ingen tilmelding nødvendig
med venlig hilsen Puff

Klip selv ud og sæt en elastik i.

Kun 1/2 år efter basisgruppens invitation til
den unge forskerkomet, kommer det
frem, at få forsøgsmus blev til 753,
hvorfor MOK-redaktionen kunne udsende
fastelavnskostumer til de mange af bladets
læsere, der efterspurgte et kostume i 11.
time.
præsenterer
Hvem ved om Puff, har booket et foredrag
med Dr. Snubbi siden hen? Jaris/MOK

Kristne
Medicinere

Christoffer
Christoff
C
ffe
ff
fe r
Nissen

Fra:
§9 Ordinær generalforsamling
Stk.4. Regnskabsåret går fra den 1. september til den 30. august.
Til:
§9 Ordinær generalforsamling
Stk.4. Regnskabsåret går fra den 1. oktober til den 30. september.
Gode idéer er altid velkomne! Husk vores månedsmøder er for alle, også dem der endnu
ikke er medlemmer.
SATS er en basisgruppe for alle medicinstuderende. Alle ikke-medlemmer med interesse
for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er velkomne til at deltage og høre mere om SATS. Medlemskontingentet er 50kr. om året og giver mulighed
for deltagelse i en lang række arrangementer, som udelukkende er for medlemmer
WWW.SATS-KBH.DK
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Fra MOK.info og 40-års jubilæum til Mok.dk, fra studenterpolitisk profil med intet mindre
end tre aktører (MR, Demokratiske medicinere og Frit Forum) i 2009 til Fremdriftsreformdemo-dækning, fra byggebeskrivelser af et Panumtårn til den færdigrejste bygning
knejsende over byens tage og durumruller, fra horoskoper og kryds-og-tværs til royal
journalistik og bevismateriale
for, at regenten erÅrgang
en levende
cyborg 2
: Der
vilapril
altid2015
være
MedicinerOrganisationernes
Kommunikationsorgan,
47, Nummer
25
- 3.
- 15.
september
2014
ting at skrive om i MOK - Må vi leve i 75 år mere!

MARGRETHE 75 ÅR

2. Hvad var overskriften på side 7 i sidste uges MOK?
6. Denne type plade dyrker man bakterier i.
7. Dette stof er grunden til at unge piger med selvmordstrang får leverskade
(og måske dør).
8. Denne familie er meget velhavende og sidder på nuværende tidspunkt på "The
Iron Throne".
9. Hvem har lagt navn til refleksen i fodsålen?
11. Hvilken apikal overfladespecialisering findes i ductus epididymidis?
13. Grøn stær er en af mange komplikationer til denne sygdom.
15. Sygdom forårsaget af virus af familien Orthomyxoviridae
16. Hvad hedder den onde version af Luigi i Super Mario Bro's?
18. Når man fjerner fra terminal ileum til midt på colon transversus foretager
man en ....
19. Hvilken sygdom tror tyttebær-Maja, at Ida har, da Emil maler hende blå i
hovedet.
22. I et EKG kaldes V1-V6 de ...... afledninger.
23. Mand, der godt kan lide Frankrig.
24. Mand, der godt kan lide børn.
26. Hvilket epithel indgår i blod-hjerne barrieren?

Denne ugens kryds er for en gangs skyld ikke lavet af Peter James.. Ja, faktisk
ikke engang superviseret af ham. Det vil sige at der måske ikke er fejl denne
uge! Det kan også betyde at der netop er bunker af fejl, da vi aldrig har prøvet
det før.. Men håber I kan løse den.
God fornøjelse!!
- af Anna Martha, David og de andre rødder fra redaktionen, men IKKE PJ!!

