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“Dagens ret i den store basisbuffet“

ONSDAG
MOK udkommer.
Corona i Danmark

PIMS

Panums Infektionsmedicinske Selskab

des

Fin

Dette er noget af en særudgave.
For første gang i MOKs 52 år lange historie udkommer bladet ikke i trykt form. Dette ikke grundet et ønske om at overgå
til digitalisering, ikke fordi der er mangel på tryksværte og ikke fordi vores trykker er på ferie. Dette MOK eksisterer kun på
nettet, fordi der for nuværende ikke opholder sig nogen medicinstuderende på Panum. COVID-19 er nu virkelighed også
i Danmark og konsekvenserne kan mærkes helt ud i produktionen af et skoleblad.
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Corona i Danmark

Som en frisk forårsgulerod er vores hverdag blevet trukket op med roden, og vi står midt i en ny virkelighed hvor vi skal
finde ud af at være sammen hver for sig. Dette MOK er fjernproduceret af redaktionsmedlemmerne hjemmefra, og dets
produktion er et eksempel på, hvordan vi kan samles om at være adskilt.

FREDAG
Corona i Danmark

...m

Især har den sidste uge været surrealistisk for os som medicinstuderende. Alt vi tager for givet blev pludselig taget fra os:
Vores undervisning, vores klinikophold og forestillingen om, at virale luftvejsinfektioner som udgangspunkt er EASY LEVEL
og sjældent behandlingskrævende. Landets fastfrysning giver os en mulighed uden fortilfælde: At have tid til at reflektere
over vores liv og evaluere vores prioriteter. En sådan grundlæggende livsevaluering er meget sund at gøre sig fra tid til
anden, så hvis muligt, så bid mærke i hvad du savner mest nu, hvor hverdagen er ny, og husk på hvad du finder frem til.
Da vil du have det bedste grundlag til at implementere nogle ændringer i dit liv, når vi kommer ud på den anden side af
pandemien, hvad end det er at have mulighed for at besøge dine bedsteforældre eller sætte mere pris på din SAU-underviser.

LØRDAG
Corona i Danmark

SØNDAG

UGENS SJOVE INDSLAG

Corona i Danmark

Jo højere vi kravler op ad semesterstigen, des mere indgående forståelse får vi af sundhedsvæsenet – og den viden kan
bruges til at forstå, hvad der sker om ørerne på os. Det kan f.eks. være en god ide at læse Sundhedsstyrelsens udgivelse:
Risikovurdering, strategi og tiltag ved epidemi i Danmark. Det må alt andet lige være den informationspakke, som alle
nyhedsmedier parafraserer fra. Find udgivelsen på SST.dk under “Se alle Udgivelser“.

MANDAG
MOK deadline 12.00
Corona i Danmark

Vi kommer som medicinstuderende til at spille en essentiel rolle i den kommende tid. På side 13 kan du læse opfordringen
fra FADLs formand Claas Johanssen, der samarbejder med fagforeningens bagland og relevante parter i sundhedssektoren
i forberedelserne på en fortsat ekspontiel stigning af behandlingskrævende luftvejspatienter.

TIRSDAG
Corona i Danmark

Den digitale informationsstrøm anno 2020 var massiv allerede inden Corona-pandemien, men viser sig nu med druknende
meget indhold. Her fra MOK vil vi gerne opfordre dig til at søge information af de rette kanaler. Læs på side 19 hvordan
informationen fra fakultetet sendes ud og på side 16-17 om hvordan det gik for sig på Vagtbureau-telefonen, da nyheden
om en fredagsbarsgæsts positive Corona-podning slog igennem.

UGENS REDAKTION

Mit håb er at se os medicinstuderende være forbilleder under denne krise. At se os tage situationen alvorligt i vores handlinger,
men roligt i vores tanker. At holde hjertet varmt og hovedet koldt, med andre ord. Din hverdag er ny, men MOK er her stadig.
Albin

Lukas

Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i
semestermånederne, med undtagelse
af uge 41 samt ugen efter påske.
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Med ønsket om en kort og lav-amplitudet epi-kurve
// Ansvarshavende redaktør Mo Haslund på vegne af hele MOK-redaktionen
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BASISGRUPPER

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AFLYSNINGER
Mange basisgrupper aflyser deres arrangementer og
månedsmøder. Fx PMS’s månedsmøde d. 18/3. Generelt skal
du være forsigtig med at stole på informationer du finder på
facebook, men i lige præcis dette tilfælde opfordrer vi på MOK
til at du søger information på basisgruppernes facebook-sider.

Forskningsårsstuderende søges til afdelingen for
nyresygdomme på Herlev Hospital
Vi søger en forskningsårsstuderende, som er interesseret i at indgå i vores forskningsgruppe i 6-12
måneder.
Vi skal starte en stor undersøgelse vedrørende knoglesygdom og behandling af denne hos
nyresyge patienter. I den forbindelse vil du indgå i en allerede eksisterende projektgruppe,
hvor du vil få det daglige ansvar for et tværsnitstudie som skal hjælpe med at belyse
forekomsten af knoglesygdom hos patienter med nedsat nyrefunktion. Dette er således
et studie der både kan tilbyde patientkontakt og en masse erfaring med klinisk forskning.
Du vil blive vejledt af ph.d.-studerende Sabina Hauge samt klinisk forskningslektor Ditte
Hansen.
Det forventes at du skriver dit kandidatspeciale samt en artikel i forbindelse med dit ophold.
Vi søger en studerende som har interesse for, men ikke nødvendigvis erfaring med forskning.
Du skal være omhyggelig, arbejdsom og have en positiv tilgang til arbejdsopgaver. Så lover
vi at du engageres i en aktiv forskningsgruppe, som værdsætter et rart forskningsmiljø.
Stillingen aflønnes med 10.000 kroner om måneden. Ansættelse per 1. august 2020
Ansøgning med kort CV sendes til Ditte Hansen senest 1. april 2020
Med venlig hilsen
Sabina Hauge
Læge, ph.d-studerende
Afdeling for nyresygdomme
sabina.chaudhary.hauge@regionh.dk
Ditte Hansen
Klinisk Forskningslektor
Overlæge, ph.d

ANNONCER

Medicinsk Museion søger to til tre studentermedhjælpere til at indgå i vores dygtige korps af omvisere
i museets udstillinger.
Jobbet er alsidigt og udfordrende. Du skal overvejende være omviser i vores udstillinger,
men også bidrage til udvikling af formidlingstiltage, både på praktisk og idemæssigt niveau,
samt fra tid til anden gå til hånde ved arrangementer på museet. Jobbet kræver interesse
og flair for mundtlig formidling på alle niveauer (på både dansk og engelsk), samt et lyst til
at yde god service over for museets mange besøgende.
Vi forestiller os, at du:
•
Er i gang med en videregående uddannelse.
•
Har to-tre års studier bag dig.
•
Har interesse for museumsformidling inden for sundhed, sygdom, forebyggelse og
behandling i et kulturelt, teknologisk og historisk perspektiv.
•
Har lyst til at tage del i arbejdet på et museum, der i disse år undergår store
forandringer.
•
Har gode mundtlige engelskkundskaber.
•
Er ser viceminded, mødestabil og
fleksibel.
Arbejdstiden er varierende og falder både som
faste og ad hoc aftalte vagter, der kan ligge
både i dag- og aftentimer, hverdag og weekend.
Da arbejdet som omviser kræver en vis
oplæring, skal du kunne arbejde hos os i mindst
ét år og gerne længere.
Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er ca. 8 timer/uge med start primo juni 2020.
Aflønning i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK § 35 for aktive
studerende, der dokumenterer at være indskrevet ved en højere læreanstalt eller ved en
mellemlang videregående uddannelse (MVU) på en professionshøjskole eller tilsvarende
institution. Timelønnen udgør kr. 125,22 - kr. 131,36 afhængigt af din anciennitet.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Program-, udstilling- og
kommunikationschef Bente Vinge Pedersen på mail: bvpn@sund.ku.dk
Ansøgning
Send din ansøgning vedlagt CV og dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse
elektronisk via KU´s Jobportalen, tryk på linket nedenfor, senest den 5. april 2020.
Der vil blive afholdt samtaler i uge 17 og uge 18.

Der tilbydes ophold i følgende områder:
Lolland – Guldborgsund – Vordingborg – Kalundborg – Odsherred
– Slagelse – Stevns - Jyderup

Almen praktiserende læger
Frans Ourø / Christine Hansen
Bysøstræde 5 ( lige overfor stationen)
4300 Holbæk
Mail doktorfrans@gmail.dk
Tlf. 53148814

Onkologisk Klinik RH og Neurofysiologisk Klinik
Rigshospitalet søger medicinstuderende til spændende klinisk projekt
Vi søger en dygtig medicinstuderende på kandidatdelen, som gerne vil lave klinisk
forskning i et prægraduat forskningsår i projektet CryoPac - ”Effects of Cryotherapy on
Paclitaxel-Induced Neuropathy in Patients with Early Breast Cancer: A National, Multi-center,
Randomized, Prospective Controlled Trial”
Projektet
Flere og flere overlever kræft takket være nye og mere effektive behandlinger med
kemoterapi. Desværre har kemoterapi mange bivirkninger. Nerveskader er en udbredt,
invaliderende og dosislimiterende bivirkning ved kemoterapi med paclitaxel. Patienternes
livskvalitet og overlevelse forringes. Nerveskader opleves som følelsesløshed, smerter eller
prikken i hænder og fødder. Der er ikke nogen effektiv behandling, når nerveskaderne
først er opstået. Vores projekt går ud på at undersøge, om kemoudløste nerveskader kan
mindskes eller undgås vha nedkøling med 'kølesokker'/'kølehandsker' mhp at nedsætte
blodomløbet i hænder og fødder og dermed beskytte nerverne. Undersøgelsen kan
føre til, at lokal kuldebehandling med køle-handske/-sok vil blive indført som en del at
standardbehandlingen, når patienter skal modtage kemoterapi for at undgå bivirkninger
i form af nerveskader.
Publikationer
Ambitionen er, at du vil få mindst 3 publikationer ud af de 12 måneder. Dette inkluderer
en oversigtsartikel med dig som førsteforfatter samt medforfatterskab på to eller flere
publikationer fra projektet. Derudover er der mulighed for yderligere medforfatterskaber i
de projekter i vores forskningsteam, som du tager del i under ansættelsen.

