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DET SKER I UGEN

OM MOK
MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig.
MOK udkommer hver onsdag, og indeholder blandt andet nyt fra
basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben og FADL, samt
jobopslag målrettet medicinere. Og ikke mindst gøgl… Når MOK

ONSDAG
MOK udkommer.
FADL fastelavn i Fadl-huset kl 16

bliver sat op hver mandag, er det MOK-redaktionens opgave at
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

TORSDAG
SAKS suturkursus, se side 4
Hold 103 har studieteknik-time med 3x “M”

til dig i bladet.
Du kan læse mere om regler for indlæg på MOK.dk
Deadline er Mandag kl 12, hvor vi tømmer brevkassen, mok@mok.dk

FREDAG
SexEx tager på weekendtur
Rusvejledningen tager til Halløjland
KVINDERNES INTERNATIONALE KAMPDAG

Kys og kærlighed
Dit MOK

LØRDAG

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

Andrea er til Dansk Patologisk Selskabs
årsmøde i Kolding

SØNDAG
Andrea tager i kirke og bøder for hendes
pato-synder

MANDAG
MOK deadline 12.00
SVAR PÅ MOKSA side 12 og vind en bog
Årsopgørelser offentliggøres

TIRSDAG
SAKS + GO foredrag, se side 4
Frist tilmleding til Livskraft-camp, se side 5

UGENS REDAKTION
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Regler for indlæg findes på mok.dk
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BIERNE – HVAD SNAKKER DE OM?

Det er forår, vi bliver glade indeni, der er pollen og feromoner i luften! Vi begynder at tale mere med hinanden, fordi vi er høje
på det længe ventede D-vitamin. Og det leder mig let og elegant hen til en lille snak om kommunikation. Kommunikation er
grundlaget for ethvert velfungerende samfund – det gælder også vores kære bier. Hvis du ikke har fulgt med i dette semesters
føljeton, henvises der til MOK nr. 15-17, da der en gang i mellem bruges bi-fagtermer. For at få et så stort samfund til at fungere, er det nødvendigt at bierne har robuste men nemme kommunikationsmetoder. Beskeder som f.eks. ’Vi yngler mere, der
er brug for mere pollen!’ eller ’Jeg har fundet den fedeste plante der drypper af nektar’ er absolut vitale for biernes overlevelse.
Vibrationer
Man skulle tro at bierne konstant sendte SMS’er til hinanden eller havde gang i en gruppechat på messenger,
så meget som bistaden kan vibrere. Det er overhovedet ikke tilfældet, men vibrere gør de. I bistadens mørke
sendes vibrationer gennem vokstavlerne, så et stort antal
bier hurtigt kan blive informeret. Det er hovedsageligt
dronningen, der benytter denne kommunikationsmetode,
da hun hurtigt skal kunne gøre opmærksom på sit eget ve
og vel. Ved disse vibrationer, sender hun signal om sin
tilstedeværelse og placering – og den eventuelle panik kan
lægge sig. På samme måde fortæller endnu ikke klækkede
dronninger fra deres forseglede celler, at de er på vej.

Feromoner
Bier gør brug af mange feromoner.
Som tidligere nævnt i dette semesters
bi-saga, bruger dronningen feromoner til at undertrykke arbejderbiernes
æggestok-udvikling, så hun er ’alone
on the throne.’ Ammebierne (stage
one af arbejderbien) kan udsende yngelferomoner, der sender signal om et
øget behov af pollen til produktion af
fodersaft, hvis der er gang i reproduktionen. Trækbien vil nu tage flere ture
samt mere pollen pr. tur. Arbejderbierne bruger også flittigt feromoner til
at informere om en trussel. Bagerst på
arbejderbiens bagkrop sidder Nasonov-kirtlen, og når denne bruges, vil
man se bierne med rejst bagkrop og
vibrerende vinger. Feromonet bruges
til at markere tiltrækningssteder, eg.
Vandingssteder, indgangen til bistadet eller et nyt bosted for bifamilien.

