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Kære Læser.
Synes du også at timerne går for langsomt, men at
det at læse MOK går for hurtigt? Frygt ej, vi har
nemlig spejlvendt denne side, så det lige tager
lidt længere tid at læse det. Så tag en selfie af
billedet i Snapchat, brug et redigeringsprogram
eller brug et rigtigt spejl - og nyd dette stykke
poesi skrevet i år af Fr. Richard Hendrick, OFM,
13. marts 2020.

DET SKER I UGEN

UGENS BASISGRUPPE
“Dagens ret i den store basisbuffet“

ONSDAG
MOK udkommer.
Corona i Danmark
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Kandidatstuderende/Forskningsårsstuderende
søges til forskningsprojekt i hjernekræft

Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på
Københavns Universitet

Vi søger studerende til vores forskning i hjernekræft på Patologiafdelingen på Rigshospitalet.
Vi har nogle spændende projekter med fokus de kræftcellerne der spreder og gør at
hjernekræft ikke kan helbredes.

Styrk din internationale profil og bliv opdateret på intern medicin!

Forskningsprojektet:
Hjernekræft (glioblastom) behandles med kirurgi, kemo- og stråleterapi. Kræftcellerne i
hjernetumorernes periferi spreder sig ud i naboomgivelserne sådan at tumorerne ikke kan
fjernes helt med kirurgi. Det fører til tilbagefald af kræftsygdommen. Man ved meget lidt
om de kræftceller der spreder sig og immunresponset imod disse kræftceller. Behandling
rettet imod disse kræftceller er formentlig en forudsætning for helbredende behandling
af patienter med flere forskellige kræftformer.
Formålet med projektet er at undersøge forekomsten af kræftceller og immunceller i den
perifere del af hjernetumorer samt at undersøge, hvordan disse celler interagerer.
Projektet udføres på en eller to unikke kohorter af hjernetumorer (over 1 eller 2 semestre).
Kohorterne er allerede indsamlet og klar til brug. De består dels af IDH-wiltype gliomer
(glioblastomer) og dels af IDH-muterede gliomer. Alle tumorerne farves immunhistokemisk
med kombinationer af markører for tumorceller og immunceller. Forekomsten af cellerne og
interaktionen imellem dem kvantiteres med digital billedanalyse. Alle metoderne er indkørte
og PhD stud Arnon Knudsen er medvejleder på projektet. Projektet kører parallelt med et
projekt, hvor der sekventeres på væv fra tumor periferien. Opdagelsen af nye markører i
det projekt forventes valideret på ovenstående materiale og kan, hvis tiden tillader det
indgå, som en del af projektet.
Forløb
Projektet kan køre over 1 eller 2 semestre afhængig af om der anvendes 1 eller 2
patientkohorter. Projektet kan danne baggrund for et Ph.D. forløb.
Projektstart: Fx 1. september 2020 eller 2. februar 2021.
Løn: De sidste 6 måneder af et 1-årigt projekt vil være lønnet med kr. 10.000 pr måned.
Publikationer: Projektet forventes at føre til en publikation, hvor den studerende på
projektet vil være 1. forfatter eller medforfatter.
Du vil blive en del af et eksisterende forskningsmiljø og:
-Få mulighed for et individuelt vejledermøde ugentligt.
-Få mulighed for selv at præge dit projekt
-Lære at forske og præsentere dine resultater på møder og kongresser
-Lære at skrive videnskabelige artikler
-Komme med til 12th European Congress of Neuropathology 2020: http://ecnp2020.dk/
Forskningsgruppen
Aktuelt er vi 15 i forskningsgruppen og gruppen er ved at starte op på Patologiafdelingen
på Rigshospitalet efter mange år på OUH. Vi har over 100 publikationer – søg på ”Kristensen
BW” på PubMed. OBS: vi har flere ledige projekter.
Ansøgning
Send en kort ansøgning på mail med CV og karakterliste til professor, overlæge Bjarne
Winther Kristensen, bwk@rsyd.dk. Send din ansøgning snarest da vi indkalder løbende
til samtale.