Vi forventer at
- Du er en arbejdsom og selvstændig studerende på kandidatdelen, som gerne vil lave
klinisk forskning.
- Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som en integreret
del af din hverdag.
- Tidligere forsknings- eller laboratorieerfaring værdsættes, men er ikke et krav.

og prøv livet som praktiserende læge
Du skal som minimum have bestået 10. semester, men har du
det i juni 2020 , kan du blive en af de heldige, der får
ca. fire ugers sommerophold hos en praktiserende læge i Region
Sjælland.

Vi er et engageret og inkluderende team af 3 læger, 6 sygeplejersker og 3 sekretærer med
6.000 patienter.
Du skal lave simple sygepleje/læge opgaver (sår-kontroller-blodprøver) og sidde ved
telefonen, EDB Clinea .
Vi glæder os til at lære dig at kende og give dig lidt ballast under hyggelige og superviserede
forhold.
Løn: 175 kr i timen excl. feriepenge 12,95 % (startløn)

Vi tilbyder
- Forfatterskab(er) på videnskabelige artikler og mulighed for at skrive din kandidatopgave.
- Indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam.
- Træning i formidling af forskning på nationalt/internationalt plan samt deltagelse i
konferencer.
- Selvstændigt arbejde og flere ansvarsområder (bl.a. Klinisk opfølgning på protokolpatienter, blodprøvetagning, selvstændige neurofysiologiske undersøgelser mv.).
- Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik og -etik.
- Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø med 15 Ph.D-studerende og flere
medicinstuderende.

Hop ud
i det ….
Hvis du vil prøve livet som praktiserende læge kan Region Sjælland
tilbyde dig dette i din sommerferie 2020.

Er du vores nye praksisassistent i ferier og et par
dage hver måned ?

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 93 57 03 60 pdo@regionsjaelland.dk

Ansættelsesperiode og løn
Ansættelsesperioden forløber fra 01.09.20 - 31.08.21 og kan kombineres med 11. semester
forskningsophold. Arbejdet kommer til at foregå Rigshospitalet, dels på Onkologisk Klinik
og dels på Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet Blegdamsvej/Glostrup.
Lønnen under et prægraduat forskningsår er ca. 10.000 kr./måned. Vi vil sammen søge
skolarstipendium til dig.
Ansøgningsfrist: 25. marts 2020
Lyder det som noget for dig, skal du fremsende en motiveret ansøgning svt. ½ A4side og CV til
læge, PhD, Maria Lendorf, Onkologisk Klinik 5073, Rigshospitalet,
e-mail: maria.elisabeth.lendorf.02@regionh.dk
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 14. Ved spørgsmål kan du ringe på tlf. 26270898

Denne stenbider bærer
ingen smitte.

|

Journalholdet, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Vi søger 6 nye kolleger til vores journalhold med 3 der starter i maj og 3 der starter i juni.
Neurokirurgisk klinik på Rigshospitalet er én af de største neurokirurgiske behandlingsenheder
i Europa og udreder, behandler og plejer patienter med sygdomme i hjernen, der kræver
kirurgiske indgreb.
Arbejdsopgaverne vil hovedsagligt være journalskrivning af indlæggelsesjournaler og
neurologisk undersøgelse på elektive patienter i afdelingens ambulatorium inklusiv
præoperativ vurdering og optimering.
Vi går også stuegang på sengeafsnit efter behov, og hvis man har lyst, er der mulighed for
at deltage i afdelingens øvrige aktiviteter. Arbejdstiden er som udgangspunkt 07.00-15.00
på hverdage. Nogle dage er vi to på vagt ad gangen, og vi deler det op i en tidlig vagt
(7.00-nødvendigt) og sen (9.00-arbejdet er færdigt).
Der er ingen aften-, weekend- eller helligdagsvagter og ingen bagvagtsordning.
Løn efter FADL’s lægevikaroverenskomst:
http://fadl.dk/loen-arbejde/laegevikar-i-regionerne/
Oplæring vil ske sammen med et af holdets øvrige medlemmer på to lønnede følgevagter.
Krav:
•
Gennemført neurologisk/neurokirurgisk klinikophold samt bestået alle elementer
på 1. og 2. sem. KA.
•
Du kan tage 3-4 vagter om måneden.
Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og håndtere tidspres. Da vi kun er 10 personer
på holdet og alle på den sidste del af studiet, vægtes det højt, at du er mødestabil og udviser
fleksibilitet i forhold til vagtplanlægningen.
Det er en fordel, hvis du har erfaring med at håndtere patienter i krise, og du skal være
forberedt på at være tovholder på tværs af faggrupper og specialer. Vi holder holdmøde
cirka én gang om måneden hvor vi plejer at spise sammen, og vi søger nye kolleger, der
har lyst til at være en del af et lille, socialt hold.
Motiveret ansøgning på max. én side og CV sendes til Andrea Maier på andreadanielamaier@
gmail.com senest torsdag d. 19. Marts. Samtaler holdes den efterfølgende uge.
Du er velkommen til at kontakte mig på ovenstående mail for mere information.

Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik på
Rigshospitalet søger forskningsårsstuderende
Vi søger:
To til tre forskningsårsstuderende til at opdatere vores databaser over mundhulecancer og
oropharynxcancer patienter behandlet på Rigshospitalet i perioden 2000-2019.
Én studerende til at validere data på recidiver i DATHYRCA databasen, der indeholder data
på alle thyreoideacancer patienter i Danmark siden 1996.
Vi søger fortrinsvist studerende der har bestået bachelordelen af medicinstudiet, og som
ønsker et helt års ophold eventuelt som del af forskerperspektivet på 11. semester.
Udover arbejdet med databaserne vil du én formiddag om ugen skulle hjælpe med at
inkludere patienter til et projekt omhandlende cirkulerende tumor DNA i blodprøver fra
patienter med hoved-hals-kræft. Projektet har til formål at undersøge om man kan opspore
hoved-hals-kræft eller recidiv heraf ved blodprøver.
Overordnet vil arbejdsfordelingen i forskningsåret være således at halvdelen af tiden bruges
på database-arbejdet og inklusion af patienter til det ovennævnte projekt og den anden
halvdel på selvstændige forskningsprojekter.
Der vil således være rig mulighed for sideløbende at arbejde på minimum ét selvstændigt
forskningsprojekt hvor du vil blive førsteforfatter. Desuden vil database-arbejdet vil dels
medfører medforfatterskaber, men der vil også efterfølgende være mulighed for selv at
arbejde med projekter der tager udgangspunkt i de data du har hjulpet med at indtaste
i databaserne.
Hvem er vi:
Vi er en forskningsgruppe på Øre-næse-halskirurgisk klinik på Rigshospital bestående af
forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende, samt postdocs. Gruppen er ledet af prof. dr.med.
Christian von Buchwald og ph.d. Christian Grønhøj. Vi arbejder især inden for en række
aspekter relateret til hoved-hals-kræft blandt andet i relation til HPV.
Du vil således blive en del af en forskningsgruppe med stor erfaring indenfor klinisk
kræftforskning, og herigennem få indblik i og erfaring med dette arbejde.
Ansættelsesforhold:
Du vil blive ansat under prof. dr.med. Christian von Buchwald som skolarstipendiat. Lønnen
er fastlagt til 10.000 kr. om måneden (3000 kr. om måneden i tillæg til SU for 11. semester).
Det forventes at du arbejder gennemsnitligt 37 timer om ugen.
Derudover skal du kunne hjælpe til under afdelingens internationale Øre-næsehalskirurgiske kursus midt juni 2021.
Ansættelsen er fra 1. september 2020 - Introduktion og oplæring vil foregå månederne op til
Hvis du er interesseret send da motiveret ansøgning på maks. én A4 side, samt CV i én samlet
PDF-fil til Jakob.schmidt.jensen.01@regionh.dk
Skriv desuden gerne hvis du har spørgsmål

Det er bare en kvabso.

Ansøgningsfristen er d. 3/5-2020
Ansættelsessamtaler vil foregå om eftermiddagen d. 20/5-2020
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Lægevikarer til neurologisk afd. Glostrup
Student-assistant for Medical Affairs, Novo Nordisk Denmark
At Novo Nordisk, we share a passion for changing patients’ lives, and we are always
looking for talented individuals who want to join us in this effort. This opening provides
exciting learning opportunities for students who bring new ways of thinking to our company.
About the Department
The Novo Nordisk Danish affiliate based in Ørestaden, Copenhagen is looking for an
additional engaged student to support the Medical Affairs department. You will be part
of our local affiliate working dedicated Medical Advisors and another student-assistant
in a dynamic team.
The Job By joining the Medical Affairs team in the Danish affiliate you will get a unique
opportunity to dive into the medical requirements in the pharmaceutical industry. By
supporting the team members in their daily work, you will gain broad insight to the
business and key processes within medical affairs working with a range of different
tasks within the department. The position will be approximately 10-12 hours per week,
with possibility for more in peak periods & the possibility of planning your work week
according to your studies.
Qualifications We are looking for a student who is motivated about the opportunity to
work in the medicinal industry within medical affairs. You are studying in your 4-6th
semester at university or another health professional education, with excellent results
during your studies. You pay attention to details, are keen on delivering high quality
and possess good communication skills. Excellent language skills in English and Danish
languages are required. You like being part of a professional team; you have a high
energy level, take initiative and work with a high level of engagement. We expect
candidates to be service minded, thrive in a busy environment and bring a can-do
attitude and a quality mind set.
At Novo Nordisk, your skills, dedication and ambition will help us improve patients lives.
In exchange, we offer you an opportunity to work with extraordinary talent and benefit
from a range of possibilities for professional and personal development.
Contact For further information, please contact Theis Gondolf at +45 30757056.
Deadline 30th March 2020, applications will be reviewed on an ongoing basis to fill the
position as swiftly as possible.

