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DET SKER I UGEN

OM MOK
MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med

ONSDAG

alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig.
MOK udkommer hver onsdag, og indeholder blandt andet nyt fra

MOK udkommer.
Oplæg fra PMS og PIPPI (se s. 4)
DISTORTION NØRREBRO + AFTERPARTY I KLUBBEN

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
fylde den overskydende plads i bladet med gøgl og pludselige
indfald. Kvaliteten svinger, men vi synes altid selv det er sjovt - Og

TORSDAG

det håber vi også du gør.

DISTORTION NØRREBRO + FEST HOS MANGE

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

FREDAG

Kys og kærlighed

Ofiiciel åbning af Ringstedbanen, på Køge
Nord station, med bl.a. H.K.H Kronsprins Frederik

Dit MOK

LØRDAG

UGENS MEME

Champions League finale
Mo skal servere til konfirmation med sin ven

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

SØNDAG
Andrea tager et smut i kirken.
Panum Paintballtur (Vol. 3)
Loppemarked på Bryggen

MANDAG
MOK er gået på sommerferie - SES 26 August!

TIRSDAG
Hør Later Bitcheeeees!

UGENS REDAKTION
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Regler for indlæg findes på mok.dk
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Interview med retsantropolog Niels Lynnerup

|

3
d
K-re

O
ce, M

li
Af A

Niels Lynnerup blev uddannet læge i 88’, og kan som en af de eneste i Danmark kalde sig retsantropolog.
Niels blev først interesseret i gamle knogler, da han var i KBU og hørte om Panums knoglesamling.
Herefter kom han igang med en PhD om Grønlandske vikingeknogler, og blev senere speciallæge i
retsmedicin. Igennem årene har Niels fået udvidet erfaring i identifikation af knoglerester, og i dag
sidder han som institutleder på Retsmedicinsk Institut i Teilum. MOK’s reporter er draget ud for at få
et interview med Niels Lynnerup, og høre om hvad det egentlig vil sige at være retsantropolog.
N: Det er konventionelt 100 år. Det har også noget at gøre med
politets grænse, for når noget bliver for gammelt kan man ikke
længere lave en retssag ud af det.
A: Hvilke slags sager er det i arbejder med mest på i det
retsantropologiske felt?
N: Langt det meste er fund af knogler. København, Århus, Aalborg, er
jo gamle middelalder byer. I gamle dage var der altid en kirke midt
i byen og så var der er en kirkegård rundt om. I takt med at byerne
voksede, og der ikke længere var kirkegårde midt inde i byen, er de
blevet nedlagt. Så mange steder finder man menneskeknogler inde
i byerne, når man for eksempel skal lave en ny parkeringsplads eller
i forbindelse med metrobyggeri. For en sikkerhedsskyld får vi så
knoglerne ind og kan så konkludere om de er fra et dyr.
A: Hvor ofte får i noget nyt ind?
N: Cirka én gang om måneden ihvertfald. Så får vi rigtig meget

Niels i Teilums knoglelab

arkæologisk materiale. Det er arkæologerne der graver og der
kan komme hundredevis af skeletter. Det er ikke nødvendigvis

A: Hvad indebærer retsantropologien?

retsantropologisk .

N: Antropologi betyder læren om mennesket. Typisk vil det deles i
to: biologisk og social antropologi.

A: Har du nogle spændende cases du må fortælle om, som du har

I biologisk antropologi, som der egentlig ikke er så meget af i

lyst til at fremhæve for MOKs læsere?

Danmark og mere er at finde i udlandet, kigger man på menneske

N: I forbindelse med Lundin sagen blev vi bedt om at kigge på

rester. Typisk arbejder man med arkæologer og er med til

rigtig mange knoglestumper, der kom fra forbrændingsanlæggene

udgravninger og lignende. Den del af den biologiske antropologi

i København. Man mente at der var sket drab og at offrene var blevet

som går på retsantropologien, er at bruge den viden man opnår ved

bortskaffet ved forbrænding. Det var en sag der tog lang tid, og man

at studere knogler i forbindelse med retsarbejde. For eksempel kan

skulle endevende 5-6000 skeletdele. Det var et stort stykke arbejde,

politiet komme til os med nogle knogler nedgravet i en baghave. Så

og vi fandt ikke noget.

er det rart at få opklaret sagen, om det er den stakkels gamle hund,

Vi har også haft historiske sager. Det var ikke et drab, men det

eller et menneske der er blevet begravet i baghaven.

omhandlede Tycho Brahe. Vi var med til at åbne hans grav op i Prag
og har lavet analyser på hans skelet og fundet ud af

A: Er det sværest i de tilfælde hvor i modtager

hvad han måske døde af. Han var ikke blevet forgiftet,

meget lidt af et skelet?

men han var særdeles tyk og havde fået godt at

N: Hvis der har været brand, og de (knoglerne)

drikke ofte med følger som tydede på diabetes og

er meget forkulede, så kan det være svært. Det

metabolisk syndrom. Så havde han også nyresvigt

sker engang i mellem. Dertil kan børneknogler

og det var det han døde af.

nogle gange forveksles med fugleknogler. Så
der er nogle enkelte områder hvor vi ved at vi

A: Hvilke faggrupper arbejder i mest sammen med?

skal passe ekstra meget på og virkelig være

N:

opmærksomme.

retspatologerne. Men for eksempel når det gælder

Primært

andre

læger,

for

eksempel

sygdomme i oldtiden, kan det være spændende
A: Hvornår skildrer det sig fra at være noget som

at

retsmedicinerne tager sig af, i stedet for at det

arbejder

er jer, retsantropologer?

Adhererende forandringer i femur og tibia efter
voldsom osteomyolit (Ca. bronzealderen)

tale

med
vi

arkæologer.

infektionsmedicinere.
meget

sammen

med

Udover

læger

politiet

og
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A: Hvilke nye tiltag har i indført på retsantropologisk institut?