Klinisk forskningsprojekt på nefrologisk afdeling
Rigshospitalet
Kunne du være interesseret i et ophold under ”forskerperspektivet” og efterfølgende
tre måneders forskningsansættelse på Nefrologisk Afdeling, Rigshospitalet? Vi søger en
medicinstuderende med gode organisatoriske evner, der kan arbejde selvstændigt og har
interesse for klinisk forskning.
Projektet omhandler måling af blodvolumen hos hæmodialysepatienter med en
kuliltebaseret genindåndingsmetode samt måling af vandfaserne ved hjælp af bioimpedans.
Der skal inkluderes 25 hæmodialysepatienter og et tilsvarende antal til kontrolgruppen.
Studiet starter 1. september 2020 og varer ca. 8 måneder.
Ved studiestart vil der være godkendt protokol og anmeldelse til datatilsynet, som du
derfor ikke forventes at lave.
Arbejdsopgaver:
Rekruttering af patienter
Gennemførsel og organisering af forsøgsdage
Skrivning af kandidatspeciale i relation til projektet
Ud fra specialet produktion af en artikel med det formål at publicere i et
internationalt peer-reviewed tidsskrift
Vi tilbyder:
Tæt supervision og vejledning
Hjælp til statistik
Oplæring i kuliltebaseret genindåndingsmetode og måling af bioimpedans
Egen kontorplads i afdelingen på Rigshospitalet
5. semester kandidat-ophold (”forskerperspektivet”
Løn i efterfølgende tre måneder (10.000 kr/måned)
Kort ansøgning og CV fremsendes per mail til PhD-studerende, 1. reservelæge Tobias
Bomholt (Tobias.Bomholt@regionh.dk). Projektet/kandidatspecialet vil foregå under
vejledning fra Tobias Bomholt og forskningslektor, overlæge, Ph.D. Mads Hornum.
Deadline for ansøgning: 5. april og der aftales samtale kort efter.

|

Københavns Universitet tilbyder for syvende år i træk et sommerkursus i intern medicin,
som vil styrke din internationale profil og ruste dig til livet som ung læge.
Du får en systematisk og grundig gennemgang af de vigtigste interne medicinske
sygdomme.
Undervisningsformen er en kombination af interaktiv klasseundervisning og gruppearbejde
hvor der lægges vægt på studenterdeltagelse og dialog. Underviserne er læger under
hoveduddannelse eller ph.d.-studerende.
På kurset får du desuden en unik mulighed for at møde andre medicinstuderende fra hele
verden og opbygge et internationalt netværk. Dette blandt andet igennem en række sociale
aktiviteter i løbet af kurset.
Sommerkurset er rettet mod medicinstuderende på kandidatdelen. På 2015-studieordningen
er kurset godkendt som valgfag og kan indgå i Specialist- eller Forskerperspektivet på 5.
semester kandidat.
Datoer: 10. august – 21. august 2020
Kursus uge 1: Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme, kardiologi og
hæmatologi
Kursus uge 2: Onkologi, lungemedicin, infektionsmedicin, praktisk ultralyd.
Ansøgningsfristen er d. 1. april 2020. Online ansøgning og yderligere information findes på:
http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/internal-medicine/
Kontakt:
Kursusansvarlig: Tobias Bomholt, Hoveduddannelseslæge i nefrologi
Kontaktperson: Mika Andersen, Studentermedhjælper
Mail: Internalmedicine@sund.ku.dk

En hilsen fra studenterpræst Nicolai
Krise kommer er det oldgræske ord krisis, som betyder enten adskillelse, afgørelse eller dom.
Oprindeligt er udtrykket dannet i den gamle græske lægevidenskab, for det tidspunkt i en
febersygdom, hvor en høj feber falder. Det skulle særligt være brugt om primær pneumoni,
hvor der efter dages høj feber sker et pludseligt fald.
I dag betyder krise noget andet, selv om I genkender ordet i epikrise, som har samme
oprindelse og betyder bedømmelse. Men krisen – i den moderne betydning – er over os.
Corona-krisen som vi alle er påvirket af og næppe kommer til at glemme.
Jeg håber alle studerende og alle jer MOK-læsere er ved godt mod. Nogle af jer har formentlig
sygdommen allerede. God bedring til jer. Til alle os andre, som måske er smittet og måske
har Corona, hvis det da ikke bare er almindelig ondt i halsen. Til alle jer: Hold ud og hold
humøret oppe.
Til jer som er bekymrede: alle er vi påvirkede og vi er mange som bekymrer os, for vores
familie og venner – især de ældre og dem, der er udsatte. Bekymringen er et tegn på, at vi
holder af dem. Tal med hinanden og del jeres bekymringer og tanker – på afstand. Hvis det
bliver slemt, så er jeg og mine kollegaer til stede på telefon, mail og online. Ring eller skriv
en mail og få en tid på dit foretrukne medie.
Til jer som måske allerede arbejder i sundhedssektoren eller har meldt jer til nødberedskabet.
Tak. Af hjertet tak.