Da en del af vores lægevikarer på holdet bliver læger i slutningen af dette semester, søger
vi nye medlemmer.
Så er der en neurolog gemt i dig? - så læs med her!
Vi søger ca. 5 studerende, hvoraf 1-2 kan starte allerede i maj, mens resten læres op i juni
efter evt. netop bestået eksamen i neurologi.
Hvem er du?
•
Medicinstuderende, der har bestået kursus og eksamen i neurologi eller regner med
at bestå det på nuværende semester.
•
Har masser af gå-på-mod, fleksibilitet og lyst til at arbejde i neurologien.
•
Har bestået hele 8. semester
Hvem er vi?
Et hold på ca. 20 medlemmer.
Vi dækker flere typer af vagter mandag-fredag.
1. Søvn ambulatoriet (man-fredag ca. kl. 8-15)
2. Neurologisk ambulatorium (man-fredag ca. kl. 8-15)
3. Subakut neurologisk ambulatorium (man-fredag ca. kl. 8-15)
I det neurologiske ambulatorium har du rig mulighed for at møde patienter med en bred
vifte af neurologiske problemstillinger af både subakut og kronisk karakter med mulighed
for masser af supervision.
Dette job er altså lige noget for dig, der ønsker at vedligeholde eller træne din neurologiske
undersøgelse samt udvide din neurologiske horisont.
Du kan vælge vagter i dit eget tempo (dog forventes ca. 3 pr. måned). Der vil naturligvis
være betalte følgevagter i hver af funktionerne.
Vi kommuniker primært via Facebook.
Vi holder holdmøde 1-2 gange pr. semester, ofte med undervisning.
Så hvad gør du nu?
Send en kort motiveret ansøgning (inkl. mulig start-dato), CV og bevis til bestået neurologisk
kursus (kan evt. eftersendes) til Overlæge Katja Lohmann Larsen på Katja.lohmann.
larsen.01@regionh.dk med undertegnet CC på glostrupneuro@gmail.com
Spørgsmål bedes sendes til:
glostrupneuro@gmail.com
Husk at skrive hvor langt du er på studiet, hvornår du tidligst kan starte og hvornår du
planlægger at blive læge.
Ansøgningsfrist: 20/03-20
Ansættelsessamtaler: 01/04-20
Holdmøde: 22/04-20

FredagsBar for karantæneholdet
Hvad sker der hvis man får en række studerende, som ikke kender
hinanden, til at Skype sammen på en fredag? Denne idé gav nogle
innovative medicinstuderende sig sidste fredag i fuldt kast med
at udforske, da de inviterede til FredagsBar for karantæneholdet
– over Live Stream på Facebook. I centrum var Styrelsen for
Patientsikkerheds anbefalinger om, at studerende der var med til
Frebar d. 6. marts i tidsrummet kl. 11 – 21 skulle gå i karantæne.
Der skulle dog vise sig at være nogle hindringer på vejen, da Live
Stream ikke virkede. Men endnu engang skulle dette forhold ikke
få lov at stoppe en gruppe FredagsBars-hungrende studerende,
der ikke havde forladt deres hjem i 4 dage. Festen flyttede i stedet
til Skype.
Endnu en hindring skulle vise sig, da det at Skype med en masse
fremmede var uvant for en del af deltagerne. Isen blev dog hurtigt
brudt i form af en halvdårlig quiz, der fik alle deltagerne til at
trække på smilebåndet. Senere på aftenen blev der spillet Tillids
– Pong (se billede).

Til dem der har svært ved at forestille sig, hvordan dette spil skulle
foregå, så er reglerne meget simple: Der er én der kaster efter
halvfyldte ølkrus. Når bolden lander i et af ølkrusene, så drikker alle.

Hvidesyge
I José Saramagos roman ‘En fortælling om blindhed’ rammes verden af en
sygdom der én for én gør alle blinde. Sygdommen smitter ved kontakt, og med
forbløffende hast ender flere og flere i den mælkehvide intethed, der giver
sygdommen sit navn, Hvidesygen. Folk sættes i karantæne, de syge interneres
i lejre, og der erklæres undtagelsestilstand. Var bogen skrevet i dag, havde de
sikkert også oprettet hvidesygesmitte.dk og en Hvidesyge-hotline. Men lige lidt
hjælper det. I blinde er mennesker magtesløse, og mister kontrollen over egen
skæbne – de mister bogstaveligt talt retning. De desperate læger på hospitalet
ringer til Sundhedsministeriet, og midt i en beroligende tale om rettidig omhu og
nødvendige tiltag, udbryder stemmen i den anden ende af røret: ”Jeg er blevet
blind”. I fjernsynet stirrer nyhedsoplæseren med blanke øjne forbi kameralinsen
og fortæller overrasket, men fattet: ”Jeg er blind”. I lejren hvor de syge interneres
hersker anarki, og da panikken rammer, tramper de blinde hinanden ihjel. De bryder
ud af karantænezonen, og opdager at hele verden er blevet blind.
At være blind er ikke det samme som at være hjælpeløs. De blinde lærer at gå
i kæder, også selvom den forreste ikke nødvendigvis kender vejen bedre end
den bagerste. Vidt fremmede følges ad og deler retning for en tid. Nye støder til
kæden, lige så hurtigt som andre forlader den. Måske fordi de kan lugte duften
af mad fra en forladt supermarked, eller fordi de hører en velkendt stemme i en
anden kæde. Kæderne viser vej til mad, vand og hjælp. Eller til blindgyder og
faldgruber. De gamle blinde lærer de nyligt blinde at færdes, og tror man at kæden
er på afveje må man, sikker i sin sag, råbe op. Der findes ikke facit eller en rigtig
vej at gå, men i kæder kan blinde give hinanden retning.
Uanset hvor meget vi ønsker det, er der ikke én der har en samlet plan eller et
forkromet overblik. Nogen ved uden tvivl mere end andre, men det ændrer ikke
ved at vi alle går i ukendt land, og sætter fødderne så godt vi kan. Den seneste uge
har vist hvor rådvilde vi er uden vejvisere, retningslinjer, guidelines og koordinerede
udmeldinger fra Fakultetet, Styrelsen eller Ministeriet. Vi er alle, studerende så vel
som styrelser, mere eller mindre blinde i Coronaland. Så lad os gå i kæde sammen.

Efter spillet blev der budt på Karaoke gjort mulig vha. Skypes meget
fine skærmdelingsfunktion. Der blev skrålet I’ll make a man out of
you og sunget med på Leonard Cohens version af Halleluja.
Alt i alt lykkedes det at samle lidt over 20 mennesker, der ikke kendte
hinanden. Og selvom præmissen kan lyde lidt grænseoverskridende,
var Skype-festen i sig selv en anderledes og sjov oplevelse for alle.
Både dem som blev sat i Karantæne efter Frebar d. 6. marts og alle
dem som ikke havde været til Frebar, men alligevel fik sneget sig
med til Skype-fest.
Af: Gabriela/MOK.red

Af: Johan/MOK.red
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MOX-pop Corona-edition

Sabrina Honoré D’Este, 10. semester

Lasse Rehné Jensen, 8. semester

Mutters alene i karantæne siden tirsdag den
9. marts. Hendes roomie forlod lejligheden
til fordel for sin kæreste 10 minutter efter
karantænestart.

Alene i karantæne på grund af sygdom siden
søndag den 8. marts.

Du er i karantæne. Du keder dig. Du burde vel egentlig bruge denne tid på endelig at
få læst Medicinsk Kompendium fra ende til anden, men let’s be real: Det kommer altså
ikke til at ske. Så hvad får Panums karantæneramte egentlig tiden til at gå med?

Sover længe, læser neuro, træner i stuen med
opvaskespande fyldt med vand for at få lidt
vægttræning, spiller Nintendo og er nået
gennem 2,5 sæson af Suits.

Emma Torpe, 6. semester

Et råd til andre i karantæne: Tja.. slap af, tag
en drink og lad være med at blive frustreret
over situationen! Udnyt tiden til at fikse ting
derhjemme som du ellers aldrig ville få gjort.. Har pt afrimet fryseren, afkalket
bruseren og fikset mit vindue der har været i stykker i 6 mdr.

Alene i karantæne siden mandag den 9.
marts. Har dog lavet sin egen Wilson, som
fungerer udemærket som psykolog.
Jeg har forsøgt mig med en masse serier, endt
med breaking bad, spillet sims, heroes 3 og
peggle. Gjort rent. Kørt 30 days challenge på
15 dage. Spammet alle med snap og opkald.
Et råd til andre i karantæne: Gør hvad du vil,
no rush der kommer endnu en karantænedag
i morgen.

Jeppe Fredberg, 4. semester
I karantæne med to roommates siden
tirsdag den 10. marts
Udover at have holdt fødselsdag i
karantæne, fordriver jeg tiden med videospil
og læsning (95/5 fordeling).

I karantæne sammen med nogle
kammerater i lejlighed siden tirsdag
den 10. marts.
Jeg re-bingwatcher en masse Netflix,
går rastløs rundt i min lejlighed og
drikker øl med mine roomies.
Et råd til andre i karantæne: Slap af!
Du kan med god samvittighed lave
noget andet end studiet nu, du har
mange andre dage til at læse.