MÅ HUN LEVE I 75
ÅR MERE!
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1. Eneste sygdom i odontologien (og den er ikke så slem).
3. Blodsygdom, der har navn efter et gammelt druide-redskab.
4. Du må ikke tage nitroglycerin for dit hjerteanfald, hvis du er på denne medicin.
5. Dette skal du, pige, tage 2 gange om dagen i 3 dage, når du har blærebetændelse.
10. I hvilket organ fører åbning af natrium kanaler til hyper-polarisering?
12. Hvilken curse har Manticore Lions 20% chance for at kaste i kamp i homm3?
14. Tumor stærke mænd får i lungerne, hvis de har arbejdet i Aalborg.
17. Hvilke granulocytter har 3-5 lobuli i sin kerne?
20. Celle, der godt lide base.
21. Hvad hedder den second messenger, der aktiveres af adenylyl-cyklase?
25. Dette hormon er årsagen til Goliats kæmpevækst
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- Politiken

- Berlingske Tider

49 årg. • 2016/2017• ISSN 1904-3400

Man kan næsten ikke tro det. MOK har gjort
det igen.
- Mads Mikkelsen
49 årg. • 2016/2017• ISSN 1904-3400
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Ganske enkelt det mest spændende der er
sket indenfor skandinavisk kultur i år.
- Weekendavisen
Udfordrende, sexet og begavet!
- Clemens Kjersgaard

ÉN REDAKTION. ÉN AFTEN. ÉT BLAD.
FEM REDAKTIONSMEDLEMMER. OTTE COMPUTERE.

TO POSER CHIPS. TOLV ØL. TI JAN BITTERMAN-SANGE.
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OPLEV ATLS/ATCN-KURSERNE HELT TÆT PÅ SOM
FIGURANT
Få en personlig oplevelse og investering i din eventuelle akutmedicinske fremtid som
figurant til ATLS/ATCN kurser!
Som et rigtig godt tilbud til medicinstuderende har du nu har du chancen for at komme
med på et ATLS (ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT) & ATCN (ADVANCED TRAUMA CARE
for NURSES) kursus.
Du deltager som observatør under hele kurset, både i teorilokalet og ved skill stations
(praksis) – det eneste der kræves er, at du investerer tre dage som figurant på en af de to
kommende kursusafviklinger.
ATLS/ATCN kurset følger samme A-B-C-D-E principper og er målrettet til sygeplejersker og
læger der arbejder i det akutmedicinske miljø, akutbiler og traumemodtagelser.
Kurset forløber over tre dage – altid torsdag, fredag og halv lørdag – og der afholdes kursus
af to omgange i 2018: 8/11-10/11 og igen 29/11-1/12.Din opgave er at være figurant der
lader sig "undersøge og behandle" under ATLS & ATCN's skill stations/hands-on stationer
og ved eksamen.
Som figurant vil du IKKE blive rigtig undersøgt/behandlet eller stukket i!
Det kan anbefales at du tager af sted med en god kollega/studiekammerat/ven, så I sammen
får en fed oplevelse.
Fredag aften er der fælles middag og socialt samvær.
Udgifter til kost, ophold, inkl. overnatning og transport svarende til den offentlige takst,
dækkes af ATLS/ATCN.
Hvem: Medicinstuderende – intet semesterkrav
Det praktiske: Der søges figuranter til to afviklinger: 8. nov til 10. nov & 29. nov til 1. dec
Afholdes ved Musholm Sports- og Eventcenter, Korsør
Tilmelding via www.atls.dk / www.atcn.dk ("figurant tilmelding" – her finder du også
datoer for kurserne i foråret 2019) eller per e-mail til soehus@post.tele.dk, hvor navn,
telefonnummer, kursus nr. og e-mail skal fremgå.

UDVEKSLING I EN MÅNED MED IMCC? JA TAK!
Kunne du tænke dig at komme på et 4-ugers klinik- eller forskningsophold i udlandet?
Synes du det er fedt at møde nye mennesker og få internationale venskaber for livet?
Ansøgningsfristen for 2019/2020 ligger lige om hjørnet!
Så kom til vores introarrangement hos IMCC Exchange og Research Exchange:
tirsdag d. 6. november kl 16.15 i
13.1.83 i Mærsk Tårnet
Der vil være mulighed for at blive
hængende til månedsmødet efter
arrangementet (og spise pizza
sammen med os!!!)
Find eventet på facebook “Infoaften
om IMCC exchange og research
exchange”. Vi glæder os til at se dig!