MEDICINERRÅDET |
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MEDICINERRÅDET
Kære medstuderende
Den seneste halvanden uge har været anderledes for os alle sammen. Covid-19-epidemien har for alvor ramt Danmark
og vi har mærket følgerne – også på universitetet. Undervisningen er omlagt til online-undervisning i mange forskellige
afskygninger, eksaminer er blevet udskudt og klinik-opholdene er indtil videre suspenderet.
Vi har i MedicinerRådets ”Corona Taskforce” forsøgt at sikre, at ændringerne har så få konsekvenser for de studerende, som
overhovedet muligt. Først og fremmest har vi fokuseret på at få 12. semester afviklet så problemfrit som muligt. De fleste
studerende på 12. semester skal i KBU i efteråret, nogen allerede fra 1. august. Derfor har det været vigtigt at få dem igennem
– noget vi fortsat arbejder benhårdt for at få til at lykkedes.
Dernæst har alle de suspenderede klinikophold udgjort en stor udfordring. Vi har som studerende sat fokus på, at selvom
afdelingerne har travlt, så er den fortsatte uddannelse af læger en yderst samfundsnødvendig opgave. Ved forsinkelser af
de studerende, vil der opstå huller i vagtplanerne ude på hospitalerne. Vi kæmper for at kunne genoptage klinikopholdene
snarest, så forsinkelserne bliver minimale.
Vi er klar over, at I studerende på bacheloren heller ikke modtager den samme undervisning, som I plejer. Der er på bacheloren
et stort teoretisk pensum, som kan være svært at sætte sig ind i selvstændigt. Vi opfordrer jer derfor til at bruge hinanden
– tal med læsemakkeren via videoopkald, del jeres noter over Facebook, læs bøgerne ekstra grundigt. Benyt jer flittigt af
den online-undervisning der produceres. Det er naturligvis rigtig ærgerligt at især SAU-undervisningen er forringet. Det er
nødløsninger, og når Corona-situationen er overstået, genoptages den normale undervisning naturligvis. Vi håber dog, at
nogle af de erfaringer vi har gjort os kan bruges konstruktivt fremover. For eksempel har den sidste uges tid virkelig fået
underviserne til at rykke sig ift. streaming af forelæsninger, samt andre spændende online-løsninger.
Vi har i løbet af hele processen haft et rigtig godt samarbejde med universitetet. Dekan Ulla Wewer
og studieleder Jørgen Kurtzhals tager problemerne meget seriøst, og lytter til vores inputs.
Det sætter vi stor pris på, og takker for det gode samarbejde.

Til alle: Læs så meget I kan. Hold jer muntre og årvågne og hold jer fra hinanden.

Kære Gud
Jeg tror ikke du har sendt corona
For at straffe os.
Men vær med os I denne tid.
Giv os mod, visdom og udholdenhed,
Så vi kan klare os igennem
Sammen – hver for sig.

En særlig tak skal desuden lyde til Andrea Maier og Annarita Ghosh Andersen, der siden
begyndelsen af universitetsnedlukningen har brugt både halve og hele dage på at sidde
i Skype-møder med kursusledere og institutledere, for at forsøge at finde løsninger på
eksaminer, undervisning og klinik. Ligeledes skal Simon Albrechtsen roses for at kæmpe
benhårdt for vores rettigheder i klinikopholdene. Når KU åbner op igen, så husk at give
dem et klap på skulderen og en tak, hvis I render ind i dem.
Vi fortsætter arbejdet og lover at kæmpe de studerendes sag. Hvis I har inputs
er I altid velkomne til at skrive til MedicinerRådet på Facebook.

Mange hilsner
Peter Schaldemose
Formand for MedicinerRådet
De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus
Mail: praest@sund.ku.dk / Tlf. + 45 28 75 70 94
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Google Translate Marts 2020

Folk Hamster

Fem gode tidsdræbere til disse lange karantænedage
Notpron – ”The hardest riddle on the
internet!”
Notpron udkom i 2004 og er et underholdende
spil over nettet hvor man skal være finurlig og
kreativ for at komme videre i spillet. Det er en
perfekt måde at spilde mange timer af dit liv.
Jeg er på level 13, kan du komme længere? Hvis
ja, skriv til mok@mok.dk og vind evt. en bog om spaghetti. Du må ikke google svarene!
http://notpron.org/notpron/

People Hamstring

Se dokuserien The Vietnam War af Ken Burns
Hvornår vil du ellers have tid til at se 18 timers dokumentarfilm
fordelt over 10 episoder for at lære alt om Vietnamkrigen? Serien
ligger på Netflix, sæt i gang!