Alberte Hundahl, 7. semester
Alene i karantæne siden mandag den 9.
marts. Har en roomie som bor i samme
lejlighed men holder sig på afstand.
Jeg er ved at hækle en hat og så har jeg
set et utal af film (har opdaget Netflix Party,
som er en udvidelse til Chrome, hvor man
kan se Netflix synkront med sine venner) og
spillet spil på tværs af lejligheden med min
roomie. Ellers snakker jeg en masse med
andre, som er i karantæne over Skype eller
i telefonen.
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K l a s s i s ke h u s a r r e s t a k t i v i t e t e r s å s o m
støvsugning, støvaftørring, vinduespudsning,
spise toast, undgå bad, Netflix, HBO (TRUE
DETECTIVE!!!) podcast, undgå træning, spise
toast, snapchatte, høj sing along musik,
spise toast.
Et råd til andre i karantæne: Toast, toast,
toast. Der mindre risiko for at brænde tungen
på smeltet ost, hvis man klipper sin toast ud
og serverer det som tapas. Vær klam og
doven uden dårlig samvittighed. Komfortable
hjemmefusser. Gro et overskæg. Ring til mor. Og vigtigst af alt: Følg mig
på instagram, naturligvis.

Mikkel Holm, 8. semester
Et råd til andre i karantæne: Nu vi har
uendeligt meget tid hjemme, har man
masser af tid til at huske vitaminpillerne!

Jens Riis, pause mellem 5. og 6. semester
Jacob Gissel, 1. semester

|

Alene i karantæne siden tirsdag den 9. marts. Tror (og håber) snart hans
sind giver efter og fabrikerer en lille fiktiv ven, han kan snakke med.
Min tid går primært med ikke at lave min bachelor, spille World of Warcraft
med andre karantæneramte og ellers bare sove og have ondt af mig
selv. Min plan er dog at få skrevet min bachelor, læst pensum til 6, 7 og 8.
semester, fordoble mit kondital, få løst konflikten mellem Israel og Palæstina,
lære at male akvarel med munden, få en gennemgribende indsigt i
Mesopotamiens fald, lære at HTML-kode, lære at spille techno på guitar
og muligvis også lære at binde et slips med én hånd, men nu må vi se.
Et råd til andre i karantæne: Jeg kan stærkt anbefale dokumentarfilmen
”Shoah” fra 1985. Filmens formål er at interviewe de jøder der overlevede
koncentrationslejrene under 2. verdenskrig, for på den måde at
dokumentere de rædsler der fandt sted i disse lejre. Filmen er hudløst ærlig,
og kan være svær at se, men den sætter virkelig 14 dages karantæne i
perspektiv. Og by the way, så er filmen 9 timer lang.

Alene i karantæne siden tirsdag den
10. marts.
Mit nyeste tilkomne tidsfordriv har
været at lære at stå på hænder.
Fremgangen er langsom men jeg
bevæger mig så småt fremad med
nu kun minimale rygtraumer efter
fejlslagne forsøg.
Et råd til andre i karantæne: Sørg
for at få dit daglige skud D-vitamin
og frisk luft med morgenmad på
altanen, hvor du samtidig kan
fryde dig over det faktum, at du i
modsætning til mange andre rent
faktisk har sådan én.

Amalie Engelhard, 3. semester
Alene i karantæne på grund af sygdom
siden tirsdag den 10. marts.
Læsning med min læsemakker over
facetime og et nyt strikkeprojekt. Der også
tid til de nederen rengøringsprocesser,
som at afrime fryseren.
Et råd til andre i karantæne: Facetime
med din familie og venner - de vil
helt sikkert også gerne komme med
forsyninger til dig. (Jeg var f.eks. “med
nede og blande slik“ inden det blv
bandlyst.) Skab nogle rutiner og få en form
for hverdag kørende, men nyd at der er
tid til at sove længe.

Afdelingen for Karantæneramte, blandede semestre
Varierede karantænedebut. Flere i kærestekarantæne.

Selvom du ikke længere er i klinik, behøver det ikke gå ud over
din daglige struktur. Afdelingen for Karantæneramte holder f.eks.
daglig video-morgenkonference. Den starter godt ud med et
vibe-check blandt alle fremmødte og slutter når folk begynder
at kede sig og lege med de forskellige Messenger-filtre. “Kat med
knurhår og briller” har vist sig at være en generel favorit.

Et råd til andre i karantæne: Sov længe,
så dagen er kortere, og så planlæg ting, som om du ikke var i karantæne:
sæt nogle mål op for dagen, som eksempelvis læsning, rengøring,
hjemmetræning eller andet. Ellers så find en skønlitterær bog, der fanger
dig så meget at du ikke kan lægge den fra dig, og timerne flyver!

Af: Mo/MOK.red
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Et kort vådt faglig indspark
I disse tider uden egentligt universitetsundervisning, er der ikke længere forelæsere der relaterer undervisningen til deres forskning
eller klinikere der fortæller historier om ”den gang”. Jeg har derfor i MOK valgt at komme med et kort fagligt indspark for at holde
gang i hjernen og give et glimrende eksempel på spiral læring, og hvordan Frank-Starling fra 4. semester har betydning indenfor
det nye sort af moderne anæstesiologisk væskebehandling.

|

Find 6 fejl - Corona-edition

I ABCDE-verdenen er der meget at tage fat i, men dagens emne handler primært om
akutte C-problemer, altså kredsløbet. Det vil altså sige, at vi her primært fokuserer
på hjertet og karrene. Mere anatomi fra fjerde skal man ikke rigtigt kunne. Dog er
lidt fysiologisk kendskab ret godt at have. Og hvem kan ikke huske den gode gamle
Frank-Starling-kurve?
Som det fremgår af figuren til højre er der altså en stejl del af sammenhængen
mellem slagvolumen af hjertet og det preload hjertet får. At man kan bevæge sig op
og ned ad denne kurve er baggrunden for det nye sort indenfor væskebehandling
af akut kredsløbspåvirkede patienter med det knaldfede navn ”Individualiseret GoalDirected Therapy” (IGDT) også kaldet målstyret væskebehandling. Idéen er at give
små væskebolus og se hvordan dette påvirker hjertet, fremfor blot at give en stor
kontinuerlig væskemængde som man gjorde tidligere.
Såfremt man kan påvirke slagvolumen i en positiv retning er der
indikation for at give yderligere væskeindgift. Hvorimod hvis der ved
indgift af krystalloid (fx isoton saltvand) ses en stigning på mindre
end 10% af slagvolumen, jamen så er der ikke længere indikation for
at give yderlige væske, i det vi ikke kan optimere denne parameter
yderligere. Såfremt vi ønsker at forbedre patientens kliniske tilstand
er det altså nogle andre knapper vi skal skrue på. Derimod kunne
yderligere væskeindgift muligvis have forværret patients tilstand pga.
overhydrering, hvilket har en lang række negative kliniske konsekvenser
så som kardiogent shock eller lungestase hos f.eks hejrtesyge. Som ved et
hvert godt anæstesiologisk princip er der selvfølgelig lavet et flowchart,
som man kan anvende.
Flowcharts giver en overskuelig måde at anskue den målstyrede
væskebehandling, og kan derfor anvendes både perioperativt såvel
som bedside. Det helt store spørgsmål er da, hvordan måler man så
slagvolumen? Og det er i sig selv nok et kapitel for sig, som vi derfor
ikke berører her, men grundlæggende har man forskellige avancerede
moniteringsmuligheder perioperativt som kan give nogle ret gode
mål for slagvolumen. Står man derimod bedside ved en akut patient kan det være lidt svære at gennemskue, og man må forsøge
sig med parametre så som blodtryk, puls, klinisk billede etc. Omend IGDT er en relativt ny tilgang til væskebehandling har nyere
metaanalysere konkluderet at det reducerer post-operative komplikationer og varighed af post-operative hospitalsophold især for
abdominal- og ortopædkirurgiske patienter. Det skal dog siges, at der stadig
hersker uenighed inden for feltet, for præcis hvor og hvornår det skal bruges,
samt hvor meget evidens der egentligt er for tilgangen endnu.
På den måde kom vi kort omkring, hvordan et begreb som Frank-Starling
kurven, som man lærer på 4. semester, er noget der aktivt bliver brugt i den
nyeste tilgang til væskebehandling af akut kredsløbs-påvirkede patienter.
Væskebehandling er selvfølgelig meget mere end bare ovenstående, men
det er et godt sted at starte for forståelsen af at vi ønsker at behandle vores
patienter med væske så længe det har en gavnlig effekt. Vi er begyndt at
anskue væskebehandling på lige fod med at ordinere et lægemiddel, og
ligesom andre lægemidler ønsker vi ikke at overdosere, såfremt patienterne
ikke har en klinisk positiv effekt af det.
Som en person der skal tage sit anæstesi-ophold om grundet Corona, kan jeg
kun takke for lån af bogen, hvorfra billederne er taget, til at kunne skrive dette
lille indslag. Og så vil jeg bare skrive, at selv noget der kan virke så simpelt
som væskebehandling er ekstremt kompliceret. Hvis man ønsker at fordybe
sig endnu mere findes der masere af materiale på nettet, og man kan endda
forske i det hvis savner man noget at bruge tiden til. Håber I fik noget ud af
det, pas godt på hinanden derude og husk at drikke vand.
Andreas \\ MOK-red.
Af: Sofie /MOK.red
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Inspiration til karantæne-køkkenet
Du sidder derhjemme. Motivationen for selvstudie falder i takt med at antallet af coronasmittede stiger – og
det går stærkt nu. Du går ud i køkkenet i håb om, at et væld af råvarer pludselig har materialiseret sig, men
ak… du er totalt uinspireret, og det virker uoverkommeligt, at lave et måltid, der ikke blot er havregryn. Du
sidder i kø som nr. 132547 på nemlig.com, og det er jo altså ikke holdbart, når du er sulten NU. Frygt ej!
Her er tips og tricks til at pifte din mad op!