Infoaften om klinik i Grønland
Har du overvejet et klinisk ophold i Grønland? At tage klinikdelen på 11. semester i udlandet,
at tage KBU, eller et lægevikariat et sted udover det sædvanlige? Så kom til vores første
infomøde om dine muligheder som medicinstuderende eller yngre læge.
Hør bl.a. oplæg fra tidligere KBU’er i Grønland og udsendt fra IMCC Grønland.
Torsdag den 15. november kl. 17:15-19:00
Mærsk-tårnet på Panum, lokale 13.1.36
Husk at være på Panum inden kl. 17, hvis du ikke har et gyldigt studiekort.

Du får tilsendt et informationsbrev, samt ATLS & ATCN programmer inden kursus start,
via e-mail.
Kontakt: Birgitte Soehus, National ATLS Coordinator / ATCN National Director
soehus@post.tele.dk

TILMELDNING TIL IV-KURSUSERNE MED SATS NU
ÅBEN!
Vil du lære at anlægge et PVK (perifert venekateter) eller har du blot lyst til at finpudse
dine evner? Så læs gerne videre og meld dig til SATS' kursus i IV-anlæggelse enten den
20/11 eller 28/11.
SATS' IV-kursus er et teoretisk og praktisk kursus omhandlende anlæggelse af et perifert
venekateter (PVK, også kendt som ”venflon”).
Anlæggelse af PVK er en færdighed enhver læge skal kunne. Denne færdighed kan ikke
øves nok og træning i det kan ikke komme for tidligt på studiet.
På kurset får man teoretisk og praktisk undervisning i, hvordan man anlægger og anvender
et PVK samt de komplikationer, der kan opstå i anlæggelse og brug. Vi sørger for at der er
god supervision med 1 underviser per 4 studerende.
I den praktiske del anvender vi en specielt designet arm, som kan stikkes i, så teknikken kan
indøves. Dernæst vil der være mulighed for, at kursisterne øver på hinanden (OBS: dette er
ikke et krav!). Dette giver den bedste oplevelse af, hvordan det føles at stikke i en rigtig vene.
Der serveres kaffe og snacks på kurset.
Hvem: Medicinstuderende – intet semesterskrav
Deltagelse forudsætter medlemskab i SATS – kontingent: 50 kr. per semester

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen og få
masser af undervisningserfaring, sexpert-viden og
nye venner!
Måske har du sociale abstinenser og føler den ensommes blues ovenpå weekendens 69bar. Måske mødte du nogen, der burde have haft en bedre seksualundervisning, da de gik
i folkeskole. Eller måske har du ganske enkelt lyst til at være med til at gøre en forskel, ved
at give folkeskoleelever seksualundervisning i øjenhøjde på en sjov og anderledes måde.
Uanset hvad grunden er, er du i hvert fald velkommen hos os i Sexekspressen!
Som uddannet sexpert hos Sexekspressen, giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse
seksualundervisning. Man snakker med de unge om alt fra anatomi, sexsygdomme og
prævention til følelser, seksualitet og meget mere. Dagen forløber på en lærerig måde for
både elever og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det sjovt
undervejs!
Kom og hør meget mere til vores månedsmøde i denne uge:
TORSDAG D. 1. NOVEMBER KL. 17.00
i Studenterhuset ved Panum
Se vores Facebook-event: "Månedsmøde i Sexekspressen - November Edition"

Det praktiske:
Afholdes på Panum i lokale 13.1.80, den 20/11 og den 28/11, kl. 17.00-20.00
Der udbydes 16 pladser til hver af dagene
Pris: 50 kr. pr. deltager (krav: medlemskab i SATS)
Tilmelding under ”kurser” på SATS-kbh.dk – OBS: pladserne til
kurset den 28/11 bliver først tilgængelige efter kurset 20/11

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. (Dette koster et lille beløb)

Kontakt:
Nick Normand, kursusansvarlig (vgt833@alumni.ku.dk)
Neeliya Anton Joseph, kursusansvarlig
Sarunja Vijayakumar, kursusansvarlig

LØRDAG D. 17. NOVEMBER
i Studenterhuset ved Panum.
Alle informationer vil komme på facebook-eventet: “Sexekspressens actiondag november
2018”

Her kan du også høre meget mere om vores næste Actiondag, hvor du kan blive uddannet
sexpert. Så sæt allerede denne dato af nu:

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Foredrag: Sæd & psyke
Danske mænds sædkvalitet er blandt de dårligste i Europa, og infertilitet forekommer hos op mod 15% af alle danske par. GO inviterer til foredrag om
mandlig fertilitet og manglen på samme – belyst fra lægelige og psykologiske perspektiver ved chefpsykolog Svend Aage Madsen og læge og vinder af
ph.d. cup 2018 Anders Rehfeld. Kom og bliv klogere på den nyeste fertilitetsforskning og på, hvilke psykiske konsekvenser sub- og infertilitet kan forårsage.
Hvornår: Onsdag d. 14. november 2018 kl. 17.00
Hvor: Se Facebook-begivenhed for lokale
Alle er velkomne uanset semestertrin! Efter foredraget holder vi et kort månedsmøde for de interesserede.
Vel mødt! GO – gruppen for medicinstuderende med interesse for gynækologi og obstetrik

B asisgrupper
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Anæstesiologisk forskningsenhed søger medicinstuderende til kandidatspeciale inden for akut mavetarm kirurgi på Herlev-Gentofte Hospital
Patienter som gennemgår en stor akut mave-tarm kirurgi, har en høj risiko for at udvikle
komplikationer, ligesom der er en høj dødelighed efter operation. I vores forskningsenhed
har vi i de sidste 10 år beskæftiget os med denne patientgruppe med fokus på optimering
af deres patientforløb. Dette har været afsøgt med blandt andet randomiserede forsøg,
kohortestudier, databasestudier og interviewbaserede undersøgelser.
Vi arbejder aktuelt med data som allerede er indsamlet i vores tidligere undersøgelser,
hvilket er ideelt for dig, som ønsker et 6 måneder kandidatspeciale. Du vil indgå i vores
forskningsteam omkring disse meget syge kirurgiske patienter. Aktuelt er der en studerende,
som arbejder med dette område, og vi ønsker 2 mere.
Ydermere planlægger vi at oprette en prospektiv database med akutte mave-tarm
kirurgiske patienter med det formål at validere kendte risiko scorer og opnå deskriptive
data til planlægning af fremtidige projekter. Arbejdet er relevant for dig som vil have et
12 måneders kandidatspeciale. Du vil indgå i vores forskningsteam omkring disse meget
syge kirurgiske patienter.
I vores enhed er der aktuelt i alt 8 kandidatspeciale studerende. Vi går meget op i at tilbyde
sparring på tværs af enhedens aktiviteter og igangværende forskningsprojekter.
Hvem søger vi:
Vi søger 2 medicinstuderende til et 25 ECTS kandidatspeciale med forskning med start 1.
februar 2019, 1 studerende der vil bruge 1 semester på projektet og 1 studerende, der har
mulighed for at kombinere 5. semester kandidat med et halvt års opsparede ECTS eller orlov
og bruge sammenlagt 1 år på projektet.
Send ansøgning til: Ansøgning skal ske pr. mail direkte MD, Ph.d. Morten Vester-Andersen,
morten.vester-andersen@regionh.dk, eller klinisk professor og overlæge Ann Møller, ann.
moeller@regionh.dk, senest 1. november. Samtaler vil blive holdt løbende.