A: Nu når du først uddannet læge og derefter gik ind i retsantropologien,

N: Vi har arbejdet meget med stabile isotoper, som man kan hive ud

hvordan bliver man så egentlig retsantropolog?

af knoglevæv, på det sidste. Det siger noget om hvad folk har spist,

N: Der er ikke nogen direkte vej. Jeg troede jeg skulle være kardiolog under

da der er forskellige forhold mellem kulstof og kvælstof afhængig af

min turnus, så det var et rent tilfælde at jeg fandt ud af at der fandtes

komponenterne i kosten. Fisk vs. noget på land. Ved at undersøge

skeletter i kælderen. Det synes jeg lød afsindig spændende og så var det det.

det i gamle knogler kan vi se hvad de spiste i stenalderen eller

Jeg vil sige, hvis man gerne vil arbejde med dette emne, så er mit bedste bud

middelalderen og hvad der skete af kostændring. Noget andet man

at når man er færdig læge at blive retspatolog. Så er man inde i huset og så

kan trække ud er strontium, for det har forskellige niveauer rundt

kan man typisk vælge et område man er særligt interesseret. For eksempel

omkring, rent geologisk. Så afhængig af hvor man er født og opvokset,

hjertedødsfald, trafikdødsfald, eller andet forskning. Derefter kan man

kan man se på strontium niveauer om man kommer derfra. Hvis vi for

sagtens vælge at identifikation og knogler er særligt spændende, så mit bud

eksempel finder et skelet kan vi se om strontium niveauer matcher,

er at gå igennem retspatologien.

det der er blevet fundet. Man kan ekstrahere det fra tænderne. Der
kan man se om det matcher det geologiske område, det er blevet
4 | DIN TEKST HER
begravet i. Det kan så tyde på om personen er født og opvokset der.
Nogle gange kan det ændre sig, så at de har strontium niveauer som
tyder på at de faktisk er født og opvokset et andet sted.
For eksempel Egtved pigen, der er udstillet på National museet. Hun
er fundet i en bronzealder grav i Danmark i Jylland. Man kunne se
hendes strontium niveau i tænderne fra hun var 0 til 3-4 år, som mest
af alt lignede noget man har i Midt Tyskland. Hun er født dernede og
er siden kommet til Danmark. På denne måde kan man se hvordan
oldtidens folk er flyttet og vandret.
Tak til Niels Lynnerup og Retsmedicinsk
Institut ved Københavns Universitet

PMS og PIPPI præsenterer: Spædbarnspsykiatri, hvad går det ud
på?
Efter længere tids arbejde er det nu lyk kedes
Psykiatrigruppen for MedicinStuderende – PMS, og
Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet –PIPPI, at få stablet dette fremragende
arrangement om spædbarns psykiatri på benene!
Du har måske undret dig over hvornår og hvordan man bruger spædbarnspsykiatri, og hvad
det i det hele taget går ud på. Svaret kommer til dette arrangement onsdag d. 29 maj kl 17.00.
Til at komme og holde oplæg for os, har vores to grupper inviteret to børne/ungepsykiatere
hhv. Anne L. Olsen speciallæge og overlæge på BUC Glostrup, og Martine I. Boyle som er
uddannet læge og har været på afsnittet for spæd-og småbørn i et halvt år, som en del af
hoveduddannelsen til børne- og ungdomspsykiater.
Oplægget kommer til at handle om hvordan hverdagen ser ud for en spædbarns psykiater.
Herunder præsenteres nogle cases. Emnerne de to oplægsholdere vil komme ind på
inkluderer hvilke patienter man møder, hvilke diagnoser der arbejdes med, samt hvilken
behandling og forløb der laves med spædbarnet og barnets forældre.
Vi er helt vildt spændte på arrangementet og det håber vi også i bliver. Oplægget forudsætter
intet erfaring med hhv. Psykiatri eller pædiatri og alle er meget velkomne til at deltage.
Der vil være lidt snacks, kaffe og drikkevarer til oplægget.
For mere info, se facebook begivenheden:
https://www.facebook.com/events/825882534454297/

Kursus i ryg- og ledundersøgelse i samarbejde med
PORTOS.
Til dig der skal til OSCE-eksamen, i
klinik, i lægevikariat eller bare gerne
vil blive en haj til ledundersøgelse.
Portos inviterer d. 06-juni til kursus
i ryg-og ledundersøgelse. Lægerne
Amandus Gustavsson (speciallæge i ort.
kir), Hannibal (i hoveduddannelse) og
Mads-Emil (i en introstilling) vil gennemgå korrekt ledundersøgelse af alle led.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og øve sig på hinanden.
Der er kun 16 pladser, som gives efter først-til-mølle-princippet. For at deltage skal man
være PORTOS-medlem (medlemskab betales årligt, og koster 50 kr.) Tilmeldingslink åbner
mandag d. 27-05 på siden for begivenheden, som kan findes på Facebook ved at søge på
”PORTOS – panums ortopædkirurgiske selskab”. Her kan man finde alle relevante detaljer
omkring deltagelse.

Et udsnit af knogle-sorteringsarbejdet i knoglelab, Teilum.

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i
København - SMiK
Kære studerende
Nu nærmer eksamenstiden sig. Jeg oplever, at mange studerende er stressede, de fleste mere
op til eksamen. Medicinstudiet er hårdt, og der er ikke meget plads til mentale problemer
og forstyrrelser. Alligevel kan det ramme alle!
Det er godt at gøre noget ved det, når man har problemer. Det er min erfaring, at man
meget sjældent kommer videre ved selv at spekulere. Nogle gange kan det være svært at
tale med familie og venner.
Du kan tale med studenterpræsten – jeg har udvidet tavshedspligt.
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.
Kommende arrangementer
Mindful morgenstund for studerende ved studenterpræst Camilla og mindfulness-instruktør
Maja
Føler du dig stresset over de kommende eksaminer? Eller kunne du blot tænke dig en rolig
start på dagen? Hverdagen som studerende kan undertiden afføde uro i krop og sind.
Hvis du kan genkende det, så kom og prøv en mindful stund i kirken! Det varer 30 min. og
efterfølgende serveres en let morgenmad til dem, som har tid og lyst.
Tid og sted: Tirsdag 28. maj kl. 8.30. Vi fortsætter med Mindful morgenstund hver anden
tirsdag efter sommerferien
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Fri entré
De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus

Dansk Psykiatrisk Selskab afholder Summer School
Dansk Psykiatrisk Selskab afholder Summer School for psykiatri-interesserede
medicinstuderende den 19. august-22. august 2019 i København.
Det er gratis at deltage.
Tilmelding, program og praktiske oplysninger finder du på Dansk Psykiatrisk Selskabs
hjemmeside: https://www.dpsnet.dk/uddannelse/summerschools/