Pasta med ???
Her er tre forskellige pastasovse du kan lave UDEN at have købt pastasovs på glas! Til alle retter anbefales det at tilsætte en form for protein
fx bønner eller kød, hvis du har det til rådighed. Derudover er det kun indholdet i dit skab, der sætter grænser! Har du friske grøntsager fx
broccoli? Så smid det i!

DEN MED OST

DEN MED TOMAT

2 spsk. smør (kan undlades)
1 spsk. hvedemel
¼ liter mælk
100 gram ost (jeg har lavet den med næsten alle slags oste, men endnu ikke gedeost)
Salt to taste

1 stor spsk. smør
2 fed hvidløg (hakket eller presset)
En dåse tomatpuré (brug 4 spsk. ketchup hvis du ikke har andet)
2 spsk. fløde/mælk/vand, kommer an på hvor lidt du har i køleskabet
Peber to taste
Chili, oregano eller andre krydderier du lige har til rådighed! (anbefaler min. ½ tsk af hver
for smag)

Det her er bare en god gammeldags opbagt sovs. Smør smeltes i en gryde og mel
tilsættes – det klumper nu sammen. Lidt efter lidt tilsættes mælk, og mens du pisker med
piskeris eller gaffel skulle den gerne opløses. Sovsen må IKKE smage af mel, og skal derfor
koge op. Den bliver tykkere i takt med det koger. Protip: hvis der kommer klumper i, så
tag gryden af varmen og pisk kraftigt til de forsvinder. Tilsæt mere mælk, hvis sovsen er
for tyk.
Når sovsen ikke smager af mel, tilsætter du ost og salt. Osten smelter og gør sovsen lidt
tykkere. Nemt. Vend pasta i sovsen og nyd din egen hjemmelavede ostesovs. Hvis du har
macaroni er det pludselig mac’n’cheese!

Varm det hele i en gryde, men lad det ikke koge for længe. Er sovsen for tyk? Tilsæt mere
væske enten fløde, mælk eller vand. Ketchup er tyndere end tomatpuré, og derfor bliver
sovsen tyndere! Vend den kogte pasta direkte i gryden med sovsen, og pynt med ost,
hvis du har det!

COVID-19 epidemien har ramt Danmark. Alle er i de seneste dage blevet påvirket
af ændringer i hverdagen, ikke mindst ift. undervisning, klinikophold og studiejob. Vi
lægestuderende er rykket i offentlighedens fokus, fordi vi helt afgørende kan være
med til at øge kapaciteten i det danske sundhedsvæsen. Følger man de scenarier og
prognoser, der er udgivet af myndighederne, vil der blive brug for os lægestuderende.
Og det skal være helt klart: Vi lægestuderende vil hjælpe til, hvor vi kan!
Derfor skal vi forberede os, mens sundhedsvæsenet fortsat står stærkt. Vi skal sikre, at
I har de rette kompetencer til opgaven. Patienterne skal kunne være trygge ved, at
det er en lægestuderende, der hjælper dem. Ligeså skal vores kolleger kunne stole på,
at vi kan vores kram, og sidst men ikke mindst er det i vores egen interesse at insistere
på beskyttelse og retssikkerhed: At have de nødvendige kompetencer og at dette er
dokumenteret med et kursusbevis som sygeplejevikar eller ventilatør.
Derfor arbejder vi på, at flere lægestuderende bliver opkvalificeret til sygeplejevikarer
og ventilatører. I Aalborg har vi allerede lavet en aftale med universitetet, regionen og
hospitalerne, som vi håber, kan være forbillede for resten af landet. Er du allerede SPV
eller VT, vil jeg opfordre dig til at skrive dig op til vagter - der er meget stort behov for
din hjælp på afdelingerne.
Dem af os, der har bestået 8. semester kan desuden løfte lægefaglige opgaver i
lægevikar-ansættelser. Vi arbejder på tværs af landet for at fjerne unødvendige
barrierer.

DEN ALLERNEMMESTE

Slutteligt kan det ikke understreges nok, at vi også har et ansvar for, at der fortsat
bliver uddannet læger fra de danske universiteter. På et tidspunkt vil vi have overstået
COVID-19 epidemien. Men for os stopper arbejdet ikke der. Vi skal allesammen være
læger. Alle undersøgelser og operationer, der er blevet udskudt i disse dage og uger
skal indhentes. Vi kommer til at have rigtig travlt i rigtig lang tid. Derfor skal I fortsat have
fokus på undervisning og eksaminer og prioritere dette højt.

1 hel citron / 3 spsk citronsaft fra plastikflaske
1 spsk olivenolie
Parmesan til du ikke kan mere
Du tror det er løgn, men pasta med citron og parmesan er lækkert. Gem lidt af vandet fra
den kogte pasta og hæld i så du får en tynd sovs. Simpelt!

ANDET GODT TIL AT SPICE DIN HVERDAGSMAD OP
Teriyakisovs

Hummus

Har du soyasovs? Ja du har så, og sandsynligvis næsten fyldt, fordi du kun købte den, for at
lave vietnamesiske forårsruller med kæresten.

Du havde sikkert glemt, at du kan lave det selv i stedet for at købe den i Rema 1000.
De fleste mennesker har ikke tahin stående derhjemme, men hvis du har det så smid en
spiseske eller to i! Alternativt kan du drysse sesamfrø ud på din hummus når den er færdig.

Ingredienser
2,5 dl vand
½ dl soya
5-7 spsk. sukker, det kommer an på hvor sød, den skal være
1 fed hakket, presset hvidløg
½ tsk stødt ingefær (kan undlades, hvis du ikke har det)
2 spsk maizena majsstivelse (har selv haft held med almindeligt hvedemel, dog skal det
sigtes i!)

Ingredienser
1 dåse kikærter - har du tørrede kikærter, så sæt dem i blød over natten og kog dem om
morgenen, du har jo tid nok.
1,5 dl olivenolie, ja det er meget, men det er seriøst vigtigt for din hummus
2-3 fed hvidløg
Citronsaft to taste (personligt elsker jeg citron og fyrer bare i!)
1 tsk salt

Lav det i en pande! Det er lettest. Hæld de våde ingredienser i, dernæst sukker, som opløses.
Herefter hvidløg. Til sidst tilsættes ingefær og derefter fortykningsmidlet. Pas på klumper.
Pisk løs!
Det skal lige op og koge – jo længere tid det koger, jo tykkere bliver det.
Teriyakisovs kan holde længe i køleskabet og kan bruges på alt fra nudler til kylling eller
grøntsager. Protip: sesamfrø er LÆKKERT i teriyakisovs, specielt hvis man lige rister dem
inden man tilsætter vand og soya.

Kære alle sammen

Blend it up! Kan holde I køleren hele din karantæne ud. God til brød,
grøntsager, chips, knækbrød, det hele!

Det har været overvældende, at opleve jeres store vilje til at træde
til, når det gælder. Mange af jeres meget relevante spørgsmål
omkring jeres rettigheder og pligter kan vi ikke svare endeligt på
lige nu - men vi glemmer jer ikke og lover, at alle medlemmer vil
få vejledning og hjælp. En stor tak til alle jer, som knokler for vores
fælles sag, stor tak til FADLs sekretariat for dedikeret og professionel
understøttelse og ikke mindst også til FADL Københavns Vagtbureau,
der med en kæmpe indsats står ved vores side og løfter et kæmpe
stykke arbejde.

Claas Johannsen
Formand, FADL

Af: Sine /MOK.red
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Covid-19 i Grønland
I den nuværende historiske corona-krisetid, hvor Danmark er ramt af Covid-19
med jævnt stigende tal og Færøerne har bekræftede tilfælde, er det tredje land
i Rigsfælleskabet først lige blevet ramt. Danmark meldte fredag ud at vi overgår til en
afbødningsstrategi, hvilket betyder at vi ikke længere fokuserer på smitteopsporing.
Grønland har i dag mandag den 16. marts netop kl. 14:30 fået konstateret det første tilfælde
af Corona-virusset, men har i sidste uge testet adskillige mennesker for Covid-19.
MOK’s Grønlands-korrespondent befinder sig lige nu i Grønland, og i den nuværende krisetid
er det relevant at afdække hvordan landet vil håndtere Covid-19, hvad det Grønlandske
selvstyre hidtil har gjort af tiltag og hvilke uundgåelige udfordringer det medfører, nu hvor
Covid-19 har ramt et land med nogle af de mest isolerede samfund i verden.

Grønlands geografi
Grønland er verdens største ø, med kun ca. 56.000 indbyggere. De
fleste af landets indbyggere bor i de tre største byer: Nuuk, Sisimiut
og Ilulissat, men befolkningen er ellers fordelt langs kysten på de i alt
14 andre regulære byer og mange flere mindre bygder.
Grønland består af et geografisk diverst landskab med en klippet
kystline rundt om hele landet, der er beboet samt indlandsisen, som
dækker hele landet indenfor kysten.
Der er som udgangspunkt meget stor afstand imellem bosteder, som
i de fleste tilfælde ligger langs vestkysten. Deres størrelse varierer
fra hovedstaden Nuuk med 16.000 indbyggere til små bygder som
Kangerluk med omkring 35 beboere. Desuden ligger en af verdens
mest isolerede byer, Ittoqqortormit, på Grønlands østkyst.
Transport foregår fra by til by med enten fly, helikopter eller færge,
og hyppigheden af afgangene er lav. Derudover kan Grønalands klima nemt påvirke transporternes afgangstider, og de aflyses hyppigst
grundet dårlige vejrforhold.