Dans – herunder svansedansen
Når en bi har fundet guld (læs: god nektar eller pollenkilde) er det vigtigt at den kan formidle præcise oplysninger om fødens
kvalitet, retning man skal flyve i og ca. afstand fra bistaden. Bierne har løst dette kommunikationsproblem ved dans på de
lodrette vokstavler. De andre bier vil følge dansen og få smagsprøver fra den dansende bi. På denne måde er det muligt at
rekruttere et stort antal trækbier (sidste stadie af arbejderbier) til trækkilden. Jo mere livlig og energisk bien danser, jo flere
rekrutteres. Hvad med retning og lokalisation? Det hjælper jo ikke hvis den bare danser amok og alle flyver hovekulds ud i
alle retninger lige i gabet på lyngedderkopper. Bierne bruger runddans, når trækkilden er mindre end 100 meter fra bistaden.
Under runddansen afgiver bierne duft fra blomsten, så de andre bier ved hvad de skal søge efter. Hvis blomsten ikke har duft,
markerer bien blomsterne med sin egen specielle duft. Endvidere kan den afgive nogle lydsignaler til at hjælpe med orientering. Men det rigtig spændende kommer når trækkilden
er +100 meter væk. Da bliver svansedansen (engelsk: The
Waggle Dance) taget i brug. Retning og afstand angives ved
at bien bevæger sig i to små halvkredse (danser i 8-tal), og
det lige stykke mellem halvkredsene angiver biens retning
ift. solen. Hvis blomsten er i en lige linje mod solen, danser
bien lodret opad på vokstavlen, og hvis den er i en lige linje væk fra solen, danser den nedad. Ved afvigelser angives
retningen ift. det lodrette plan. Jo længere tid det tager at
gennemføre en runde, jo længere væk er blomsten. Hvad
nu hvis det er overskyet? Biers øjne er følsomme for polariseret lys, og kan bestemme solens placering selvom det er
overskyet.
Så for kort at opsummere er biernes kommunikation baseret på vibrationer, feromoner og dans. Ikke så meget anderledes end 450 stud.med. til fredagsbar, men på mange
måder væsentlig mere effektivt. Foråret er i gang og snart
begynder bierne at summe – nu ved du hvordan og hvad
de snakker om.
Og til alle jer queens derude – stort, fedt glædelig
Kvindernes Internationale Kampdag d. 8. marts!
YASSSS QUEEENS
A. Maier / MOKred.
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Infomøde og månedsmøde om
”Locked in Syndrome”
Kom til årets 1. oplæg i FORNIKS og hør Simon, en tidligere
locked-in patient, fortælle om sit helt utrolige forløb
gennem utallige kampe, som i dag har gjort, at Simon
er tilbage som folkeskolelærer - han har klaret det! Han
fik at vide af lægerne, at han ville sidde i kørestol resten
af hans liv - men Simon mente noget andet. Derudover
har vi også neuropsykolog Christina Engelmann, fra
neurokirurgisk klinik på Rigshospitalet, til at gøre os alle klogere på bevidsthedens mange
facetter og hvad forskellene er mellem er forskellige stadier - for hvor meget foregår der
egentlig i bevidstheden, når man er "bevidstløs"?
Inden arrangementet vil der være infomøde for alle som er interesseret fra kl 16.45.
Oplægget starter kl. 17.15 i 13.1.61.
Så hvis du også er nysgerrig efter at høre mere, så håber vi meget på at se dig - og måske
din læsemakker :-)
Vi sørger selvfølgelig for lidt lækkert til ganen samt kaffe og te :)
Efter oplægget vil der blive afholdt månedsmøde, hvor alle er velkommen til at deltage og
komme evt. komme med foreslag til de næste arrangementer.

Basisgrupperne GO
og SAKS inviterer til
foredrag:
Den komplicerede fødsel – en introduktion til specialet i gynækologi og
obstetrik
Tid: Tirsdag d. 12. marts kl. 16.00
Sted: Miniaud. 29.01.32
Går du rundt med en obstetriker gemt i maven? Eller kunne du tænke dig at blive klogere
på, hvad der sker, når en fødsel ikke forløber som planlagt?
Som en del af SAKS årlige Tour-De-Chirurgie-foredragsrække inviterer GO og SAKS til en
introduktion til specialet i gynækologi og obstetrik. Speciallæge Jacob Lykke og introlæge
Steffen Ernesto Kristensen fra Obstetrisk Klinik Rigshospitalet vil komme og fortælle om
arbejdet som obstetriker med udgangspunkt i temaet ”den komplicerede fødsel”.
Arrangementet er gratis og for medicinstuderende på alle semestre.
Vi glæder os til at se dig!
De bedste hilsner
SAKS og GO

Kommende arrangementer
Marts:
Neurale netværk
Torsdag d. 28. marts kl 17.15
Rune Berg, Associate Professor, Department of Neuroscience, KU
April:
Blod-hjerne-barrieren
Torsdag d. 25. april kl 17.15
Kursus i Basal Neurologisk undersøgelse
Tirsdag d. 30. april kl 17.00 - for tilmelding se facebook-page
Maj:
Bevægeforstyrrelser, Zebra i klinikken
Torsdag d. 23. maj kl 17:15
Annemette Løkkegaard, Klinisk forskningslektor,Bispebjerg Hospital
Vi glæder os til at se dig!
/FORNIKS

Events i Marts
Kalender
SAKS Uge 10 2019
Sutur 1 (vol. 1)
(7. marts)
To læger står klar til at instruere dig i hvordan du håndterer kirurgiske instrumenter, og
introducerer dig til de basale kirurgiske suturteknikker herunder at sy enkeltsting og
fortløbende suturer på dyrehud.
SAKS Uge 12 2019

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen d. 8.-10 marts
og få masser af undervisningserfaring!
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!

Kursus i kirurgiske knuder
(20. marts)
Dette er et kursus til jer som gerne vil lære at binde glide-, ethånds- og tohåndsknuder.
I bliver undervist af de erfarne læger Birgitte og Nina, der på pædagogisk vis vil forklare jer
de fundamentale grundprincipper og teknikker.
SAKS Uge 13 2019

8.-10. MARTS
Vi tager afsted en hel weekend, hvor nye bliver uddannet sexperter og gamle får ny viden
til at blive endnu bedre sexperter!

Livet som Ortopædkirurg - Tour de Chirurgie
(26. marts)
Hvad laver en ortopædkirurg? Hvordan ser en arbejdsuge ud for en læge på en
ortopædkirurgisk afdeling og hvordan har man mulighed for at få en fod indenfor i specialet,
hvis interessen er der?
Disse spørgsmål (og mange flere) vil blive belyst i dette oplæg omhandlende livet som
ortopædkirurg.