Kandidatstuderende søges til lægevikarhold på
Neurokirurgisk Afdeling, Rigshospitalet – Glostrup
Om stillingen:
Vi er et lille lægevikarhold på 6 ansatte med et godt socialt sammenhold, der varetager
funktionen i ”Rygseminaret” på neurokirurgisk afdeling på Rigshospitalet – Glostrup. Da
flere af os bliver læger til januar, søger vi nye holdmedlemmer.
Vi udfører præoperative undersøgelser og vurderinger på patienter, der skal rygopereres
indenfor den nærmeste fremtid. Dette er vores primære opgave, men såfremt der er tid i
programmet, er det også muligt at deltage i rygkirurgiske operationer, når man er endeligt
oplært.
Hvad der forventes af dig
- At du har interesse indenfor neurologi og neurokirurgi foretrækkes, men erfaring indenfor
disse specialer er ikke et krav.
- At du er udadvendt, selvstændig og nysgerrig
- At du trives i tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, læger, fysioterapeuter og andre
faggrupper.
- At du er klar på at være en del af et lille og socialt hold, hvor vi hjælper hinanden også i
travle eksamensperioder
- At du har bestået 2. semester på kandidaten
Det praktiske:
Arbejdet foregår i hverdagene i dagvagt fra kl. 8-14 på Glostrup Hospital (sommetider senere
afhængigt af arbejdsmængden), og du vil indgå i samarbejde med afdelingens andre læger
og især sygeplejersker. Vi forventer, at du kan tage omkring 3 vagter pr. måned. Der er aldrig
vagter på helligdage og i weekender. Der er 3 lønnede følgevagter, hvor du oplæres. Løn
gives efter FADL’s overenskomst for lægevikarhold (196 kr./time).
Ansøgningsfristen er fredag d. 9. november 2018, og der vil være ansættelsessamtaler i uge
46. Alle ansøgere får svar telefonisk eller via mail inden udgangen af uge 46.
Ansøgning samt CV kan sendes til holdleder Julie på nedenstående mailadresse. Spørgsmål
til stillingen kan ligeledes stilles via mail.
Julie Ravn, holdleder
julieravn@me.com

Tak for en kodyl 69-timersbar!
Klubben lagde rammerne for
årets fedeste fest - og nu skal
klubben restituere. Der er
derfor lukket i hvert fald frem
til næste mandag, den 5. nov.
Glæd dig til næste uges MOK,
hvor du kan læse om hvordan
og hvornår du kan hente dine
glemte ting. (Hvis ikke du når
det tirsdag den 30. oktober.)
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Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i
København - SMiK
Højtlæsning for studerende ved studenterpræst Nicolai
Hver anden onsdag læser jeg højt for studerende, der gerne vil have en pause fra
faglitteraturen ved at lytte til og snakke om gode skønlitterære historier med andre. Vi læser
forfattere som Tove Ditlevsen og Raymond Carver. Som deltager får du mulighed for at indgå
i et særligt fællesskab, hvor vi deler tanker og refleksioner om og med udgangspunkt i de
tekster, der læses, og derigennem sammen får nye oplevelser og perspektiver. Vi har fokus
på glæden ved at læse og glæden ved at læse sammen. Det kræver ingen forberedelse
eller særlige forudsætninger at deltage, og det er ikke nødvendigt at deltage alle gangene
– bare mød op!
Tid og sted: Hver anden onsdag kl. 17.00-18.30. De næster datoer er 7. og 21. november.
Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30, 2200 København N
Fri entré
Vi lever i distraktionens tidsalder. Foredrag med Lea Korsgaard, chefredaktør på Zetland
Et frit menneske er et opmærksomt menneske. Så hvad siger tidens herskende mediekultur
om vores forhold til os selv og hinanden? Vi står på verdenshistoriens største bjerg af
information, men på bunden af en dyb opmærksomhedskrise, hævder Lea Korsgaard. Og
foreslår i dette foredrag en vej videre frem.
Tid og sted: Torsdag d. 1. november kl. 16.00-18.00
Københavns Universitetsbibliotek Søndre Campus, Karen Blixens Plads 7, 2300 København S
Fri entré
Filosofisk mostur
Du kan stadig nå at komme med på efterårets filosofiske mostur – vores søstertur til
svampeturen! Vi har også på denne tur fornøjelsen af at have biolog Flemming Ekelund med,
som er meget kyndig i mos, hvilket han vil introducere os til. Også på denne tur vil vi filosofere
undervejs, måske med udgangspunkt i de meget små forskelle som mosserne udtrykker.
Vi spiser frokost undervejs, og der vil være en opbyggelig tale fra studenterpræsten. Husk
mad og drikke, godt fodtøj og påklædning efter forholdene. Turen er som altid arrangeret
i samarbejde med Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier.
Tid og sted: Lørdag d. 3. november. Vi mødes på Skodsborg st., parkeringspladsen
Bøllemosevej - bag stationen kl. 09.30. Fællesafgang fra Nørreport st. vil blive opslået her
på facebookbegivenhed.
Tilmelding til praest@sund.ku.dk med navn+studieretning er nødvendig.
Stemningsfuld Cohen-koncert med Brothers of Mercy
Leonard Cohen formåede igennem sin 50-årige karriere som få at forbinde stærk popmusik
med stærk lyrik. De store ord var i værk, når Cohen hæftede dem på menneskelivet og
fortolkede og forstod menneskelivet gennem dem. For han havde evnen til at skabe stor
poesi; at sætte ord sammen, så de peger langt ud over sig selv. Kom og nyd fortolkninger
af Cohens sangunivers i det smukke kirkerum!
Tid og sted: Torsdag d. 8. november kl. 20.00
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
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.
Studenterpræsten 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