Sundhedsvæsenet i Grønland
Dronning Ingrids Hospital (DIH), der ses på billedet herunder, er beliggende i Nuuk, og her foregår
det meste af landets specialiserede behandling. Blandt andet ligger landets eneste intensiv afdeling
i DIH, med nuværende 4 sengepladser og i gennemsnit 3 anæstesilæger (heriblandt kun én
fastansat). En stor andel af intensiv- og anæstesisygeplejersker er ansat på vikariater. Idet at de
oprindeligt er ansatte i Danmark, kan der nu være tale om hjemsendelser eller personlige ønsker om
at komme hjem grundet den nuværende situation
i Danmark. Med inddragelse af operationsstuer
og det intermediære afsnit, kan Grønland stille
op med omkring 20 respirator-sengepladser, men
det er uvidst om der vil være bemanding til disse.
I de fleste andre byer i Grønland er der mindst
én læge til stede, men specialiseret respiratorisk
understøttende behandling vil ikke nødvendigvis
kunne tilbydes.
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Situationen lige nu
Grønland har lige nu én bekræftet smittet. Man har i løbet af den sidste uge testet omkring 16 personer,
som alle er kommet til Grønland via Air Greenland Atlanterflyveren fra København til Kangerlussuaq.
Grønland er aktuelt ikke i besiddelse af et laboratorium med Covid-19 testudstyr, og prøver sendes
derfor til Rigshospitalet med Atlanterflyveren, som har cirka 6 ugentlige afgange. Hvad de nuværende
rejserestriktioner og grænselukninger betyder for Air Greenlands afgange, er fortsat ikke afklaret.
Landslæge Henrik L. Hansen udtalte i går søndag den 15. marts, at sundhedsmyndighederne undersøger
mulighederne for at indkøbe eget Corona test-udstyr. Der er desuden også oprettet en Corona-hotline,
og nyhederne opdateres dagligt omkring nye tiltag i det i forvejen oprettede Corona-beredskab, som
uundgåeligt er nødt til at forberede sig på Covid-19 i Grønland.

Grønland
1
smittet
ca. 16
testede

Danmark
898
smittede
5749
testede

Færøerne
18
smittede
517
testede

Tal fra mandag den 16. marts 2020
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Implikationer af Covid-19
Omfanget af et Covid-19 udbrud ville teoretisk kunne gå begge veje i Grønland. På den ene side er byerne
og bygderne meget isolerede fra hinanden, og derfor sker smittespredningen fra by til by ikke nødvendigvis
ved større forsamlinger og transportfælleskab. Derimod vil smittespedredning højst sandsynligt ske ved
spredte udbrud af Covid-19, for eksempel vil en smittet sprede virus hvis vedkommende rejser hjem til sin
oprindelsesby. Disse vil i sidste ende kunne omfatte hele Grønland, og med de få transportmuligheder,
vil det være svært at overflytte patienter med brug for hjælp. Dertil vil de få intensiv pladser og måske
manglende bemanding udgøre store udfordringer. Grønlands forhold giver således god grund til at kun
gå ind for en inddæmningsstrategi, som også er meget
16 03
2020
mulig at beholde heroppe. Dertil vil elementerne i en
afbødningsstrategi være mindre effektive heroppe, og
kunne potentielt være direkte skadelige.
Konkluderende kan man måske godt forstå, at Grønland
som det sidste land i verden plejer at smittes i spillet
”Plague Inc.”, og at man joker med ”bare at flytte til
Grønland”. Nu er den første smitte sket, og grundet
forholdene heroppe vil det være afgørende at begrænse
udbrudet af Covid-19.

Skrevet af Alice // MOK-red.
Kilder: kl.wikipedia.org, sermitsiaq.ag, knr.gl, anonym kilde♥
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Panums C-dag: Tirsdag den 10. marts 2020
COVID-19 er på alles læber, men (indtil videre) fortsat i de færrestes luftvej. Det kan
godt være denne virus spreder sig med eksponentiel hast, men den er intet oppe
imod intensiteten af den informationsstorm, der satte ind tirsdag den 10. marts.
Klokken 08:28 tikkede den første besked ind i en af mine
gruppechats:

Jeg lå lykkeligt uvidende og sov. Klokken 8:52 gav en anden og
i øvrigt helt urelateret gruppechat sig til kende:

…og derfra eksploderede min indbakke. Det blomstrende
socialliv vi er så stolte af på Panum er bestyrket af dets intrigante
kommunikationsnet – og det skal jeg lige love fik spændt
musklerne og viste hvor hurtigt rygtebørsen kunne mobiliseres.
Bølgerne gik højt og Corona-rygterne fik meget hurtigt ben at
gå på indtil de allerede ved frokosttid løb helt løbsk.
MOK har talt med et par af dem, der stod i epicentret af orkanens
øje for at få helt styr på fup og fakta: For vidste Panums Patient
Zero egentlig, at vedkommende var smittet da han tog til frebar
og hvad ringede SPV’erne til Vagtbureauet og spurgte om? To
centrale figurer bevarer de mest presserende spørgsmål.

Johan Platz
Stud.med. På tirsdagsvagt på FADLs hold 9000 (Dem der
besvarer Vagtbureau-telefonen)
Johan havde netop sat
sig til rette i kontorstolen
hos FADLs Vagtbureau,
indstillet skrivebordslampen
og taget den første tår
af sin dampende varme
morgenkaffe da telefonen
ringede. Det var dog ikke
den klassiske vagttager i den anden ende af røret: Det var en
medstuderende, der ringede på vegne af Studenterklubben. Han
kunne fortælle, at en medstuderende, der deltog i fredagsbar
den 6. marts havde fået påvist smitte med Corona, men at
der var uafklaring omkring retningslinjerne for alle andre,
der havde deltaget i fredagsbaren. Klubbens repræsentanter
ville ringe videre til Styrelsen for Patientsikkerhed og lover at
melde tilbage til Vagtbureauet så snart de ved noget. Dagens

kommende aftenvagter bliver fortsat fordelt som vanligt – også
til fredagsbarsdeltagere. I takt med nyheden om fredagsbarssmitterisikoen spreder sig blandt de medicinstuderende op ad
formiddagen, begynder flere og flere dog at ringe ind og spørge
Vagtbureauet om de må tage vagter, men idet STPS ikke har
svaret Studenterklubben, som således ikke har kunne melde
tilbage til Vagtbureauet, er der endnu ikke et klart svar at give.
Det er så lige indtil klokken bliver cirka 14.00 og der kommer
klar besked oppefra: Alle, der har været til frebar frem til klokken
21.00, skal i karantæne og det oversættes på Vagtbureau-sprog
til, at de skal have inddraget deres kommende vagter. Navnlig
aftenvagterne, der starter en time efter udmeldingen skal
seponeres – NU! Johan får selskab af en kollega og sammen skal
de nu ringe til samtlige aftenvagttagere for at høre om de har
været til fredagsbar og hvis ja – så skal de ikke på arbejde i aften
og der følger endnu et opkald til den pågældende afdeling, der
så skal meddeles, at der altså ikke kommer en SPV ud i dag. Midt
i telefonkæden fra helvede kommer så en yderligere melding
fra KU: Alle deltagere fra nogle udvalgte undervisningsseancer
op til fredagsbar skal også i karantæne. Mavepuster. Johan og
hans makker Nikola tager en dyb indånding og ringer videre ind
imellem at de besvarer den tsunami af opkald, der vælter ind.
Prioriteten er at seponere dagens aftenvagter, men SPV’erne er
(forståeligt nok) i vildrede over situationen og søger afklaring ved
at kime Vagtbureauet ned og forventer at få et klart og specifikt
rådgivningssvar. Vagtbureau-telefonen har til hovedformål at
administrere kontakten mellem hospitalerne og vagttagerne,
men det var som om en hel hær af vagttagere glemte dette og
i hobetal ringede med meget specifikke medicinske virologispørgsmål. Som Johan så flot siger det dog: ”Det ved jeg jo ikke en
skid om!” Det var som om der lå en underlæggende forventning
om, at Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen,
FADL, Vagtbureauet, Studenterklubben og Paven af Rom
alle skulle have nået at koordinere og iværksætte en afstemt
beredskabsplan indenfor formiddagens første timer. Det er
tankevækkende, hvor hurtigt de ringende vagttagere forventede
en klar og fælles udmelding om strategi – for altså, tænk bare
over hvor svært det kan være for en vennegruppe at koordinere
datoen for en sommerhustur…
Der var rigeligt med praktiske opkald at foretage omkring den
specifikke aftenvagtsituation, men dette arbejde blev gang på
gang afbrudt af opringninger med en million gradbøjninger af
”Hvad hvis jeg kun hentede kaffe i Studenterklubben og det tog 5
minutter?” eller ”Jamen jeg rørte jo ikke ved nogen jeg ikke kendte til
fredagsbar!” Derudover ringede mange ind for at spørge hvordan

karantænen ville påvirke deres bindingsperiode eller hvordan de
skulle kunne aflevere sygedagpengeblanketten, hvis de nu var i
karantæne. Johan vurderer, at de fleste ved nærmere eftertanke
godt kan forstå, at den slags praktiske problemer ikke er en
prioritet, men situationen var så uoverskuelig, at han tror folk
griber fat i de helt små småting for at bevare kontrollen. Pludselig
bliver det med at aflevere sygedagpengeblanketten et symbol
på al folks ængstlighed og hvis blot der kan findes en konkret
løsning på netop det – så skal det hele nok blive okay igen.
Der var relevante, presserende opkald og der var mindre