Af: Andreas /MOK.red

TING DU (IKKE) TØR GOOGLE
Sidste uge (som ikke var sidste uge) udfordrede mok-redaktionen vores læsere til om i turde at google følgende ord:

Pseudomyxoma peritonei
Denne sjældne tilstand med cirka 6 årlige tilfælde, starter som oftest med en
benign slimproducerende polyp i blindtarmen. I takt med at polyppen vokser,
vil blindtarmen så småt begynde at revne. Herved spredes de slimproducerende
celler til bughinden peritoneum, hvor de adhererer og fortsætter med at
producere slim.
Dette slim vil ophobe sig i store mængder i abdomen, og symptomer som
mavesmerter, øget taljemål, udvikling af brok og et billede af appendicit vil
vise sig.
De mucinproducerende celler kan i nogle tilfælde – oftest efter en del år
– blive til maligne kræftknuder (mucinøse adenomcarcinom). Spredning
til lymfeknuder og lever eller lunger ses yderst sjældent. Der kan eventuelt
udvikles ileus, når sygdommen er meget fremskreden. Behandling består af
kirurgisk cytoreduktion med fjernelse af syg peritoneum og afficerede organer,
i kombination med lokal kemoterapi. Hvis man ikke kan fjerne al kræftspredning
kirurgisk, vil anden behandling være palliativ.
Af: Alice // MOK.red

Myxødem koma

|

Lær at bage croissanter
Vidste du, at det tager 2-3 dage at bage croissanter? Det er
simpelthen det perfekte bagværk denne coronasæson.
https://meyers.dk/opskrifter/croissanter/p/71534/
Afhold et dansemarathon
1. Saml 4-6 af dine venner til et virtuelt Zoom-møde.
2. Start denne sang: https://www.youtube.com/
watch?v=kxopViU98Xo
3. Alle har på forhånd lært at danse som denne dreng:
https://www.youtube.com/watch?v=3eRBFkxgG7g
4. Dans! Den første der kollapser skylder alle de andre 500
kroner, fordi det har I besluttet på forhånd.
Sludre med din bedstemor
Ring til din bedstemor, det bliver hun glad for!
Albin \\ MOK-red
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Refleksioner fra Falster
Klokken 09:22, fredag morgen den 20. marts står jeg på
Hovedbanegården og har for første gang i en uge bevæget mig ud for
andet end at tage på arbejde på Bispebjerg Hospital. Det første der slår mig
er, hvor stille der er på ét af Københavns ellers travleste steder. På min gåtur
fra metroen til spor 5 ser jeg nøjagtigt tre mennesker. Jeg skal til Nykøbing
Falster. Åh, min hjemstavn, som jeg har savnet. Mine 30 kvadratmeter på
Nørrebro, en i forvejen lille ungdomsbolig, virker pludselig på størrelse med
Harry Potters pulterkammer under trappen. Jeg har i anledning af min mors
fødselsdag og min stigende følelse af rastløshed simpelthen, valgt at flygte ud
af byen, væk fra det triste syn af overfyldte parker og hensynsløse cafébesøg
(som jeg har set på TV!).

Find 6 fejl
Coronaedition
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I løbet af min weekend kører jeg mange ture til steder, jeg ikke har været siden jeg var barn. Hernede
møder jeg ingen, når jeg går ture i skoven eller ved stranden. Jeg kan også mærke, at det hele kommer
lidt på afstand, og patienterne på Bispebjerg Hospital virker meget langt væk. Jeg tror, at det er godt at
stoppe op og reflektere over, hvordan man selv har det, for lige nu går det hele så hurtigt, at det kan være
svært at følge med. Falster gav i hvert fald
tid til refleksion, og da jeg sætter mig i
toget på vej tilbage til København, er
det med mere ro i maven end
da jeg tog herned.
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I løbet af min studietid har ture til Falster altid været et fristed, og hver eneste
gang har jeg glædet mig til at komme væk fra byen, væk fra studiestress
og eksaminer. Denne gang er det ikke studiestress, men en anden form for
stress, som jeg endnu ikke har formået at placere. En del af den er usikkerhed
omkring hvordan hele denne pandemi kommer til at påvirke mig og endnu
vigtigere min familie. Jeg kan mærke, at min udsatte eksamen bekymrer mig,
og et eller andet sted er
jeg godt klar over, at det er fjollet at tænke sådan, men
jeg laver stadigvæk febrilsk eksamenssæt i et forsøg på at
være forberedt på en pludselig opklaring af situationen.
Så kommer usikkerheden om at skulle indgå i et
nødberedskab, som rigtig mange medicinstuderende står
overfor nu – og ingen af os ved helt hvad det indebærer.
Er jeg overhovedet klar til det? Og så er der de uendelige
spørgsmål, som mange medicinstuderende inklusive
mig selv bliver stillet af venner, familie og bekendte om
situationen. De vil gerne trøstes, og vi kan ikke trøste
dem. Der er en eller anden magtesløshed forbundet med
det, for jeg kan ikke fortælle min mor, at det er overstået
om en måned. Uvisheden om hvordan det udvikler sig
fylder meget, og derfor tror jeg også, at den stress er så
svær at placere.