Forskningsårsstuderende søges
Er du vild med IMAGING? Kunne du tænke dig at arbejde med DIAGNOSTIK af hudcancer?
Så har du LIGE NU mulighed for at blive FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE på DERMATOLOGISK
AFD. BBH!
Du:
- Er medicin,-bioteknologi, medicoingeniør- el. humanbiologistuderende
- Er interesseret i avanceret billeddiagnostik in vivo
- Er opsat på at hjælpe med at scanne en masse patienter
- Er god til at arbejde med billedfiler
- Er engageret, kvik, rar og videbegærlig
Vi:
- Er en meget aktiv international forskningsenhed på Bispebjerg Hospital
- Råder over de mest avancerede teknologier til at scanne huden i Norden
- Mangler én som dig til et spændende projekt
Er du interesseret, så kontakt:
Mette Mogensen
Overlæge, klinisk lektor, ph.d.
Direkte tlf.: 3091 4568
E-mail: mette.mogensen.01@regionh.dk

LINNEA GERDES - NY FORMAND FOR FADL KØBENHAVN
- Lær hende bedre at kende

Linnea læser på 7. semester, og sidder i FADL Københavns
repræsentantskab på 4. år.
Hun meldte sig i sin tid ind grundet en interesse for
uddannelsespolitik. I sit første år i repræsentantskabet var
hun suppleant, og på sit andet år kom hun med i UPU, som
hun også blev formand for året efter.
For 1,5 år siden var hun med til at opstarte et mere
nationalt FADL. Dette tiltag medvirkede til, at der blev
afholdt flere fællesmøder for kredsene, og at mange
beslutninger nu bliver taget på nationalt plan.
Hun sidder derudover også i Hovedbestyrelsen, og så
er hun medlem af AFU, som sørger for alle de gode
arrangementer til FADL-medlemmer.
For Linnea er det sociale på medicinstudiet meget
vigtigt, og hun er derfor også stor fortaler for ordningen
’Pusterummet’. Her har studerende sammen med
studerende en vision om at forbedre trivslen, studiemiljøet
og sammenholdet.
Når Linnea ikke er at finde med en bog på Panum, og
heller ikke er bruger sin tid på FADL, bruger hun meget tid
med sine venner og familie.
For hende er det vigtigt også at holde fast i de gamle
venner udenom medicinstudiet, for at koble helt af fra
medicin og FADL.
I sin fritid er hun også optaget af sport og rejser. I
sommers drev eventyr- og rejselysten hende til Tanzania,
hvor hun besteg Kilimanjaro!

FADLs EFTERÅRSKURSER
Der er stadig ledige restpladser på kurserne!
- herunder psykiatri, akut pædiatri og
skadestue
Tilmeld dig på mit.fadl.dk

Vidste du, at en isolationsvagt giver dig 25% mere i løn?
Dvs. du får 10 timers løn for at sidde der i 8 timer.
Kontakt dine tillidsrepræsentanter på tillid@fadl.dk
- de har tavshedspligt
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WILL THE REAL MARY DONALDSON PLEASE STAND UP?
Du husker det nok ikke (du husker måske ikke så meget) fra 69, men MOK var på pletten til 69 og havde en random bar ude i atriumgården
torsdag eftermiddag. Folk havde lystigt startet deres brandert, og vi var på jagt efter Panums ultimative Mary Donaldson (HKH Kronprinsessen)
look-a-like. Se med her for denne hæsblæsende konkurrence og se vinderen!
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