“Pludselig bliver det med at aflevere
sygedagpengeblanketten et symbol på
al folks ængstlighed og hvis blot der kan
findes en konkret løsning på netop det – så
skal det hele nok blive okay igen.”
relevante og knap så pressende opkald, men når det så er sagt,
så fortæller Johan, at det var den venligste vagt han nogensinde
har haft: Folk var bare utroligt medgørlige. Han talte ikke med
en eneste, der var sur over at blive sat i karantæne eller at
få lukket deres profil. Der var nogle vagttagere, der med et
enkelt telefonopkald mistede 10-15 vagter, men alle havde en
grundlæggende accepterende tilgang og en forståelse af det
store billede, der gjorde at selv udsynet til at miste alle de penge
der ellers skulle spares op pludseligt var okay. På en normal vagt
taler Johan med mange vagttagere, der kan blive vrede over blot
at skulle vælge mellem en vagt på Hvidovre eller Herlev fordi de
hellere ville have været på Riget – men ikke i tirsdags. I tirsdags
var der forståelse hele dagen lang.
Johan talte uafbrudt i telefon fra cirka 08.00 om morgen til 20.00
om aften og vurderer at have omtrent et opkald i minuttet og
med dobbeltbemanding mellem 14.00 og 17.00. Det er lige
knap 1000 samtaler på en dag. Tirsdagen på vagttelefonen kan
minde os alle om at vurdere hvordan vores ressourcer kan bruges
bedst muligt i denne fortsat uafklarede tid. Selvom det kan føles
personligt uopsætteligt at få svar på en fremtidig praktikalitet,
så er det en god ide at vurdere vigtigheden og selv-triagere ved
at spørge: Er det mon muligt, at dette problem gælder for andre
end mig og gad vide om der er nogen, der har til funktion at løse
dette problem? Efter en lang, lang dag, stilnede strømmen af
spørgsmål af ved 21-tiden. En vagttager ringede dog til Johan
21:30 og spurgte: “Jeg ved ikke om du var hørt om, at der var en
coronasmittet til fredagsbar?”
Så hvad kan vi lære af Johans tirsdag ved telefonen? Vel nok
vigtigheden af at huske at rette henvendelse til den rette instans.
Vagtbureauet har f.eks. oprettet Facebook-gruppen ”Vigtig
info fra fadls vagtbureau om coronavirus”, som for nuværende
fungerer som et talerør fra Vagtbureauet og ud til masserne. I
denne tid med fokus på finiteten af resourcemængderne, husk
da at vurdér om du har brug for at belaste systemet eller om det
er muligt at finde information andetsteds. Men altså – ved agonal
vejrtrækning skal du naturligvis stadig ringe 1-1-2.
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Panums Patient Zero
Stud.med. Var til fredagsbar 6. marts og blev mandag den 9.
marts testet positiv for COVID-19
Et af ugens mest presserende spørgsmål
på Københavns medicinstudie har
omhandlet vedkommende, der er
blevet vurderet som den primære
smittebærer til fredagsbaren den
6. marts. For hvem var det?! MOK
talte onsdag den 11. marts med
vedkommende og bringer her pt.
zeros beretning.
Op til fredagsbar havde Zero brugt hver eneste dag på Panum.
Han forklarer at have så godt som boet på læsesalen og være
begravet i studiet. Han havde ikke været ude og rejse og havde
ikke været decideret syg. Han havde oplevet lidt let snue i løbet
af ugen op til fredagsbar, men det var intet han havde koblet til
mere vidtrækkende sygdom end klassisk løbenæse. Fra torsdag
var han symptomfri og fredag morgen tog han til undervisning
om formiddagen. Da han fik fri blev han overtalt til at komme i
klubben, for han havde læst så meget de forgangne uger. Zero
nød fredagsbaren, festen gik sin gang og hen under aftenen tog
Zero hjem for lykkeligt uvidende at gå i seng.
Lørdag vågner han klokken seks om morgenen. Han har
nyopståede kraftige brystsmerter, der stråler ud i begge arme –
noget han aldrig har oplevet før. Han ringer 1813 og bliver akut
indlagt. Allerede i samtalen med 1813 bliver Zero adspurgt til
nylig udlandsrejse, men det kan han afvise. Hans eneste kendte
tætte eksponeringer er de medstuderende, han har færdes med
på Panum, som havde været på skiferier rundt om i Europa.
På hospitalet opdages det, at Zero har feber og han udredes
kardiologisk. Der er ikke umiddelbart noget at finde,
symptomerne svinder ind og han sendes hjem igen lørdag aften.
Søndag ringes han op af en infektionsmediciner, der beder ham
møde ind på RH mandag morgen for at blive podet og mandag
aften foreligger svaret: Corona-positiv.

Initialt har han svært ved at forstå det,
men hurtigt erstattes følelsen af vantro
med erkendelsen af hvor omfattende
negative konsekvenser, der følger dette
positive prøvesvar.
Initialt har han svært ved at forstå det, men hurtigt erstattes
følelsen af vantro med erkendelsen af hvor omfattende negative
konsekvenser, der følger dette positive prøvesvar. Med det
samme ringer han til den lægeklinik han arbejder i og dernæst
informeres dekanatet. Derefter går der fuldt call-center i den
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og han starter fra en ende af med at kontakte alle dem, han har
været i nærkontakt med. Zero informerer umiddelbart præcis
som han skal og det kan ikke tænkes at være sjovt. Forestil dig
bare hvor tunge telefonopkaldene kan føles hvis du skal melde
tilbage til de sidste få måneders Tinder-dates, at du er blevet
testet positiv for klamydia. …og det må alt andet lige formodes
at være et mindre antal opringninger der skal foretages der, end
dem Zero stod over for.
En sidste opringning var til hans forældre. De kunne til start ikke
tro beskeden – husk at for blot en uge siden var den danske
trussel ganske urelaterbar. Det er tankevækkende, at hvis jeg
ringede til mine forældre med samme melding i dag, blot syv
dage senere, ville deres svar formegentlig være noget i retningen
af: ”Nå, jamen skal jeg komme og stille noget suppe foran din dør?”

”Det er vildt surrealistisk at være
blevet en sensationshistorie natten
over, men når man er den første
positive udmelding, ja så har man
aben.”
Vores fælles nye virkelighed har vundet indpas med lynets hast
og med samme tempo fandt Zero sig pludselig i en verden,
hvor han kunne læse anonymiseret om sig selv i alle landets
store medier. I kommentartrådene på Facebook foldede Hr.
og Fru Danmark sig livligt ud og malede paradoksalt nok
et billede at Zero som lige dele ignorant og intentionel i sit
fremmøde til fredagsbar. ”Det er vildt surrealistisk at være blevet
en sensationshistorie natten over, men når man er den første
positive udmelding, ja så har man aben.” Zero fortæller, at både
han og sine venner i de første dage efter smittekonstateringen
blev opsøgt af alverdens journalister. Han afviste at medvirke
i interviews med de store danske medier, både fordi han ikke
ønskede at bidrage til sensationsjournalistikken og fordi han
gerne ville beskytte sig selv.
Én ting er nemlig fremmede, uoplyste internetkrigere, men
kommentarer fra egen socialkreds rammer så meget desto
hårdere. ”Desværre har mange allerede sat mig i dårligt lys. Det
lyder hurtigt som om jeg har sat alt det her i værk med vilje og skidt
på det hele. Jeg er ung og rask og frygter ikke for mit helbred – men
jeg frygter for mit sociale liv og mit studieliv generelt i fremtiden.
Det tænker jeg meget på – og så tænker jeg selvfølgelig også
på den potentielle smittefare jeg uvidende har udsat så mange
mennesker for og den kavalkade min tilstedeværelse til fredagsbar
har resulteret i.”
Samlet set tyder Zeros ikke-eksisterende rejseanamnese på,
at han ikke nødvendigvis var ophavsmanden af den primære
Panum-smitte. Han er jo blevet smittet et sted fra – men hvorfra
det er, er ikke til at sige. ”Jeg har i de seneste dage talt med flere
venner og veninder, som har været ude og rejse i risikoområder og

nu frygter, at det er dem, der har smittet mig. Hvorvidt det er tilfældet
kan vi jo spekulere i for evigt, for med variationen i inkubationstid
er det ikke muligt at datomarkere hvem, der har været smittet
først. Det var formegentlig et spørgsmål om tid og desværre
spillede jeg ufrivilligt hovedrollen. Men altså, det er jo så nemt at
være bagklog…” Denne usikkerhed i smitte-kausalitet viser sig
også ved, at flere af de karantæne-ramte løbende har udviklet
symptomer med individuel symptomstart. Selv i disse tilfælde, er
det dog ikke sikkert, at deres smittekilde var hverken fredagsbar
eller undervisning på Panum. Uagtet smittevejen berettiger
de nyopstået sygdomstilfælde hos fredagsbarsgængere dog
fortsat karantæneperioden. ”Jeg kan virkelig godt forstå, at de
karantæneramte synes det er surt – måske især dem, som ikke har
udviklet symptomer. Jeg tror i den anledning, at mange gerne har
ville udpege en syndebuk fordi hele situation føles så magtesløs.”
Op til fredagsbaren deltog størsteparten af de københavnske
medicinstuderende i deres undervisning som vanligt, og for
nogen på trods af skiferier og/eller let snue. ”Jeg tror simpelthen
ikke mindsettet havde ændret sig inden fredagsbaren, og det er vildt
at se hvor hurtigt mentaliteten har lavet en U-vending. Jeg fik som
sagt mine symptomer lørdag morgen – og hvor er det ærgerligt,
at de ikke lige kunne være kommet 24 timer forinden. Men på den
anden side, så kan der jo snildt have været en anden smittebærer
i klubben samtidigt med mig, hvis symptomer først udviklede sig
flere dage efter og så var vi lige vidt – hvis ikke værre.”