|

Af Sofie //MOK.red
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Af Sine \\ MOK-red.

Hermed facit til sidste uges MOKSA. Der blev indsendt korrekte svar fra flere venner
af redaktionen - og heriblandt selveste Band-Lucas! Hvorvidt han løste MOKSA’en
i pauser fra strikketøjet fortalte hans mail dog desværre ikke noget om...
Af Mo //MOK.red
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Rejsereportage
Kender du det når man træder ind i hospitalets reception, og de to receptionister smiler pænt og
tager i mod dig? Vandet risler langsomt ned af den store stenmur, der pryder væggene. Du får
en personlig rundtur i stedets udstyr. Oversygeplejersken
kigger bare lige forbi, bare for lige at tjekke at alt er som
det skal være. Du går lige ud på gangen og får en fra
personalet til at tage et billede. Der er god tid. Folk er glade,
og alt er pudset til perfektion. Selvfølgelig gør du ikke det.
Du er jo medicinstuderende i Danmark. Hvis du ikke er i
hjemmekarantæne, står du sikkert lige nu i en patient-Tshirt på Herlev, og stirrer tomt ud af noget der skulle forstille
at være et vindue, men du er ikke helt sikker, da det ikke er
blevet pudset siden 70’erne.
Nej, billedet jeg beskrev ovenfor stammer fra ‘International
Hospital, Cozumel’, en stikvej fra strandvejen på den rolige ø
ud fra Mexicos østkyst, som undertegnede befandt sig på i
nogle uger. I en parallel verden uden Corona kaos, var vi på
rundtur ved et højtrykskammer, som en del af min kæreste
Marthas dykkeruddannelse som ‘PADI Divemaster’. På den
relativt lille ø, er der hele fire højtrykskamre, som bruges til
såkaldt HBOT (hyperbaric oxygen treatment). Det primære
formål her er at behandle DCS (dekompression sickness),
som kan opstå ved opstigning fra et dyk.
Lige en lille dykkertime: Du husker sikkert tilbage med glæde på dine dage med
energiomsætningskurset, og alle de finurlige matematiske udregninger om studerende der er
ude og flyve og besvimer grundet for lavt partialtryk af ilt. Det er oppe I højderne, hvor trykket
stiger. Under vandet er det meget simpelt med trykket : ved overfladen er der 1 bar, 10 meter
nede er der 2 bar, 30 meter 3 bar og så videre. Grundet det højeste tryk kan du optage mere
nitrogen i vævet. Problemet opstår når man stiger og trykket stiger. Ved for hurtig opstigning
kan der dannes nitrogenbobler, da gassen begynder at udvide sig. Det
kan resultere i alt fra udslæt, en prikkende fornemmelse til dem der er
helt paralyserede (som vores dykkerinstruktør, der måtte i i behandling
efter uheld, hvor hun ikke kunne bruge sine ben). Derudover er der en
risiko for at boblen danner emboli. Ofte viser der sig udslæt i områder
der får for lidt ilttilførsel grundet nitrogenbobler. Løsningen er at få folk
op igen i tryk og behandle med ilt i flere timer ad gangen i den store
cylinder som International Hospital Cozumel er bygget op omkring,
"Det her trykkammer har stået det samme sted siden 1986." Fortæller Hanns
Lampe, den tyske operatør der styrer trykkammeret, mens vi står inde
i et noget mindre moderne lokale end resten af hospitalet. "Men snart
fandt vi ud af der var behov for et patienthospital, mellem behandlingerne.
Så fik vi brug for et laboratorium hvor vi selv kunne analysere prøver. Så fik
vi brug for vores egne ambulancer. Vi fik en intensivafdeling, ambulancer, og til sidst stod vi med
et hospital, knopskudt ud fra trykkammeret her." Man lægger sig ind i den store cylinder som