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 2019 Sexekspressen
København”

Kursus i Skadestuekirurgi med SAKS
(30. marts - 31. marts)
Kom med til en fed weekend med masser af hands on, håndgreb og fed undervisning om
alt fra klassiske frakturer til sjældne insektstik.

BLIV UDDANNET! Meld dig til vores vinterseminar før din læsemakker:

Kan du ikke denne weekend, så frygt ej! Der kommer flere uddannelsesmuligheder i foråret!
Indtil da så kom til vores månedsmøde:
TORSDAG D. 7/3 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. Se også facebook-eventet:
“Månedsmøde marts - Sexekspressen Kbh <3”

Yderligere information vedrørende de specifikke events, tilmelding og tidspunkter
findes på vores facebookside: SAKS – Studerendes Almene Kirurgiske Selskab.

Vi søger hurtigst muligt en medicinstuderende med
interesse for endokrinologi og overvægt til et forskningsprojekt på Endokrinologisk afdeling, Hvidovre
Hospital

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

<
Til T. Kh. Mo

I forbindelse med et forskningsprojekt, hvor vi forsøger at afdække nye appetitregulerende
mekanismer søger vi 1-2 medicinstuderende, der gerne vil prøve kræfter med klinisk
eksperimentel forskning. Der vil være mulighed for at indgå som lønnet forskningsårsstuderende i et dynamisk projektteam bestående af læger, sygeplejersker og basalforskere.
Vi ønsker at undersøge betydningen af samspillet mellem to tarmhormoner for appetit og
fødeindtag hos svært overvægtige mænd.
Har du interesse og lyst til at prøve kræfter med forskningen bedes du kontakte læge Birgitte
Holst på mobilnummer 21487699 eller e-mail: holst@sund.ku.dk

ANNONCER

Medicinstuderende søges til forskningsprojekt i Kræftens Bekæmpelse
Vil du indgå i et forskningsprojekt, hvor du hjælper med at skabe
viden om opfølgning efter brystkræft, og hvor dit arbejde er med
til at gøre en forskel?
Om os
I forskningsenheden ’Livet efter Kræft’ i Kræftens Bekæmpelse arbejder vi blandt andet med
opfølgning efter kræft og hvordan opfølgningen kan tilrettelægges, så den bedst muligt
understøtter patienterne i netop livet efter kræft.
Om projektet: En spørgeskemaundersøgelse blandt kvinder, behandlet for brystkræft
Med dette forskningsprojekt vil vi indsamle og formidle viden om, hvad det betyder for
patienter, der har haft brystkræft, at opfølgningen omlægges fra tæt opfølgning med
fastlagte lægesamtaler til opfølgning uden faste kontakter eller med sygepleje-kontakter.
Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget blandt 1200 kvinder i forbindelse med, at Region
Sjælland har omlagt kontrolforløbene. Patienterne har udfyldt et spørgeskema kort tid efter
overgangen til det nye opfølgningsforløb og igen 12 måneder senere.
Viden fra undersøgelsen kan bidrage til, at fremtidige opfølgningsforløb tilrettelægges, så
de bedst muligt understøtter kræftoverleveres behov.
Om stillingen
Vi søger en medicinstuderende til at gennemgå patienternes journaler og indhente
oplysninger om tilbagefald eller anden nytilkommen kræftsygdom. Vi har brug for, at du
er fuldtidsansat her i 6 måneder med løn. Derefter er det muligt at skrive speciale på de
indsamlede data samt publicere en artikel, hvis du er interesseret i dette. Der gives ikke løn
under eventuel speciale- og artikelskrivning.
Emnet for evt. speciale og/eller publikation kan du selv være med til at definere. Det kunne
relatere sig til symptomer efter brystkræft i relation til social position, angst for tilbagefald,
patienttilfredshed og udækkede behov i efterforløbet.
Om dig
Vi forventer, at du:
•
Er i gang med kandidatdelen af medicinstudiet
•
Har interesse for forskning og gerne erfaring med indsamling af journaldata
•
Er villig til at arbejde fleksibelt
•
Er god til at arbejde systematisk