BASISGRUPPER

Timelønnede studerende til assistanceopgaver på
Retspatologisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut,
Københavns Universitet
Vi søger tre timelønnede medicinstuderende med interesse for retspatologi til ansættelse
på Retspatologisk Afdeling med start 1. juli 2019 eller snarest derefter.
Om os
Retsmedicinsk Institut skaber ny viden og erkendelse inden for retsmedicinen. Vi forsker,
underviser og udfører retsmedicinske undersøgelser for samfundet. På instituttet er der
knap 200 professionelle medarbejdere, der understøtter retsvæsenet og andre myndigheder,
med opgaver indenfor retsgenetik, retskemi og retspatologi. På den retspatologiske afdeling
varetages obduktioner og undersøgelse af levende volds- og voldtægtsofre samt sigtede i
disse sager. Afdelingen er akkrediteret og arbejder efter helt fastlagte standarter der sikre
sporbarhed og dokumentation.
Jobbet
Arbejdsopgaverne består i at assistere og være behjælpelig med opgaver før, under og
efter obduktioner. Der indgår håndtering af instrumenter og væv samt dokumentation ved
optagelse af fotos. Arbejdet kræver fuld omklædning samt nøje overholdelse af procedurer
og sikkerhedsbestemmelser. Der vil i mindre omfang være opgaver i forbindelse med
administrativ support, som består i sagsjournalisering, arkiveringsopgaver, almindelig
oprydning samt inddatering af data i databaser og udtræk herfra. Dette arbejde foregår
almindeligvis i kontormiljø. Jobbet er alsidigt og udfordrende. Du skal fungere i et team med
de øvrige faggrupper på afdelingen, primært læger og obduktionsteknikere. Endvidere er
det vigtigt at du har et tæt samarbejde med de øvrige studerende, således at alle hverdage
kan dækkes ind med en obduktionsassistent.
Jobbet kræver interesse for retspatologi, patologi og anatomi, vilje til akkuratesse i
forbindelse med udførelsen af de ovennævnte opgaver samt evnen til at supportere flere
ad gangen. Forudgående interesse for faget, fx ved at have været VKO på afdelingen, skrevet
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studieopgaver eller været forskningsaktiv i afdelingen, vil blive tillagt vægt.
Det daglige arbejde på Retspatologisk Afdeling omfatter aldersvurderinger,
personundersøgelser, restlægelige ligsyn og obduktioner samt findesteder. Størstedelen af
opgaverne er rekvireret af politiet. Arbejdet fordrer stor diskretion og respekt for undersøgte/
afdøde. Derfor er det især vigtigt, at du er: Ansvarsfuld, pligtopfyldende, selvstændig, psykisk
robust og etisk velovervejet.
Jobbet giver mulighed for at få indblik i, og være en del af, det daglige arbejde på
Retspatologisk Afdeling og indgå i et tværfagligt samarbejde mellem retspatologer,
retsodontologer, retsantropologer, retsteknikere, laboranter og sekretærer.
Personlige kvalifikationer
Vi forventer, at du:
- Har erfaring fra klinik
- Skal kunne tage 3 vagter pr. måned samt dække ved sygdom, også i eksamens- og
ferieperioder
- Skal kunne være på holdet i minimum 1 år
Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår sker på individuelle kontrakter med ansættelsesforhold på niveau
med præparatfremstillere på SUL overenskomst, dvs. en timeløn på 181,52 kr. Stillingen
er gennemsnitligt 8 timer ugentligt. For at blive ansat er det en forudsætning, at du er
indskrevet på kandidatdelen af medicinstudiet, Københavns Universitet. Du kan læse mere
om afdelingen på retsmedicin.ku.dk.
Hvis du har spørgsmål til stillingerne kan du kontakte: jytte.banner@sund.ku.dk.
Send ansøgning bilagt CV samt dokumentation for uddannelse og eventuelle udtalelser
elektronisk via KU’s Jobportal: http://jobportal.ku.dk/alle-opslag/
Klik på linket “SØG STILLINGEN”), så den er universitetet i hænde senest 7. juni 2019.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 24.

BETALINGSANNONCE BETALINGSANNONCE BETALINGSANNONCE BETALINGSANNONCE BETALINGSANNONCE
Til daglig er jeg overlæge og professor på Herlev Hospital. Jeg er gift, har 4 børn, og vi bor
på Frederiksberg. Jeg stiller op til Folketingsvalget som nummer 2 på listen i følgende
kommuner: København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør. Jeg håber, at du vil oveveje at
stemme personligt på mig.
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Jeg har 3 mærkesager til folketingsvalget:
1) Vi er de flittiges parti.
Det betyder, at det altid skal kunne betale sig at arbejde, så der er flere penge til dig selv,
hvis du gør en ekstra indsats. Denne frihed skal vi give til borgerne. Skatten må derfor
reduceres, og det skal altid være markant bedre lønnet at have et arbejde end at være på
understøttelse eller kontanthjælp. Erhvervslivet skal have færre restriktioner og regler.
Bureaukratiet skal reduceres så meget som overhovedet muligt. Jeg går endvidere ind for
en markant reduktion i selskabsskatten. Dels vil vi kunne gøre det lettere for små og nye
firmaer at vokse, og dels vil det kunne lokke udenlandske større firmaer til at etablere sig
i Danmark.
2) Et bedre sundhedsvæsen.
Vores nuværende sundhedsvæsen er præget af for mange kolde hænder og for få varme
hænder. Opgaverne vokser år for år med nye behandlinger, og fordi vi bliver ældre, så vi
har brug for flere varme hænder. Hvis man går drastisk til værks og omlægger opgaverne
til færre tåbelige registreringer og mindre administration, vil vi have råd til at gøre det
endnu bedre for patienterne. Der skal en større oprydning til. Efter 30 år i
sundhedsvæsenet har jeg en god fornemmelse af, hvad der skal til. Det er afgørende at
styrke primærsektoren (de alment praktiserende læger), da den borgernære behandling
og ikke mindst forebyggelse er mere rationel end at vente på, at patienten bliver alvorligt
syg og skal indlægges.
3) Socialpolitik og sikring ved lav indkomst.
Alle borgere bør have et bundfradrag på 7.000 kroner om måneden. Det er en markant
lettelse af skatten i bunden, så folk med lave indkomster får betydelig mere til sig selv og
derfor større frihed til selv at bestemme. Modellen er gennemregnet af Finansministeriet
og giver overskud på bundlinjen. Det er i dag alt for vanskeligt og omstændeligt at blive
tilkendt førtidspension. Det skal der ændres på. Dem der kan arbejde skal arbejde – også
selvom det kun er få timer om ugen. Er man uarbejdsdygtig, skal man have førtidspension
og ikke blive sendt til utallige ligegyldige arbejdsprøvninger og undersøgelser. Danmark er
kendt for at tage sig af de svageste, og det skal vi selvfølgelig blive ved med. De
allerfattigste kommuner i landet skal støttes af de rigeste, men den nuværende
udligningsordning er gået for vidt.

www.facebook.com/JacobRosenbergPolitiker
www.jacobrosenberg.dk
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Medicinstuderende søges til forskning indenfor akut
kirurgi

Forskningsårsstuderende på kandidatdel søges
til stort klinisk projekt med MR-diagnostik af
kredsløbsændringer hos skrumpelever
patienter
Hvor: 		
Hvornår: 		
Løn og vilkår:
		
Ansøgningsfrist:

Gastroenheden, Medicinsk Sektion, Hvidovre Hospital
01.08.19 eller snarest derefter
Fuldtidsansættelse med løn og gerne i 10-12 måneder
(evt. kun 6 måneder)
20.06.18