hele hospitalet er og som mest af alt ligner et koldkrigsapparat, der vil stå tilbage når vesten og
østen en dag har udslettet hinanden. Du går ind gennem en sluse, hvor du langsomt sænker
trykket og husker at trykudligne løbende - helt som skulle du dykke
i havet. Alt pleje personale er nødt til at gå gennem denne proces.
Som regel går det snildt, men hvis dine bihuler eller mellemører
ikke spiller bold, kan det tage over en time at kunne komme op i
det fornødne tryk. Dernæst kommer man ind i selve rummet. Her
er lidt klaustrofobisk, selv med én patient, men i nødstilfælde kan
den rumme op til 5 patienter. Der er et lille højtalersystem så du kan
snakke med en operatør, der hele tiden følger med på et kamera.
Det er også vedkommende der styrer Netflix på projekter, der lyser
ind gennem et lille vindue på siden.
Al mad og medicin bringes ind gennem en lille sluse på siden, som
også bruges til at transportere bækken ind og ud.
Opfører menneskelige efterladenskaber sig sjovt når det har set
dagens lys under tryk, og bringes ud i den luft som du og jeg
befinder os i? Desværre nej, kunne Martha definitivt afkræfte,
eftersom hun har været førstehåndsvidne til netop dette 20 meter
under havets overflade i Honduras. Her, 2,5 år senere, er hun stadig
ikke helt sig selv. Ligesom slusen er alt andet i kammeret helt
analogt. "Jeg er tysker så jeg er rigtigt glad for biler. Min yndlingsbil
er den lille folkevognsbobbel. Ikke fordi det er den hurtigste eller
største, men det er solid simpel mekanik. Du kunne gå hen hos enhver
bilmekaniker og han kunne reparere den. Du kan selv reparere den med lidt snilde. Det her kammer
er ligesom det. Hvis du tager dig godt af det og skifter dele løbende, kan det holde for evigt. Mange
nyere kamre er meget elektrificerede, mens vores er 100% mekanisk. Når strømmen går i Mexico,
hvilket bestemt hænder, er vores det eneste der stadig kører". Og det er så heller ikke til at se at vi
står i et apparat der er bygget i 1944 og har været i brug lige siden.
Knapperne i kontrolrummet ligner noget fra Das Bot, men skidtet fungerer.
I modsætning til nogle af de andre trykkamre på øen, benyttes dette kun til
behandling af trykfaldssyg, og et mindre kammer benyttes til akut sårheling, til
nogle af de mange scooterulykker af. Der er 3 andre kamre på øen, og nogle af
stederne slår sig op på at kunne behandle ting som diabetis, rygproblemer, autisme
og Alzheimers. Evidensen for denne er i bedste fald anekdotisk, men det er efter
sigende en stor forretning for praktiserende læger i Mexico, der glædeligt giver
dig en tur i kammeret, hvis du finder tegnebogen frem. Og det er nemlig ikke helt
billigt.
Vores tour blev sluttet af med en god opfordring som jeg lige vil bringe videre:
Hvis du tager dyk, er det godt at sikre sig at de har PADI dykkerforsikring, og at
de har husket at registrere at man er med på dykket, så er man nemlig dækket af
diveshoppens forsikring. You’re welcome, god dykning når udenrigsministeriet
giver grønt lys til at rejse ud igen. Det var alt for denne gang fra MOK’s udenlandskorrespondent.
Anders Myken \\ MOK-red
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Corona-hverdagen har sat sig i det danske samfund, og vi har alle fået en daglig rutine med hvilken
dagen går sin gang. Grænserne er lukket, og vi er forbudt at rejse ud. Alligevel er de fem vigtigste aktører
i den danske regerings coronaindsats flygtet til et land med færre corona tilfælde (én i følge den tyrkiske
regering). Da de træder ind på ambassaden bliver de dog hurtigt genkendt og flygter derfor lige udenfor.