|

Vil du gøre en forskel for børn/unge med kræft og
deres familier?
LIVSKRAFT søger camp-frivillige til Cool Camps, der
skal give psykosocial styrke til deltagerne.
Ansøgningsfristen er den 12. marts.
Kort om LIVSKRAFT og det frivillige arbejde
LIVSKRAFT arrangerer Danmarks eneste aktivitetsbaserede rehabiliteringscamps for familier
ramt af børnekræft. De såkaldte Cool Camps er blevet realiseret på baggrund af en donation
fra Børnecancerfonden, som har støttet projektet siden 2015. Projektet er bakket op af læger
og sygeplejersker på landets fire børnekræftafdelinger, og bag projektet står to læger, hvoraf
den ene er tidligere børnekræftpatient.
Som camp-frivillig på LIVSKRAFTs Cool Camps vil du blive en del af et dedikeret tværfagligt
team bestående af andre frivillige, sundhedsprofessionelle, aktivitetsansvarlige og folkene
bag LIVSKRAFT, som er hovedansvarlige for gennemførslen af campen. Du vil få mulighed for
at oparbejde dine kompetencer i at kommunikere med alvorligt syge unge, deres søskende
og forældrene samt få et grundigt indblik i den vigtige og stadig mere prioriterede del af et
behandlingsforløb – nemlig rehabiliteringsindsatsen, som ikke kun omfatter det syge barn,
men hele den kræftramte familie. Og selvfølgelig venter der også en masse udfordrende,
sjove og personligt udviklende oplevelser sammen med de unge og det øvrige team.
Da jeg meldte mig som camp-frivillig til Cool Camp, havde jeg ikke i min vildeste fantasi
kunnet forestille mig, hvad der ventede forude. En uge fyldt med inspirerende mennesker
og helt unikke oplevelser og øjeblikke. Fra første minut kan man mærke, at det er noget
helt specielt, og der opstår hurtigt et enestående fællesskab. Man lever i en magisk boble,
hvor alle støtter hinanden og kun vil hinanden det bedste. Der opstår venskaber mellem
både camp-frivillige og deltagere, som bygger på stor forståelse og respekt for hinanden.
Man kan se, at de unge virkelig udvikler sig i løbet af campen, og det er en helt unik
oplevelse at være en del af. Man er ikke i tvivl om, at man som camp-frivillig gør en forskel
for de unge. Det er utroligt bekræftende, og jeg har i løbet af campen lært meget om mig
selv som person. At være camp-frivillig på Cool Camp har været en fantastisk oplevelse.
Citat fra camp-frivillig, Cool Camp
Må vi heart-hunte dig?
LIVSKRAFT søger lige nu ca. 60 camp-frivillige fordelt på LIVSKRAFTS tre Cool Camps. Alle
camps finder sted på Skovly nær Ribe. Dine omkostninger til transport, kost og logi vil blive
dækket. Vi har således ”kun” brug for din tid og dit engagement.

Vi tilbyder
•
Et meningsfyldt og inspirerende forskningsmiljø
•
Oplæring i dataindsamling fra patientjournaler
•
Viden om brystkræft og tilbagefald
•
Mulighed for at skrive speciale på de data der indsamles
•
Mulighed for publicering af en artikel
•
Fleksible arbejdstider

•
•
•

Mere information
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte projektlæge Lena Saltbæk
på lesa@cancer.dk.

Sådan ansøger du
Ansøg om at blive camp-frivillig og få mere info om campene, holdet bag og
arbejdsopgaverne på: http://www.livskraftcenter.dk/for-frivillige/bliv-frivillig/camp-frivillige,
Facebook og Instagram
Ansøgningsfristen for alle camps er den 12. marts 2019

Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er 15. marts 2019. Jobsamtalerne afholdes i uge 13. Vi ønsker stillingen
besat hurtigst muligt, men er åbne for justeringer afhængigt af dit studieforløb.
Ansøgningen skal indsendes elektronisk via linket nedenfor.
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.
aspx?cid=1572&ProjectId=144738&DepartmentId=18958&MediaId=5
Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Hvert år får mere end 35.000 danskere konstateret kræft, og hver tredje rammes af
sygdommen i løbet af deres levetid. Kræftens Bekæmpelse kæmper for et liv uden kræft,
men det er et langt sejt træk at nå dertil. Arbejdet foregår på 3 vigtige fronter: Forebyggelse,
forskning samt støtte til patienter og pårørende. Hvis vi trækker i flok, kan og skal vi vinde
kampen, men vi har brug for al den hjælp, vi kan få. Som medarbejder kan du være med
til at gøre en forskel.

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på
Københavns Universitet søger 2 nye præparatfremstillere med ansættelse pr. 15. april 2019.
Ansøgning skal sendes via hjemmesiden: http://jobportal.ku.dk/undervisningsstillinger
(tryk på linket "SØG STILLINGEN"), så den er universitetet i hænde senest den 1. april
2019.

Cool Camp for kræftramte unge (12-17-årige) finder sted den 5. til 12. juli 2019
Cool Camp for søskende (12-17-årige) finder sted den 27. juli til 3. august 2019
Cool Camp for familier (6-12-årige + forældre) finder sted den 25.-29. september 2019

For at sikre at du bliver grundigt klædt på til opgaven som camp-frivillige, skal du deltage i en
OBLIGATORISK træningsweekend den 12.-14. april 2019. Træningsweekenden foregår
på Skovly.