Projektet kort:
I samarbejde med verdens førende MR-centrer vil vi med nyudviklet MR-teknik og avanceret
ekkokardiografi belyse kredsløbsforandringerne ved skrumpelever og dets følgesygdomme.
Derudover er formålet med projektet at udvikle nye diagnostiske metoder til at identificere
patienter, der responderer på behandlingen af deres kredsløbskomplikationer ved
skrumpelever.
Dine opgaver:
• Selvstændigt projektansvar i perioden – naturligvis efter oplæring og med assistance 
• Screening og inklusion af forsøgsdeltagere samt planlægning af projektbesøg
• Kommunikation og koordinering med de diverse samarbejdspartnere og patienter
• Registrering og indtastning af data
• Tid til at skrive artikel eller kandidatopgave
Hvad kan vi tilbyde dig:
• Veldrevet og spændende projekt med rig mulighed for at snuse til avanceret
kredsløbsdiagnostik med MR-scanninger og ekkokardiografi
• Dejligt og stort forskningsmiljø med tæt samarbejde med de andre kollegaer på
projektet og professor og vejleder Flemming Bendtsen
• Mulighed for kandidatopgave indenfor emnet og evt. artikel med dig som
førsteforfatter
• Medforfatterskab på videnskabelig artikel i henhold til arbejdsindsats og evt.
deltagelse til nationale og internationale konferencer
Vi forventer:
• At du er pligtopfyldende og har gode kommunikationsevner
• At du har lyst til at prøve kræfter med forskning og projektledelse
Interesseret eller har du spørgsmål?
• Ring/skriv gerne med spørgsmål og send en ganske kort motiveret ansøgning (½
side) med et kort CV (max 1 side). Samtaler afholdes i slutningen af juni eller efter aftale
Karen Vagner Danielsen
Læge, ph.d. studerende
Gastroenheden, Medicinsk Sektion, Hvidovre Hospital
karen.vagner.danielsen.02@regionh.dk, Tlf. 38620449/22439449

Forskningsstipendium - 1 ledigt
Gigtforeningen har 1 2-årigt forskningsstipendium til besættelse. Ansøgningsfrist er 15.
august 2019.
Forskningsstipendiet er ledigt til besættelse pr. 1. oktober 2019 eller snarest derefter. Der
kan søges om op til 2 års løn. Det er en forudsætning for udbetaling af andet års løn, at der
indsendes ansøgning om forlængelse 2 månder før første år udløber.

Center for Surgical Science (CSS) på Sjællands
Universitetshospital (SUH) i Køge søger en
medicinstuderende på kandidatdelen med
interesse for akut kirurgi og anæstesi til et
forskningsår.
Vi ser helst at du kan starte senest september 2019 og være her min. 6 måneder, men
gerne et helt år frem eksempelvis i kombination med forskerperspektivet på 11. semester.
Tiltrædelse før september er også en mulighed.
Vi arbejder med perioperativ forskning på patienter, som får foretaget stor, akut
mavetarmkirurgi. Vi har en række af allerede planlagte projekter (kliniske og database),
hvor vi forventer, at du har ansvar for min. ét af disse inkl. publikationen som førsteforfatter.
Dit forløb bliver planlagt detaljeret ved din ansættelse. Derudover vil du i fællesskab med
en anden forskningsårsstuderende være tilknyttet driften af OMEGA-projektet, som er et
kvalitetssikrende forløb for alle patienter, der gennemgår stor, akut mavetarmkirurgi på SUH.
Vi kan tilbyde
• Løn under din ansættelse
• Et godt forskningsmiljø med ca. 20 skolarer og Ph.d.-studerende
• Mulighed for at skrive kandidatopgave med vejledning under dit ophold
• God mulighed for første- og medforfatterskaber
• Erfaring med klinisk forskning og artikelskrivning efter endt ophold
Ansøgningsfrist: 15. juni 2019
Har ovenstående vakt din interesse, send da en ansøgning til
Sarah Ekeløf (læge, Ph.d.), savb@regionsjaelland.dk, tlf: 2271 2874 eller
Jakob Burcharth (læge, Ph.d.), jbur@regionsjaelland.dk, tlf: 2627 26 62

Opslag fra Gigtforeningens forskningsråd:
Pulje på én million kroner til særlige forskningsindsatser
Gigtforeningen uddeler i en pulje forskningsstøtte til 1-2 særlige forskningsindsatser
inden for gigtområdet på i alt 1 mill. kr. Forskere kan frit byde ind med projekter inden
for forskningsrådets uddelingsområde, som kan gavne mennesker med gigt, jf. nærmere
forskningsrådets uddelingsstrategi. Støtten uddeles til både lønninger (herunder også løn
til ph.d.-stipendier, postdocs og professorater) og til drift af forskningsprojekter. Lønmidler
kan også søges til unavngivne medarbejdere. Bevillingerne gives som rammebevillinger i
henhold til de søgte poster i ansøgningsbudgettet og Gigtforeningens bevillingsbetingelser.
Særlige krav til ansøgningen:
• Forskningsprojektet er af høj international kvalitet.
• Forskningsprojektet skal være gennemførligt og udføres i et stærkt forskningsmiljø.
• Forskningsprojektets ansøger skal have betydelig forskningserfaring på minimum ph.d.,
lektorat eller tilsvarende niveau.
• Forskningsprojektet skal foregå i et samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner.
• Forskningsprojektet skal så vidt muligt udføres i samarbejde med internationale
forskningsinstitutioner.
• Forskningsprojektet forventes at blive yderligere finansieret fra anden side, hvilket der
skal redegøres for under budgettet.
• Forskningsprojektet skal inddrage patientrepræsentanter aktivt i forskerteamet og
ansøgningen skal redegøre for, hvordan inddragelsen sker.

Forskningsstipendiet skal ansøges via det elektroniske ansøgningssystem Efond, som
du finder på www.gigtforeningen.dk/forskere - "Søg om støtte til forskning –> støtte fra
forskningsrådet". Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser. Eventuelle spørgsmål
kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på
forskning@gigtforeningen.dk

Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via "Søg om støtte fra forskningsrådet" på www.
gigtforeningen.dk/forskere. Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

Sidste ansøgningsfrist er torsdag den 15. august 2019 kl. 16.

Ansøgningsfristen er fredag d. 1. november 2019 kl. 16.