“Det var formegentlig et spørgsmål
om tid og desværre spillede jeg
ufrivilligt hovedrollen. Men altså, det
er jo så nemt at være bagklog…”
I løbet af vores 30 minutter lange telefoninterview, 36 timer
efter podning, hoster han blot én enkelt gang. Ellers har han
fri luftvej, klar tale og lyder fuldkommen rask. Han mærker
meget få sygdomstegn og følger blot med i udviklingen
ved at måle temperatur morgen og aften. I dag, en uge efter
smittekonstateringen, beskriver Zero selv at han har det
strålende. Der sidder stadig en smule host og snot, men det er
knapt bemærkelsesværdigt.
Bagklogskabens lys skinner særligt lyst i disse tider og man
kan bruge meget karantænetid på at vurdere om fredagsbaren
skulle være aflyst, om Zero skulle have taget på læsesal i stedet
eller om alle medicinere med en skibrille-tanline burde have
været sat i karantæne tidligere end tilfældet var. Fælles for alle
disse tankeeksperimenter er, at de ikke ændrer på hverken
hændelsernes forløb eller den nuværende situations alvor. Vi kan
blot lære af begivenhedernes gang og forhåbentligt drage nytte
af de erfaringer de bringer. …og så glæde os til en fredagsbar
ude i fremtiden, hvor det værste der kan ske ved et spil beer
pong er, at du taber.
Af: Mo/MOK.red
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TV-serie

Snack

12:15

12:10

12:00

11:50

11:45

Chips

Chili-nødder

Vingummi-flagermus

Ostepops

Chokoladekiks

Homeland

Sex Education

Brooklyn 99

Love is Blind

Suits

Sortere sokker

Hjemmetræning

Strikke

Skrive dagbog

Aktivitet

Hjemsendelsestid

Emil
Navn

4. Lucas, som har genoptaget

strikketøjet, blev ikke sendt
hjem kl. 11:50. Emil bruger
ikke tid på hjemmetræning,
men ham der gør snack’er
chokoladekiks - men ser ikke
Love is Blind.

Hjemsendelsestid

12:15

5.

De to drenge, der blev
sendt hjem inden kl. 12:00 var
Mikkel og ham, der kan lide
Vingummi-flagermus. Andreas
ser ikke Suits.

Chokoladekiks

Chili-nødder

Snack

Ostepops
Vingummi-flagermus

6. Ham, der ser Sex Education

blev sendt hjem ti minutter før
ham, der skriver dagbog, men ti
minutter efter ham, der kan lide
chili-nødder.

Chips

Brooklyn 99
Sex Education

TV-serie

Suits
Love is Blind

2.

spiser ostepops imens, men han
blev ikke sendt hjem kl. 12:10.

Mikkel

12:10

sendt hjem lige før Karl, men lige
efter ham, der sorterer sokker.

3. Ham, der ser Homeland

Lucas

12:00

1. Ham, der så Brooklyn 99 blev

Andreas, som ikke spiller
ukulele, spiser helst chips men
ser ikke Sex Education.

Andreas

11:50

REDAKTIONELT

REDAKTIONELT

|
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Kan du ud fra følgende ledetråde regne ud hvad vores karantæneramte får tiden til at gå med, hvilken serie de ser, hvad de bestilte af
snackleverance og hvad tid de blev sendt hjem fra klinik?

11:45

|

NS

De fem drenge fra revybandet: Andreas, Emil, Karl, Lucas og Mikkel havde en fremragende fredagsbar den 6.
marts, og troede de havde betalt prisen i tømmermænd lørdag morgen - men i tirsdags ramte en langt større
konsekvens: Indenfor 30 minutter blev alle fem drenge sendt hjem fra klinik og i karantæne. Band-pigerne
Agnes og Mika nåede aldrig frem til fredagsbaren, så de kunne heldigvis hjælpe drengene, ved at bringe
dem deres yndlingssnack. Derhjemme forsøgte drengene at få tiden til at gå ved at kaste sig over hver deres
aktivitet og se videre på hver deres nye yndlingsserie.

Karl
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Navne, aktiviteter, TV-preferencer, snacksmag
og hjemsendelsestidspunkter er enten produkter af
forfatterens fantasi eller bruges på en fiktiv måde. Enhver
lighed med faktiske personer, levende eller døde, eller
faktiske begivenheder er rent tilfældigt.

Homeland

Aktivitet

TV-serie

Snack

Coronoskoper
Stjernerne forudsagde allerede i 1971, at 2020 ville byde
på en pandemi og dårlig musik. For at føre dig sikkert
gennem den kommende tid, er krystalkuglen og stjernekortene sprittet af. The truth is out there.
Madame Maier
Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Throwback til dit horoskop for 1.5 måned siden:
”Sæsonen er til skiture og sne, men dit hjerte er et
andet sted – Wuhan. Dit infektionsmedicinske sind er
blevet tændt, og ligesom de berygtede (og lidt crazy)
stormchasers, vil du ind til orkanens øje. Hazmatsuit og
det hele – det er lidt sejt. Stjernerne forudsiger, at det vil
gavne dig hvis du holdt interessen til det udelukkende
akademiske.” Stjernerne er stolte af deres forudsigelse,
og håber at vandmændene derude har det godt.
Fisken
19. feb. - 19. marts
I den endeløse søgning efter gode serier, tager du din
mor/fars råd og begynder at se ’The Crown.’ Den er
ganske vidst ekstremt velproduceret og spækket med
royalt drama. Efter episode 3 går det op for dig, at ’Crown’
på latin er ’corona’ og hele dit liv giver mening. Tak din
mor/far.
Vædderen
20. marts - 19. april
*Nys*
Tyren
20. april - 20. maj
Du er rasende over den nuværende situation, og er
hidsig fordi en lille sub-mikroskopisk partikel har
lammet samfundet og slår folk ihjel. Du kanaliserer dine
frustrationer ud gennem at tage beredskabsvagter samt
dykke dybt ned i en gammel kending: skydespil. Hvert
one-tap er et guddommeligt pløk lige i covids fjæs. GG
Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du hungrer efter kropskontakt, og selv det sløjeste,
mest slatne håndtryk kunne gøre dig glad lige nu. Frygt
ej, stjernerne har løsningen. 1) Find en symaskine. 2)
Google ’DIY Boyfriend pillow. 3) Profit. Dette vil være en
af dine bedre investeringer i 2020, og inden længe har du
mulighed for kvalitetstid med din helt egen Slumberjack.
Krebsen
21. juni - 21. juli
Grundet aflyst under visning og evt. ændrede
eksamensdatoer går du kontra: Fuld blæs penalhusdreng/
pige. Ikke et sekund er at spilde, timerne mellem
beredskab og læsning er få. Dine hænder er marineret i
overstregningstusch og du sveder kaffe. Husk at se ’The
Crown.’

Hjemsendelsestid

Andreas
Emil
Karl

Løven
22. juli - 22. aug.
Du tager på indkøb og får helt ekstremt dårlig

Lucas
Mikkel
Send din besvarelse til MOK@mok.dk senest mandag den 23. marts kl 12.00

Af Mo //MOK.red

samvittighed, når du skal købe toiletpapir. Du har ikke
hamstret, for du har en hjerne, men er blot løbet tør
for toiletpapir. Grundet kosmiske kræfter har du glemt
en ekstra plastikpose, og din miljøbevidsthed tillader
ikke at købe flere plastikposer. Stjernerne forudsér den
ultimative ’walk of shame’ gennem nørrebro med det
skønneste lambi. Du kommer igennem det.
Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du køber, i tidens ånd, øllen Corona og nyder den med
noget lime. Just for shits and giggles og fordi du virkelig
havde brug for en øl. Det skulle du aldrig have gjort…
Under øllens titel ’Corona’ står der ’Extra.’ Hvorfor står der
ekstra? Hvad betyder det? Er øllen ekstra? Har de tidligere
solgt små mini-corona øl, og denne har ekstra indhold?
Er den ekstra god? Spørgsmålet har inficeret din hjerne.
Stjernerne ved ikke, om du nogensinde får svaret…
Vægten
23. sep. - 22. okt.
Din ugentlige / daglige fitnessrutine er desværre
ødelagt, og du kan mærke støvet sætte sig på dit fitnesskort. Grebet af trods, lader du dig ikke stoppe. Du går
all-in Jane Fonda hjemme i stuen, finder dit bedste
spandex frem og tænder blenderen, klar til bananshakes. Stjernerne kan med stor sikkerhed i stemmen
(fordi Merkur stadig drejer rundt) anbefale Eric Prydz
’Call on me’ som et absulot must-listen til dine sessioner.
Du bliver spændstig.
Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du får helt almindelig influenza, og dit hår sidder helt
fantastisk disse dage. Som et nyt skill at opnå, sætter du
dig for at lære at løse en rubix-cube på nerd-impressive
tid. Det lykkedes dig desværre ikke, og bagefter får du
corona. Stjernerne fortæller, at du klarer dig, og at dit
talent ligger andetsteds. Sudoku er et af dem.
Skytten
22. nov. - 20. dec.
Din familie har udnævnt dig til Corona-ekspert, og trods
internettet er opfundet og myndighederne er ude over
stepperne med info, ringer din telefon (Coronophonen)
uafbrudt. Særligt spørgsmål om hvor langt de er med
vaccinen, kommer din vej. Du svarer på spørgsmål
med stor indsigt i hvad du ved, hvad du kan og hvad
du absolut ikke ved. Du oversvømmer din familie med
kærlighed. Good job, stjernerne er stolte.
Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du ser samfundet stoppe omkring dig. Du oplever l’appel
du vide’: Følelsen, når man står foran en skrant og tænker
’hvad ville der ske, hvis jeg hoppede?’. Du begynder i
ægte Bond-super-skurk stil at applicere den følelse på
nuværende situation: Hvordan man på nuværende
tidspunkt, kunne overtage verdensherredømmet.
Stjernerne foreslår, hypotetisk, at købe aktier i gær og
toiletpapir samt angribe vandrensninganlæggene.
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