Global Public Health – internationalt perspektiv 5. semester kandidatdelen
Er du interesseret i at lære om globale sundhedstendenser
inden for kroniske sygdomme? Har du mod på at tilbringe 1
måned i et land med de højeste forekomster af diabetes og
fedme? Du har fra efterårssemesteret 2019 mulighed for at komme til Mexico, hvis du melder
dig til International Health – Global Public Health som dit valgfagsperspektiv.
Vi har byttet Krakow, Polen ud med Cuernavaca, Mexico, hvor du vil få mulighed for
at få førstehåndsindsigt i mexicanernes kamp mod overvægten og de medfølgende
metabolske sygdomme. Det gælder i form af undervisning med lokale eksperter på
det Nationale Institut for Folkesundhed i Cuernavaca, besøg på klinikker, hospitaler,
NGO’er samt forskningsenheder, der alle arbejder for en bedre folkesundhed i det store
latinamerikanske land. Alle aktiviteter vil komme til at foregå i og omkring Cuernavaca
og Mexico By, og du kommer til at bo i Cuernavaca. Al undervisning vil foregå på engelsk,
hvorfor spansk-kundskaber ikke er nødvendige. Der vil desuden blive mulighed for at
skrive kandidatspeciale baseret på originaldata i samarbejde med det Nationale Institut
for Folkesundhed i Cuernavaca.
Tilmeldingsfrist 1. april 2019.
Det samlede forløb i Global Public Health valgfagsperspektivet ser således ud
(undervisningen foregår med få undtagelser på engelsk):
29. juli – 03. august:
e-leaning kursus i International Summer School, Global Health
Challenges
05. -16. august:
on-campus (KU) International Summer School, Global Health
Challenges
09. – 27. September:
on-campus (KU) undervisning og institutionelle besøg (præ-Mexico
kursus)
28. oktober – 22. november:
feltophold i Cuernavaca og Mexico By, Mexico
Global Public Health perspektivet præsenteres på et KA Medicin valgfagsperspektiv
fællesmøde i Haderup auditoriet, Panum, kl. 16.30-18.00 tirsdag d. 12. marts.
Yderligere information om kurset kan fås ved henvendelse til kursusansvarlig Dirk Lund
Christensen (dirklc@sund.ku.dk), direkte tlf. +45 21 42 68 46.
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STUDENTERTILBUD

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i København - SMiK
Kære Studerende
Studenterpræsten er som altid tilgængelig for samtaler på sit kontor på Panum, hvor I også kan finde hele Studentermenighedens
forårsprogram og nye kort med ”Studenterpræstens gode bønner” til at tage med i lommen!
I april og maj er der fugletur og fisketur, og jeg står også for en filosofisk salon på to foredrag over temaet ”Eksistensen i det
fortravlede samfund” samt en højskolesangaften i maj med Ida Auken.
Kommende arrangementer
Filosofisk salon: Eksistensen i det fortravlede samfund
Samfundets stigende hastighed gør noget ved mennesket og ikke kun noget ubetinget godt! I 2 filosofiske saloner sætter vi fokus på markante tænkeres teorier om det fortravlede samfund.
Onsdag 13. marts holder professor Jacob Dahl Rendtorff oplæg om den franske filosof Paul Virilio, som udviklede en videnskab om hastigheden – dromologien.
Den filosofiske salon er en samtalesalon. Oplægsholderen kommer med et kort oplæg på ca. 25 minutter, og derefter vil der være en pause, hvor man kan få en bid brød og et glas vin.
Herefter fortsættes med diskussion og spørgsmål.
Tid og sted: Onsdag 13. marts kl. 19.30. Forårets anden filosofiske salon er onsdag 10. april kl. 19.30
Johannes på Torvet, Sankt Hans Torv 30, 2200 København N
Pris: 50 kr. som betales i døren med kontanter eller mobilepay
Filosofisk fugle- og botaniktur
Den traditionsrige tur går dette forår til Køge sydstrand, Køge bugt og Tryggevælde å. Som altid er det i selskab med lektor i naturfilosofi Claus Emmeche, lektor ved biologisk institut
Flemming Ekelund og studenterpræst Nicolai Halvorsen. Turen vil som vanligt indeholde filosofiske overvejelser, en opbyggelig tale og hyggeligt samvær.
Tag en pause fra læsningen og inviter din studiekammerat med på en hyggelig tur, hvor du også kan møde nye mennesker. Husk fornuftigt fodtøj og tøj efter vejret, kikkert til fuglene,
madpakke og noget at drikke. Turen er et samarbejde med Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier på Det Naturvidenskabelige Fakultet, KU.
Tid og sted: Lørdag d. 6. april kl. 10.00
Mødested er Køge station på parkeringspladsen på østsiden ved trappen over banen - Østre Banevej i Køge
Tilmelding: praest@sund.ku.dk
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

Hvad skal du
lave i din
sommerferie?

Vil du prøve livet som praktiserende læge?
Hvis du vil prøve livet som praktiserende læge kan Region
Sjælland tilbyde dig dette i din sommerferie 2019.
Du skal som minimum have bestået 10. semester, men har
du det i juni 2019, kan du blive en af de heldige, der får ca.
fire ugers sommerophold hos en praktiserende læge i Region
Sjælland.
De 10 ophold tilbydes i følgende områder:
Lolland – Guldborgsund – Vordingborg – Kalundborg –
Odsherred – Slagelse – Stevns - Jyderup

Sommeropholdet vil blive honoreret efter gældende overenskomst ”Overenskomst for lægestuderende, der ansættes som
vikar i underordnet lægestilling”.
Hvis du er interesseret, så send hurtigst muligt en mail til
dnsv@regionsjaelland.dk med følgende oplysninger:
Navn – mailadresse – telefonnummer – ønsket periode –
ønsket geografi
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Pia Drostgaard 57 87 56 40 / 93 57 03 60 pdo@regionsjaelland.dk