Introduktionsstipendier – 2 ledige
Gigtforeningen har 2 introduktionsstipendier til besættelse. Ansøgningsfrist er den 15.
august 2019.
Introduktionsstipendierne er ledige til besættelse pr. 1. oktober 2019 eller snarest derefter.
Studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske, kan søge til 12 måneders løn.
Færdiguddannede kandidater kan søge til 6 måneders løn.
Introduktionsstipendierne skal ansøges via det elektroniske ansøgningssystem Efond, som
du finder på www.gigtforeningen.dk/forskere - "Søg om støtte til forskning –> støtte fra
forskningsrådet". Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf.
39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk
Ansøgningsfrist er torsdag den 15. august 2019 kl. 16.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf.
39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk

DU ER SMUK SOM DU ER
Hilsen din MOK redaktion <3

KANDIDATRECEPTION
Traditionen tro inviterer FADL, dig som bliver læge til kandidatreception!
Arrangementet foregår i kantinen på FADL onsdag d. 26/6 fra kl. 13-16.
Vi sørger for underholdning, kransekage og bobler - det eneste du skal medbringe er
din familie og dit gode humør!
Vi giver desuden en gave - et navneskilt til din kommende kittel. Du bestemmer selv,
hvad der skal stå. Du bestiller dit navnskilt på mit.fadl, og bestillingsfristen er d. 12/6.
Tilmeld dig arrangementet på mit.fadl - deadline for tilmelding er onsdag d. 19/6.

FADL ØNSKER HELD OG LYKKE MED EKSAMEN

- OG RIGTIG GOD SOMMER

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

MEDICINERRÅDET

Næste MR-møde:

Efter sommerferien.

Semestret der gik i MedicinerRådet –
formanden gør status
Kære studerende,
Nu går endnu et semester på hæld, og vi er i gang med at gøre klar til
sommerens forestående eksaminer. Derfor er det blevet tid til at gøre status
over de projekter og resultater, MedicinerRådet har stået bag, det seneste
semester. Semestret har været et travlt semester, og der er har været en
lang række sager, som vi i MedicinerRådet har fulgt tæt, for at sikre nogle
gode resultater.
Det Kliniske Rejsehold
Over det seneste års tid har MedicinerRådet sammen med en række
dedikerede professorer, rejst rundt til alle afdelinger i Region Hovedstaden
og Region Sjælland, der har klinikophold for 7. og 8. semester.
Formålet med besøgene har været, ud fra de studerenes evalueringer,
at foreslå forbedringer til den enkelte afdeling, og på den måde
opkvalificere klinikopholdene. Dermed får vi som studerende et større
fagligt udbytte. Men fokus har også været på, at vi har nogle gode ophold,
hvor vi føler os trygge og velkomne på afdelingerne.
I slutningen af semestret har rejseholdet været ude på ALLE +60
afdelinger. Det har været et stort og flot arbejde for de involverede – både
studerende og professorer - og vi håber at de kommende 7.-8. semestersstuderende får nogle enormt gode klinikophold, som konsekvens af
disse besøg.
Region Sjælland kandidat
I dette semester har den nyoprettede kandidatuddannelse i Region
Sjælland også fyldt rigtig meget i MedicinerRådet. Det første hold 11.
semesters-studerende er allerede begyndt på sporet. Her har de nydt
godt af den række goder, som vi fra MR’s side har været med til at sikre.
Heriblandt et lækkert campusmiljø på SUH Køge, fritagelse for KBU og
mulighed for lægevikariater, ambulancekørsel mv.
Der er dog også blevet arbejdet på højtryk med at sikre, at alt er klar
til når 7. semester skal begynde i Region Sjælland fra foråret 2020. Bl.a.
er det sikret at forelæsninger kan streames hjemmesfra, men al SAUundervisning dubleres, således at der kommer en underviser til Køge og
kører SAU-undervisning. En streamet SAU ville være en kraftig forringelse,
hvilket MR pointerede i det øjeblik snakken faldt på streaming.
Initielt ville Region Sjælland have haft 4 hold af 6 studerende, som
skulle ud på hvert af de 4 akutsygehuse i regionen – Køge, Holbæk,
Slagelse og Nykøbing Falster. De skulle så have noget undervisning på
deres tilknyttede sygehus, noget i København og noget i Køge. Et værre
rejsecirkus, der nogle dage kunne medføre op til 5 timers transport på
en dag. Derfor satte vi foden ned, og bad regionen finde en løsning, hvor
der var 1 hold af 24 studerende, der var forankret omkring SUH Køge.
Og til sidst lykkedes det rent faktisk at få regionen til at bøje af, hvorfor der
fra 2020 starter op til 24 studerende, som primært er tilknyttet SUH Køge.
Studenterhuset
Semestrets måske mest glædelige nyhed, kom for nogle uger siden. Efter
mere end et års kamp med fakultetet, lykkedes det MR – i samarbejde
med IMCC og alle basisgrupperne – at få fakultetet til at droppe planerne
om at nedlægge studenterhuset. Lige nu er huset sikret i hvert fald 3 år
frem. Som et led i processen lykkedes det endda at få allokeret nogle
nye lokaler på Panum, til at være studenter-lokaler. Dvs at rummene
på gangen hvor Studenterpræsten bl.a. holder til, vil blive lavet om, så
man kan bruge dem til gruppearbejde – noget mange studerende har
efterspurgt. Og om aftenen vil basisgrupperne kunne bruge rummene til
møder og aktiviteter. (og bare rolig, studenterpræsten bliver hvor han er)
Det øgede optag på medicin-studiet
Allerede fra efteråret vil optaget på Medicin i København blive kraftigt
forøget. Der skal optages næsten 100 studerende mere pr. år. Derfor
kommer der omkring 50 studerende mere pr. semester. Fra MR’s side
har det derfor været essentielt at sikre, at det øgede optag, ikke fører til
forringelse af undervisningskvaliteten. Det har vi bl.a. forsøgt at sikre,

ved at insistere på at der bliver oprettet flere SAU-hold, frem for større
SAU-hold. Det er med til at sikre en mere udbytterig SAU-undervisning.
Derudover har vi fået garanteret at der, ligesom nu, ikke bliver
undervisning til senere end kl 18. Det er i forvejen meget sent at
kunne have undervisning til, og senere end det ville simpelthen være
uacceptabelt. Disse ting har fakultetet accepteret, og der er allerede
en proces i gang med at få ansat flere undervisere, så den øgede
undervisningsbyrde kan håndteres. Vi følger selvfølgelig sagen over de
næste par semestre, og sikrer at udrulningen fungerer godt.
Det kommende semester
Det kommende semester i MR har vi en række ting, vi gerne vil arbejde
med. Vi vil rigtig gerne kigge på om logbøgerne, som man har på
klinik-opholdene, er tidssvarende og
fungerer efter hensigten. Derudover vil
vores eksamensudvalg arbejde med at
kigge på, om man kan gribe de skriftlige
eksaminer an, så der er mindre ”dum”
udenadslære, og mere anvendt viden.
Slutteligt skal bachelor-studieordningen
måske til at revideres. Derfor vil der i
løbet af efteråret også blive brugt mange
kræfter på, hvordan vi kan optimere
bacheloren.
Husk at man som studerende altid er
velkommen til at skrive til MR på vores
facebook-side, hvis man har et problem,
som vi skal hjælpe med.
Held og lykke til eksamen!
Hilsen
Peter Schaldemose
Formand for MedicinerRådet ved Københavns Universitet