Find de 5 aktører
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Det er nu din opgave at se om du kan finde dem i området omkring den danske ambassade. Der er tale om:
Mette Frederiksen, Dronning Magrethe, Magnus Heunicke, Thorkild Fogde & Søren Brostrøm. Sæt en ring,
tag et billede og send det til mok@mok.dk - Så kan du være den heldige vinder af én rulle toiletpapir som
du alligevel ikke må hente og et styks ‘så-gik-noget-af-dagen-med-det’ karma. 		
Andreas\\MOK-red
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Studenter-Officererne i Medicinstudiets Corona TASKFORCE
Peter Schaldemose, 7. sem., er formand for Medicinerrådet. Sammen med Andrea Maier, 12. sem. og Annarita
Ghosh, 9. sem. danner de den trio af medicinstuderende, der skal sørge for at tale alle vores andres sag i kampen
mod stilstanden. MOK har taget en snak med Peter for at afklare hvad der egentlig sker bag kulisserne, mens
det vante sceneshow fortsat er udskudt og publikum fortvivlet ser fra den ene sidemand til den anden.
Tirsdag den 10. marts var der skemalagt
ordinær t møde i Studienævnet og
på programmet var oprindeligt bl.a.
evaluering af reeksamenperioder og
opfølgning fra et Studienævnsseminar.
Aftenen inden blev der dog udsendt
en revideret dagsorden med et nyt
hastepunkt: Corona Taskforce. Som du
kunne læse i sidste uges MOK-interview
med Panums Patient Zero, kontaktede
han dekanatet omkring sin Corona-postive
podning kort efter han mandag aften selv
fik beskeden – så jeg skal lige love for, at
fakultetet var hurtige på krisehåndteringsknappen. Den opdaterede dagsorden var
første indikator på, at noget var i gærde og
allerede her havde Peter en følelse af, at
det kunne gå hen og blive stort. Helt hvor
omfattende det skulle vise sig at blive, var
alle dog på daværende tidspunkt ganske
uvidende om…

bomben gik der en kold vind gennem
videoopkaldet og taskforce-byrden blev
med ét meget, meget tungere.

Siden den skæbnesvangre aften har
taskforce-trioen haft nok at lave. De har
delt sig op for at dække samtlige semestre
og sørge for der er studenterinput i alle
beslutninger. I spidsen af Studienævnet står
studieleder Jørgen Kurtzhals og han har i
disse uger forvandlet sig til en 12-armet
blæksprutte, der har fingeren på pulsen
på tværs af hele studiet. Studentertrioen
assisterer således både Jørgen og alle de
individuelle kursusledere ved at tilbyde
de studerendes perspektiv – og ud over
at give en tryghed for os, så er det rent
praktisk bare en god ide. ”Administrationen
arbejder utroligt hårdt for at lægge nogle
brugbare og løsningsorienterede veje ud
for os. Vi skal så svare tilbage med hvordan
vi tror de studerende vil tage imod det.
Til studienævnsmødet blev alle briefet om F.eks. er der jo snak om sommerferieklinik.
fredagsbarsepisoden og håndteringen af Her skal vi forklare, at det ikke er sikkert,
denne tilsyneladende enkeltepisode fylde at de studerende vælger at køre med ned
ganske meget. Retrospektivt synes det nu af den vej. For nogen er sommerferien den
som en meget lille brik i Danmarks Corona- tid, hvor de arbejder og tjener penge ind til
puslespil, men for blot to uger siden var resten af året, og for andre den pause der
det en af landets mest presse-interessante gør, at de kan holde til at studere på elitesituationer, og håndteringen bestod bl.a. i niveau til hverdag. Således kan det være, at
at medvirke til udfærdigelsen
det for nogen vil synes mere
af karantæneregler. Peter,
brugbart at tage et semester
Andrea og Annarita meldte
om, mens andre er fokuseret
sig til den Taskforce, der
på ikke at komme bagud
skulle stå beredt til at • 25 år gammel
med studiet. Vores rolle er
håndtere Corona på Panum.
at rådgive på vegne af de
• 6 år i Studienævnet
studerende og gøre fakultet
Allerede dagen efter, onsdag • 7 år i Medicinerrådet
opmærksomme på, hvordan
den 11. marts var en hel del af • Hører tung DAK-musik
beslutningerne kan risikere at
arbejdet dog blevet obsolet. • Har danset ballet i 17 år
blive mødt. Vi skal bidrage
Statsministeren holdte sit
til så fleksible løsninger som
historiske ”Danmark lukker
muligt.”
ned”-pressemøde og
Andrea, Annarita og Peter
M en hvordan k an det
sad sammen på videoopkald
e g e n t l i g v æ r e, a t t r e
mens de så talen. Da Mette
tilsyneladende normale
F smed universitets-luknings
medicinstuderende