STUDIETEKNIKKURSUS
FOR 1. OG 2. SEMESTER
Torsdag d. 7/3 kl. 17-19

FADL har netop oprettet et studieteknikkursus, til dig som er ny på medicinstudiet.
På kurset i studieteknik får du redskaber til, hvordan du kan definere dine mål.
Du får hjælp til hvordan din tid og læsning planlægges og struktureres, så du opnår
målene. Kurset giver konkrete studietekniske redskaber, som du kan tage med hjem og
arbejde videre med selv.
Overgangen fra gymnasie til universitet kan være svær. Derfor er det vigtigt, at du
lærer at planlægge og strukturere din tid og læsning. Kurset er til dig, som synes at
planlægning og strukturering er svært. Det kan vi hjælpe dig med! Vi ved, at skæv
planlægning og strukturering kan føre til, at du som ny studerende i nogle tilfælde kan
opleve at føle dig stresset. Det kan i sidste ende føre til, at det ikke lykkedes at opnå
dine mål, Derfor er det vigtigt, at du lærer at strukturere din tid tidligt i dit studie.
Følgende emner vil bl.a. blive gennemgået:
•
•
•
•
•

Målsætning og planlægning
Læseteknik/hastighed
Tekstmarkering og notatteknik
Bedre indlæring
Studiegruppe

Efter kurset byder FADL på gratis aftensmad i form af pizza.
Tid og sted:
Torsdag d. 7. marts 2019 kl. 17-19 i FADLs kantine
Pris:
Gratis
Du tilmelder dig via www.mit.fadl.dk senest torsdag d. 7 marts kl. 10

FADLs FORÅRSKURSER 2019
FADLs kurser er til dig, som ønsker at blive en endnu bedre læge.
Der er stadig få ledige restpladser tilbage - så skynd dig ind og tilmeld dig via mit.fadl
Tilmeldingen til kurserne lukker, når kurset er fyldt op,
og du kan tilmelde dig alle de kurser, du er interesseret i.
KONTAKT
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk

FASTELAVN I FADL-HUSET
Tag din bedste ven under armen og kom til fastelavnsfest
i dag onsdag d. 6 kl. 16!
Der vil være varm kakao og fastelavnsboller,
og så skal vi selvfølgelig også slå katten af tønden!
Mød op i dit bedste kostume,
der bliver nemlig uddelt præmie til den bedste udklædning!
Arrangementet foregår i FADLs kantine.

FADLs DIREKTØR ÅRETS LEDER
Vores egen direktør, Erik Harr, modtog forleden prisen som
Årets Leder. Det var lederforeningen i Dansk Journalistforbund,
der uddelte prisen.
Den går til en leder, som er et forbillede for andre, og som
har opnået særlige resultater af økonomisk, strategisk eller
organisatorisk karakter.
Erik modtog prisen for sit inddragende lederskab og for
at have indført medielobbyisme, som han har skrevet
en bog om, i medie- og kommunikationsarbejdet på
sine tidligere arbejdspladser. En metode, der engagerer
nye samarbejdspartnere og trækker den politiske
interessevaretagelse ind i mediebilledet.
”Jeg er selvfølgelig glad for prisen, da det er er mine tidligere
medarbejdere, der har indstillet mig, og fordi jeg virkelig tror
på det inddragende lederskab. Ikke mindst i FADL er det
virkelig noget, der giver mening, hvor det er et privilegium at
arbejde sammen med gode kolleger og så mange engagerede
medicinstuderende,” siger han.
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Annonce:

Kuren mod alle sygdomme

er fundet!
Efter mange års desperat
en H. Pylori-eradikationskur,
søgen har lægevidenskaben
så forsvandt alle andre
endelig nået sit mål; Kuren
symptomer" [...] "Jeg var lidt
mod alle sygdomme er endelig
nervøs over at lufte idéen for
opdaget. Overalt i Danmark ses
de rigtige læger, for det virkede
lange strømme af patienter, der
bare for nemt, hvis det skulle
forlader hospitalerne
være så enkelt".
fuldstændigt raske.
For at teste hypotesen
Tilbage er kun de
tog Anders radikale
fødende kvinder - den
midler i brug: "Jeg
eneste sygdom som
inficerede mig selv
videnskaben endnu
med H. Pylori, og i
ikke har kureret.
løbet af de næste
Det er ikke første
uger fik jeg alle
gang at vores fag
sygdomme." Det
Anders Schack er blevet var først da Anders
tager syvmileskridt - i Stud.Med
meget overvældet over den pludselige
“Nu håber jeg bare at havde 38 forskellige
2005 modtog Barry opmærksomhed:
Ariana Grande vil svare på mine mails.”
Marshall og Robin
kræftformer, 8 medWarren Nobelprisen i medicin
fødte hjertefejl, 2 Korsakofffor at opdage, at den indtil
psykoser, og mere end 120
da uhelbredelige sygdom,
frakturer, at han besluttede
mavesår, i virkeligheden
at starte eradikationskuren.
skyldes bakterien Helicobacter
Inden for én uge forsvandt alle
Pylori og kan kureres med
sygdommene.
antibiotika.
Anders' banebrydende eksNu hvor vi står med kuren mod
periment har sendt chokbølger
alle sygdomme, må vi endnu
gennem sundhedsvæsenet.
en gang sande, at vi længe har
Inden for den seneste uge
været snublende tæt på svaret.
er alle specialer, undtagen
Det viser sig nemlig, at alle
gastromedicin, blevet afviklet.
sygdomme vi nogensinde har
Al gynækologi er blevet
kendt, skyldes H. Pylori.
samlet på en telefonsvarer,
Det var Stud.Med. Anders
der fortæller at man desværre
Schack som gjorde den
ikke kan gøre noget mod
revolutionerende opdagelse:
menstruationssmerter. jp
"Jeg begyndte bare at lægge
mærke til, at når jeg ordinerede

Du bliver jo
aldrig læge...