Opfordring fra en gammel formand
Som du kan se af vores nuværende formands skriv, har MR gang i en
masse gode ting – og forsøger at gøre ligeledes fremover. Dette er dog
ikke muligt, uden at du, kære studerende, engagerer dig i uddannelsen.
Vi mangler i MedicinerRådet nye frivillige studerende, der ønsker at
diskutere og give inputs til forbedring af vores alles uddannelse og
sidde i de råd og nævn, hvor vi har indflydelse. Det behøver ikke være
hard-core alle møder og udvalg hvis det ikke passer dig, men hvis du i
vores månedmødeopslag ser en sag, du brænder for, er det vigtigt, at du
møder op, for det er dette mandat vi tager videre i systemet.
Nu mere end nogensinde før, er det vigtigt at vi står sammen og har en
samlet stemme når der skal ske store ændringer i vores studieordning.
Inden for de næste to år skal der laves en ny bachelorstudieordning (den
vi kører på pt. er fra 2012). Dette bliver en spændende proces, men også
en proces hvor vi skal være meget på dupperne.
Mange interessenter og emner vil have en plads i vores uddannelsen:
STPS, teknologi, big data, AI og mere almen praksis etc. Hvordan får
vi plads til al dette? Skal vi skære på anatomi, fysiologi og biokemi
for at forstå hvordan neurale netværk fungerer eller forstå de nyeste
sundhedsapp på mobiltelefonen? Det er sat på spidsen, men intet mindre
bliver det relevant.
Og vi har brug for alle – hvis du er først på studiet prøver du fagene
på egen krop og ved hvad der sker på semestrene og bachelorlivet.
Hvis du er langt på uddannelsen kan du se tilbage og reflektere over
sammenhængen i fagene. Og hvis du er midt i uddannelsen kan du
både se tilbage på bacheloren og dele dine oplevelser på kandidaten.
Vi har brug for alle.
På vegne af MedicinerRådet og med ønsket om et stærkt
studenterengagement i fremtiden,
Andrea Maier
6. sem. KA
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Hvilken garntype er du?
At strikke er en ting nu. Her på MOK forstår vi godt hvorfor. Derfor anbefaler
vi selvfølgelig også, at du begynder. Det bliver en fest!
Men når man nu beslutter sig for at begynde at strikke, kan det godt være
lidt svært at beslutte sig for hvilket garn man skal anvende. Derfor har MOK
i denne uge stykket en personlighedstest sammen til dig, som vil hjælpe
dig med din life struggle.
1) Hvornår begyndte du at strikke?
a. For nyligt
b. Jeg har aldrig strikket før, men MOK har vist mig vejen
mod en bedre tilværelse!
c. I barndommen, vil jeg tro
d. Jeg har strikket siden, jeg blev født…

4) Hvad er din yndlings kartoffelsort?
a. Princess
b. King Edward
c. Blå Congo
d. Æggeblomme
5) Når du bliver færdig med din uddannelse bliver du…
a. Læge
b. Læge
c. Læge
d. Muligvis læge…
6) Hvad tid mødte du i dag?
a. Jeg har semesterfri
b. 8.15
c. Post 8.15
d. Jeg er selvstuderende...

2) Hvad hedder et protein, som inhiberer et enzym?
a. Øhh… et inhibitorisk protein?
b. Et hater protein!
c. Jeg vælger at blanke
d. Jeg er ideologisk imod geddeost…

7) Har du krammet en sten fra ”Pars Pro Toto” (stenene
ud foran Panum) endnu??
a. Normale mennesker krammer ikke sten…
b. Of course
c. Det vil blive det første, jeg gør i morgen!
d. Jeg krammer jo så mange sten...

3) Hvilke af disse drikke kan du bedst lide?
a. Te
b. Kakao
c. Kaff’
d. Vand…

Flest D’er – Ståltråd. Farverigt
ståltråd		
Ja, det er lidt specielt. Men det har aldrig
stoppet dig! Du elsker at prøve nye ting.
Så nye ting kommer til dig!

Flest B’er – Alpaca uld
Du er en vaskeægte ildsjæl! Du viger ikke for
hatere. Alpaca er det helt rigtige valg for dig.
Spread your awesomeness!

Flest C’ er – Bambus uld
Du har et blødt hjerte. Bambus er (MEGET)
blødt. Pandaer elsker bomuld. Chill lidt med
dit strikketøj i zoo og hils på pandaerne. De
vil acceptere dig, som en af deres egne.
Worth it!		

Flest A’er - Bomuld 		
Du er målrettet. Du ved hvad, du vil have
og hvad, der er godt. Enjoy! ;-)
MOK-red// Gabriela

TING DU (IKKE) TØR GOOGLE
For nogle uger siden spurgte vi jer om i turde at google....

Aplasia Cutis

Så “friske” som vi er efter MOK-weekend, har vi nu sørget for at gøre det for jer!

Aplasia cutis er en medfødt sygdom karakteriseret ved lokaliserede huddefekter.
Tilstanden kan variere fra at være tør og overfladisk til at være væskende og nå
hele vejen ned til knoglen. Oftest vil afficeret hud være på skalpen, men den kan
forekomme hvor som helst på kroppen. Da tilstanden er medfødt, kan den i nogle
tilfælde findes i kombination med andre misdannelser (kardiovaskulære, GI,
genitouretrale, mm.). Incidensen er beskrevet til at være 0,01-0,03% af nyfødte.
Ætiologien bag sygdommen er multifaktoriel og inkluderer teratogene eksponeringer
under graviditeten, genvariationer, intrauterin traume og hudiskæmi.
Genetisk betinget sygdom vil typisk nedarves autosomalt dominant, om end
tilfælde med recissiv nedarvning også er fundet.
Behandling af aplasia cutis vil præferabelt foregå konservativt, og små, lokale
tilfælde vil hele selv, afhjulpet af let rensning af såret. For nogle patienter
med invasive huddefekter, vil det dog være nødvendigt at blive behandlet i
plastikkirurgisk regi.