Annonce:

Vi har fået et nyt logo og design, så du bedre kan stole på os.
Vi tager stadig dine penge.
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MOK ARKIVET:
Den danske TOP10 fra Dengang til Nu
Har du også været til fredagsbar i weekenden og danset røven ud
af bukserne imens du tænkte “Hold kæft nogle bangern numre?!”
Det var MOK-redaktionen, og det fik dette redaktionsmedlem til
at tænke over vores nutidige bangerz. Hvad får os danskere op fra
stolene og ud på dansegulvet, og hvad gjorde det for nu snart tyve
år siden? Derfor har vi lavet denne sammenligning, så du nu har
chancen for at se hvordan vores kollektive spotify-indsats har sat
sit præg på de mest spillede sange. Så grib dine høretelefoner og
nærmeste musik-tjeneste og få lyttet til the best of 2017 & 1999. De
kan findes på Spotify ved at søge efter: MOK 99-17 TOP10

2017

1999

1. Please Don’t Lie – Hugo Helmig

1. Believe – Cher

2. Unusual – Mads Langer

2. Romeo – Blå øjne

3. Limbo – Scarlet Pleasure

3. ...Baby One More Time – Britney Spears

4. Hele Vejen – Nik & Jay

4. Dig og Mig – Blå Øjne

5. Take the World by Storm – Lukas Graham

5. Selv en dråbe - Diverse Kunstnere

6. 2017 – Rasmus Seebach

6. Mamma Mia - A-Teens

7. Lucy – Burhan G

7. 2 Times - Ann Lee

8. Deja Vu – Scarlet Pleasure

8. Mamba No. 5 - Lou Bega

9. You’re Not There – Lukas Graham

9. Blue - Eiffel 65

10. No Promises – Bryan Rice

10. Genie in a Bottle - Christina Aguillera

Udover de oplagte hits har der tilbage i 1999 sneget sig en enkelt
støttesang ind i form af “Selv en dråbe”, som var skrevet i forbindelse
med Kosovokrigen. Desuden er der en enkelt copy-cat sang i form
Mamma Mia, som oprindeligt blev udgivet i 1975 af ABBA. Den
danske copy-cat skal findes i en syret udgave af Dig og Mig. Det kan
desuden anbefales at høre 2 Times med Ann Lee for et indblik i en
af Danmarks mere syret-produceret TOP10 hits.

Når du engang er blevet færdig
med at lytte til hitsne, kan du
jo overveje at gå ind på din
streamingstjeneste, og være med
til at sikre dig at lige præcis din
yndlingssang bliver placeret på
Danmarks nuværende TOP10-liste
og kommer til at repræsentere
året 2019.
Kilder 2017: https://gaffa.dk/nyhed/129443/her-er-arets-10-mest-spillede-sange-i-dansk-radio/
Kilde 1999: https://da.wikipedia.org/wiki/Nummer-et_hits_i_Danmark_i_1999

GØGL

Horoskoper
af Madame Maier

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du har en stærk trang til at købe en metaldetektor. Ved nærmere
eftertanke er det en god investering - og du kan jo altid gemme den
til din midtlivskrise. Om du finder noget, beretter stjernerne intet om.
Fisken
19. feb. - 19. marts
Den nye skulptur foran tandlægeindgangen fascinerer dig. Den hjemsøger
dig i dine drømme, og du (og din cykel) føler dig draget af den, hver gang
du cykler forbi. Gå med følelsen siger stjernerne. Blev ét med kunsten.
Vædderen
20. marts - 19. april
...
Tyren
20. april - 20. maj
Dit temperament stiger hurtigt til vejrs. Især når forelæseren går over
tid. Du kan ikke tåle det, og stjernerne siger at en strategisk placering på
bagerste række foran projekteren samt mange toiletbesøg er vejen frem.
Tvillingen
21. maj - 20. juni
Efter hvert måltid får du en hel masse slim i halsen. Det er lidt klamt, og
du skal altid ud for at hoste det væk. Det er enten fysiologisk eller også
har pollen-tallene (hassel især) ramt dig. Trods det er ulækkert, får du
rigtig meget kærlighed i ansigtet denne uge.
Krebsen
21. juni - 21. juli
Trods mange forsøg, kan du simpelthen ikke få en vejr-dag, der hænger
sammen. Samtlige byger rammer dig lige i smasken, og du har altid din
færøerske uld-sweater på når vi rammer 12 grader og sol. Stjernerne
foreslår www.yr.no, men ærligt talt er der ikke meget, der hjælper din
vejr-dag denne uge.

Panums værker
Til manges overraskelse, finder man på Panum Instituttet meget, dansk
kunst. Denne gang, Thats why they call them dogs, aka psykopathundene i den ene atriumgård, ved vandregangen.
Jørgen Haugen Sørensen lægger ikke abstraktionens fingre imellem,
når han gennem sine seneste bronzeskulpturer læser op fra Den Sorte
Sangbog. I et intens nærvær med de voldsomme værker på Galleri
Profilen opstår dog en uventet oplevelse af stilhed.
Jørgen Haugen Sørensen (f.1934), en af Danmarks grand-old
billedhuggere, er i de seneste år vendt tilbage til leret og det figurative,
som han begyndte med som ung. Nu, som dengang, arbejder han med
meget udtryksfulde, figurative bronzer, især portrætter og slagtescener.
Det er dog ikke personer, men derimod menneskets sindstilstande, som
han portrætterer. Sindstilstande, der som en selvfølge lægger op til de
afbildede blodige og voldsomme slagtescener. Og det er ikke kun dyr,
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Løven
22. juli - 22. aug.
Du svinger godt med vandmanden fordi du har set lidt for meget Indiana
Jones (IJ) og føler dig lidt arkæolog-sej. Denne følelse vil hjælpe dig i
samtlige aspekter af livet (især OP-stuen), og hvis du ikke har set IJ, bør
du se den ASAP.
Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du sørger over “Prodigy”’s nylige død. Luke Perrys (Dylan fra Beverly
Hills) er også død. Det går dig også på. Stjernerne beretter, at en god
omgang Prodigy-dak og binge-watching af Beverly får dig igennem alle
sorgens faser.
Vægten
23. sep. - 22. okt.
Tag dig i agt for dodgy forbindelse på både Facebook og LinkedIn. Især
på LinkedIn vil du opdage en særlig type stalker - akademiker-stalkeren.
Du vil for sent opdage, at det ikke drejer sig om akademisk interesse.
Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du har det lidt for fantastisk (as fucking usual), tilgengæld bliver du fanget
af en regnbyge én gang i løbet af marts. Modsat alle andre der får 4-5
stykker. Typisk skorpion.
Skytten
22. nov. - 20. dec.
Det kan godt være, at uorden er et tegn på kaos, men i denne uge er du
et geni, der kan overskue kaos. Du har erhvervet dig en slags x-ray vision,
der kan se igennem det værste rod. Dette gælder både på dit værelse
og på OP-stuen. Nyttigt.
Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Din ven/inde skriver konsekvent weeken uden d til sidst. Først er du
ligeglad, men efte 3-6 gentagelser driver det dig til van(d)vid. Desværre
har du ladet det stå på for lang tid, og nu bliver det lidt meta. Hva sker
der for din vend? Hvorda bliver det normalt ige? Forhol dig afventene
og tjek din vends vitalværdier.

der slagtes. Mennesket
m å s e l v h o l d e fo r,
når det udsættes for
artsfællernes primitive
dyriskhed, drevet af
hensynsløs magtbegær,
griskhed og logikken af
den stærkestes ret.
Sårede kamphunde
That’s why they call
them dogs er en serie
bronzeskulpturer af Jørgen Haugen Sørensen
hunde, der vånder sig i
smerter. Serien af de større hunde på udstillingsrummets plankegulv
ligner kamphunde, hvis kroppe er oversået med friske kød- og snitsår.
Den røde farve i sårene, som indikerer det øjeblikkelige, spiller op imod
bronzens bestandige karakter, og bibringer værkernes indhold en
dimension af evig gyldighed.
Menneske- og hundefiguren er et gennemgående motiv i Haugen
S ørensens seneste vær ker. I netop denne
sammenhæng bliver den almindelige forestilling om
hunden som menneskets trofaste ven forrykket til
en absurditet, hvor kamphunden bliver et udtryk for
menneskets sygeligt forstyrrede ego.
I dette link, kan du se, hvad topforsker, og mandehunk
Hans Wandell synes om værket:
https://bit.ly/2XzcBNP

Thats why they call them dogs, Jørgen Haugen Sørensen
/mok-red Anders
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medicinermok

Moderne medicin og lægegerningen i dagens Danmark har været længe undervejs og vi kan blandt andet takke vores antikke
forfædre Hippocrates og Galen for at give os nogle fede og lærerige ordsprog med på vejen. Hvis de havde haft SoMe-muligheder
for godt og vel et par tusind år siden havde de herrer stensikkert haft profiler på både Insta og Twitter. I et forsøg på at modernisere
oldtidens gyldne citater har vi her på MOK sat et hashtag foran den danske oversættelse. Din opgave er nu at regne ud hvilket
smarte hashtag hver af de gamle citater ville være blevet promoveret som, hvis de blev fremlagt i dag. ...og nu ingen Google-snyd!
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#Det modsatte kureres med det modsatte

#Hvor der er pus skal det fjernes
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#Først og fremmest: gør ingen skade

#Ophører årsagen, ophører effekten
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#Lægen behandler, naturen helbreder
#God diagnose, god behandling

Undertegnede erklærer hermed på tro og love i henhold til MOKs
bekendtgørelse om MOKSA-snyd, at ovenstående besvarelse er
udarbejdet uden brug af opslag på internettet, men derimod
er produktet af intellektuel ræsonering og er repræsentativ for
besvarerens kognitive deduktionsevner.

Navn:

Semester:

Send din besvarelse til MOK@mok.dk senest mandag den 11. marts kl. 12.00 og vind
bogen “Når enden er god ...“ af Claus Fenger. Den handler mest bare om hæmorider.
Vinderen får direkte besked + hyldes på MOKs Insta.

Af Mo //MOK.red