Af: Alice // MOK.red

Nu går MOK jo på sommerferie, så vi vender først tilbage med ting du
(ikke) tør at google til slut August. Indtil da, så google løs, eller lad være,
for det er jo sommerferie.
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Kugleregn på Panum
Negle er blevet bidt. Luften har været tung
af spænding. Hvisken og rygterne har trængt
ind i alle kroge på Panum de sidste par uger,
og i dag, mandag, blev den enorme stemning
udløst,da Panums nye kunstværk, Pars pro
toto, blev indviet med taler, hindbærbrus,
chokoladekugler og fyldte sale.
”Man kan sidde på dem, røre ved dem og gå
igennem dem”. Således introducereres det
nye kunstværk Pars pro toto (latin: delen lig
helheden). Værket som er skabt af Alicja Kwade
består af 13 kugler, lavet af forskellige slags
sten fra hele verden, markerer de den flydende
overgang fra universitetet til det omkringliggende
samfund. De findes i alle alle størrelser, fra 40 kg
til 23 tons! (Svarer til 23 000 Llitermælk, eller
2,6 fodboldbaner)
Dekanen, profeten, legenden, Ulla Wever,
startede ud med en tale. Hun havde æren af at
fortælle om bagrunden om værket, og betydning.
Kuglerne repræsenterer det internationale miljø
taget og venligst udlånt af Simon Skipper Christiansen
på Panum, ligesom at de er med til at skabe Billeder
@officialskippz
perspektiv, og hjælpe folk med at huske på, at
der er ting i verden der er større end hver vores
hverdagsproblemer. Fx en stor sten.
Hun oplæste passager fra børnerimet ”Rejsen til jorden”, om rumvæsnet Flop, der rejser til jorden
og ser kloden med nye øjne, og kom med en opfordring om ligeledes at beholde nysgerrigheden,
og turde tage ud og opleve verden.
Rektor, Henrik Wegener, overtog herefter scenen, og beviste at KU’s to største kugler stadig ligger
på ledelsesgangene, da han brugte taletiden, til blandt andet understrege at KU skal insistere
på at investere i kunsten, hvad end kritiske røster måtte mene.
Wegener nævnte at det var ”pragtfult at være tilbage i sit gamle hood” , og snakkede om de gode
gamle dage, hvor han boede i kollektiv på Nørrebro, og hvor man man drak gode stærke brune
øl, i stedet for aperol spritz. Selvom at Henrik er ligeså street som altid, har området ændret sig,
og det var vigtigt at universitetet ligeledes tilpasser sig samtiden. Kunstværket symboliserer et
opgør med det tidligere lukkede Panum
institut, der i stedet for at vende den kolde
Konkurrence!
skulder til omgivelserne, vælger at åbne op
Hvilken kugle er den
og invitere folk ind.
bedste? Skriv til os hvilken

der er din favorit og hvorfor,
og så kan du vinde den del
af det røde bånd som Ulla
og Henrik klippede over,
og som MOK-redaktionen
efterfølgende stjal! Skriv til
mok@mok.dk

Efter de to taler, klippede Ulla og Henrik
i fælleskab den fine røde snor over, og
med chokoladekugler og hindbærbrus
– de mest velvalgte forfriskninger til et
arrangement nogensinde - fik de sat et
punktum for ferniseringen.
Anders M \\ MOK-red
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Biens anatomi - en rejse
Jeg undskylder for manglen på skriv om bier, det har skyldtes
travlhed og dårlig prioritering - tydeligvis. Det er slut nu – og
semesteret sidste MOK bringer dig uundværdlig information om
naturens hårdtarbejdende og madskabende effektivitetsmonstre.
Du har måske været op til en svær anatomieksamen, eller
måske kan du huske tilbage til dengang du lærte om spatium
lateropharyngeum, ligamentum uteri’ mystiske folder og –
gud bevare – hvad fanden peritoneum laver og hvor det hul i
peritoneum fører hen.
Det var kompliceret, det var til dels spændende og det kommer
nok til at blive meget brugbart. Men nu, kære læser, vil jeg tage
dig på en anatomisk rejse der hverken er svær eller vigtig, men et
simpelt stykke af naturens vidundere – biens anatomi.
Vanvittigt cool exoskelet
Lad os starte hvor vi plejer at starte – knogler: Antal. Form.
Funktion. Tuberkler. Processer. Tuberositae. Men HA! Bien har
ingen af disse, for det er unødvendigt og kedeligt at lære om,
når man fra naturens side har et panser – nej en rustning – til at
beskytte organer for alverdens farer. Biers exoskelet består af kitin,
som sikkert er et protein, og sådan er det. For at gøre kroppen
bevægelig er der mellem leddene et pseudopanser – en slags
tyk hud – der gør det muligt for
biens krop at bøje sig. Biens krop
er inddelt i hoved, forkrop og
bagkrop, og bevægelserne ses
mest tydeligt i biens bagkrop som
foldes ud i pumpende bevægelse
når den trækker vejret.
Biens krop er dækket af små hår,
som har forskellige funktioner
af type bi. Se venligst tideligere
MOK for gennemgang af typer af
bier indenfor bifamilien. De små
hårs mest bedårende funktion er
på benene, hvor de bruges til at
opsamle pollen, så bien bliver udstyret med et par ’pollenbukser.’
Minder lidt om de gamle hubertusjagt bukser.
Biens fantastiske hoved
På hovedet er bien stadigvæk et lille vidunder. Særligt følehornene
bør fremhæves, da de lidt fungerer som biernes ører. De har 12
led, og kan opfange de mindste vibrationer. Dette er især nyttigt
indeni den helt mørke bistad.
Ikke nok med øre-funktion fungerer følehornene også i stand
til at registrere dufte. Vi har altså fat i et multi-organ – det ville
se mærkeligt ud med næse-øre-merge hos mennesker, hva’?
Lugtesansen spiller en vigtig rolle i bifamiliens liv, da bierne
optager noget af blomsternes duft, de så bringer med hjem
til staden. Duften bruges som guide til når trækbien skal finde
blomsterkilden. Det stopper ikke her: Følehornene fungerer også
som indeklima-måler, herunder temperatur og luftfugtighed, der
skal være optimal når larver skal udklækkes. Så meget for at sige
’ntjø det trækker lidt herinde...’ Den absolut sidste cool fact om
biers følehorn er, at de ved gud også fungerer som speedometer
og styresystem.
Man kan ikke komme omkring biers hoved uden at nævne de helt
vanvittige øjne – sammensatte øjne, der består af flere miniøjne.
Opløsningen på billedet kan jeg informere om er for vild, men
derudover kan bier se ind i det ultraviolette spektrum, hvilket gør
at blomster ser helt spacy og flotte ud. Tror jeg. Biers syn er også
følsomt for polariseret lys, hvilket betyder at de kan lokalisere
solen selv på en overskyet dag.

Bien har et nervesystem og en mini-hjerne samt en række
foderkirtler der producerer fodersaft amok. De er ikke så
spændende, så nu til forkroppen.
Need for speed and bees
Forkroppen prydes af et par yderst effektive vinger. Det er faktisk
løgn, da der er fire vinger i alt. På hver sin side af kroppen sidder
to vinger – en for- og en bagvinge. Ved flyvning sidder disse to
fast på hinanden ved hjælp af små kroge, og når bien er i hvile
afkobles krogene så vingerne fint kan folde sig på hver sin side
af bien. Pretty cool. Biens flyvemuskel kan udover at flyve (duh)
vibrere kraftigt så der skabes varme udenom bien. Biens topfart
er 40 km/t hvilket er pænt fucking meget i forhold til hvor lille
den er. Jeg gider ikke at regne på hvad det vil svare til ift. Et
menneske – nok stadigvæk 40 km / t. Dette er forklaringen på, at
man skal placere sin bistad omhyggeligt i haven, således at der
ikke kommer bi-trafik tværs gennem haven. Så får du en bi i dit
fjæs med 40 km / t mens du står og griller pøller/squash – ikke
så nice. Loaded med pollen kommer den tunge bi kun op på ca.
25-30 km / t.
Back body and stik-stik
Kort om bagkroppen. Det vi jo er allermest interessede i er,
hvordan stikker bien? Hvorfor dør den? Hvad er det for et
selvmordprojekt den har gang i? Brodden er et par milimeter lang
og forsynet med modhager. Når bien
stikker et andet insekt, kan broden let
og elegant trækkes ud igen. Problemet
opstår, når bien stikker et menneske, da
vores huds mange besværlige lag gør,
at broden sidder fast. Bien begynder at
vride sig, hvilket resulterer i at giftsæk
og brod rives med ud – dvs. Halvdelen
af bagkroppen med døden til følge. Får
brodden lov til at sidde, bliver den ved
med at pumpe gift, indtil den er tømt.
Bi-dronningen har også en brod, men
den er uden modhager og bruges kun
til at stikke andre dronninger ned med
– game of drones. Og apropos dronerne,
er de mægtige hanbier faktisk brodløse.
Det var en kort gennemgang af de spændende apsekter af biens
anatomi – jeg håber at du har fået fyldt din sjæl med spændende
men måske ligegyldig biologi. Det har været en fornøjelse at
underholde dig, kære læser, om biernes forunderlige verden. Her
til sommer vil jeg selv forsøge at oprette en bistad og starte min
egen koloni. Vi må se hvordan det går, og mon ikke der kommer
en beretning i næste semesters MOK.
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Sommerskoper
af Madame Maier
Stjernerne er essentielle om sommeren, både fordi de
spår din fremtid men også fordi du kan se dem efter 4-5
måneders overskyet lortevejr. Du kan ikke leve uden dem.
Læs dem. Lev dem. Enjoy.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Dette har intet at gøre med dyret fra dit stjernetegn,
men du glider i og falder på stranden pga. en
vandmand. Hvis du er omkring vesterhavet eller i
Italien, slår du hovedet ned i en sten. Nå du vågner,
har du fået en særlig ekspressiv afasi, der desværre
efterlader dig ude af stand til at ytre andre ord enc
teksten fra Despacito. Dette bliver uventet brugbart,
men din afasi fortager sig i løbet af et par dage.
Fisken
19. feb. - 19. marts
Beware of solcreme-pranks. Din ven/inde har absolut
ingen respekt for, at du skal til fede fester i bar
overkrop / bar ryg kjole. De tegner nok en pik på din
ryg mens du sover i solen. Den fortager sig meget
langsomt, fordi sådan fungerer solskoldninger. Find
dig nye venner, eller anskaf propofol og slå dem ud
i bragende sol når de mindst venter det. Revenge,
siger stjernerne.
Vædderen
20. marts - 19. april
Whoooops
Tyren
20. april - 20. maj
Du er sær. Dine venner synes du er sær. Men tilgengæld
får du en tan som ingen andre. Din tan er så flot, at
det bliver en vanvittig icebreaker og samtalemne. Du
bliver sommerens sociale omdrejningspunkt trods
din særhed, men stjernerne spår at det kun er aktuelt
denne sommer. Ingen ved hvorfor, men det betyder
at du skal gå helt amok denne sommer.
Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du udvikler en særlig allergi. Nogen ville kalde den
nederen, andre ville den kalde den spændende og
case report i BMJ-worthy. Hvis du spiser andet end
gule ting, får du udslæt omkring munden. Din kost
består af citronmåne, og stjernerne spår at du ikke
får skørbug fordi citroner.
Krebsen
21. juni - 21. juli
Inspireret af insta og alle dens healthy-smoothies
og avocado-icecreams, kaster du dig ud i at skabe
din egen laktose- og glutenfri avokado-is. Trods
opskriften følges til punkt og prikke, bliver din is super
klam, og selv dit desperate crush der vil imponere dig
gagger og daten bliver akavet. Om det er dig der ikke
kan lave is eller om avokado-is bare er klamt, ved kun
stjernerne. De er fuldkomment sikre på, at det er det
sidstnævnte.

Løven
22. juli - 22. aug.
Din sommer bliver fyldt med insekter. Nogle insekter
byder du velkommen (såsom bier) mens andre
insekter er ved at tage livet af dig. Du opbygger en
sky af myg omkring dig, og selv armeret med de mest
giftige myggespray er du en sort bold af malaria. Hvis
du skærer ned på dit sukkerindtag ophører dette
øjeblikkeligt. Tak stjernerne.
Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du bliver marineret i rosé denne sommer. Om du vil
det eller ej. Dine sassy-ass friends holder så mange
altan-fester at du sjældent opholder dig i stueetagen
denne sommer. Hvis du ikke drikker alkohol falder
du ned i en pøl af rosé hvilket også resulterer i
føromtalte rosé-marinade. Du overlever, og det bliver
en roselicious summer.
Vægten
23. sep. - 22. okt.
Hestens visdom: Dalahästen är traditionellt en
rödmålad, stiliserad trähäst som numera tillverkas
framför allt i Nusnäs, Mora, i Dalarna. Grimma och
selar brukar målas med mönster i vit och blå färg.
Traditionellt målad i rött, förekommer den nu också
i alla tänkbara grundfärger.
Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Denne sommer byder på lidt cross-dressing for dig.
Det kommer til at ske helt uskyldigt - du kan ikke
finde dit tøj på tranden og låner lidt forskelligt. Men
hey - stjernerne ser at du ser vanvittigt godt ud. Det
er typisk dig, at kunne tage en lort på hovedet og
ligne en million med en kasket af afføring.
Skytten
22. nov. - 20. dec.
Denne sommer er din hjerne on point, og deltagelse
i diverse quizzer vil betale sig. Det eskalerer, og slut
august er du på savant-niveau og taler flydende rainman. Hver dog beredt på, at du den 1. sept. ryger
lige tilbage til det klassiske IQ 100-120 og selv den
mest simple musikquiz er igen udfordrende. Dette
irriterer dig, for tænk hvor nem eksamen kunne have
været. Stjernerne beretter om, at det vil gentage sig
2 gange i dit liv.
Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du finder din termokande efter mange måneders
mangel og kaffe-krampe-abstinenser. Desværre
opdager du, at kaffe kan mugne. Og det er ikke
rugbrøds hygge-mug. Det er mug fra under satans
storetånegl. Du græder og ringer til din mor/far der
køber dig en ny bødum/bodum/brønnum/whatever
dyrt fra kop og kande, og du føler dig taknemmelig
for dit priviligerede liv. Den følelse skal du holde fast
i til du dør, siger stjernerne.