Andrea
Maier

pludselig får lov til at sidde med til
bords med de voksne? Det er måske
fordi de ikke er helt så normale som os
andre alligevel. Til sammen har de 16
års erfaring fra Medicinerrådet og over
10 år i Studienævnet. Studienævnet
er for så vidt den højeste politiske
instans på medicinstudiet. De har
mandat fra fakultetsledelsen til at træffe
beslutninger om ændringer i alt fra
pensum og eksamenstyper til øvelser
og obligatoriske elementer. I praksis
er det til møderne formalitetsarbejde,
hvor der godkendes gennemarbejdede
forslag indsendt af kursusledere. Det
reelle arbejde ligger i udarbejdelsen af
kursusledernes ændringsforslag og her
inddrages medlemmer af Studienævnet
– og de studerende i særdeleshed – i høj
grad.
Typisk tager en strukturel kursus- eller
eksamensændring månedsvis, men fra den
11. marts skulle samtlige 12 semestre og
44 kurser tilpasses en ny virkelighed – og
det skulle helst ske i løbet af dage frem
for måneder. Det sværeste i denne proces
er, at der ikke findes et facit for hvorledes
kurser og eksamener bedst skal afvikles
under en pandemi – løsningsmodellerne
skal opfindes på ny.

“Vores rolle er at rådgive på
vegne af de studerende og gøre
fakultet opmærksomme på,
hvordan beslutningerne kan
risikere at blive mødt. Vi skal
bidrage til så fleksible løsninger
som muligt.”
De tre Corona-musketére har de forgangne
to uger hver især lagt i gennemsnit 5-6
timers arbejde i taskforce-ting HVER DAG.
Dette gør de uden at få skyggen af løn, og

|
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de arbejder for alle semestre
side og på KU Medicin-siden, er tilfældet herhjemme. Diskussionen
– ikke kun deres eget. Så
men hvis de skulle melde ud går i stedet på hvorledes kurserne kan
hvad er motivationen for at • 26 år gammel
om alle kurser ville det ikke tilrettelægges så der kommer maksimalt
lægge så stor anstrengelse i • 3 år i Studienævnet
være til at manøvrere sig læringsudbytte på trods af suboptimale
noget, der for hovedparten
igennem. ”De studerende forhold. Alle klinikstuderende tages der
• 6 år i Medicinerrådet
ikke handler om dem selv?
skal vide, at vi altså knokler! hånd om, men af et tidsmæssigt hensyn er
• Taler ubegribeligt hurtigt
Peter forklarer, at det er
…og vi har ikke glemt nogen. der naturligvis øget fokus på 12. semester
at se frugterne af deres • Strikker endnu hurtigere Alle kurser på alle semestre og de studerende, der står til at skulle
arbejde blive høstet.
har vi øje på.”
starte KBU efter sommer. Der er allerede
Det er egentlig meget
mange gode løsninger på plads og målet
simpelt: Det københavnske
N e t o p f o r a t i m ø d e - er utvetydigt at alle bliver færdige læger
medicinstudie er så godt
k o m m e e v e n t u e l l e i tide.
som det er, fordi der årgang
opstar tsvanskeligheder
for årgang har gået nogle
ved overgangen til
”I skal vide at der er ild under
medstuderende forud for os
flere og flere digitale
kedlerne og der bliver fra alle
selv, der har slidt og slæbt
undervisningsløsninger og
for at forbedre kårene for
for at bidrage til effektiv
sider arbejdet på højtryk for at
de kommende. Det er af
kommunikation, arbejder
samme grund, at Peter, Andrea og Annarita fakultet i øjeblikket på at oprette en komme så glat igennem denne
udfører deres nuværende arbejde: De vil direkte kommunikationsvej mellem
ujævne tid som muligt.”
gerne give et bedre studie videre end de fik. undervisningsudbyder og studerende.
Denne omgang handler bare ikke længere Denne bliver især relevant for bachelor- Så hvad er Peters bedste råd til de
om fremtidens medicinstuderende, men semestrene, hvor det gerne ses, at det fortvivlede medicinstuderende? ”I skal vide
om os der sidder i saksen lige netop nu.
er holdrepræsentanterne, der melder at der er ild under kedlerne og der bliver fra alle
ind, for hvis 75% af en årgang skriver sider arbejdet på højtryk for at komme så glat
For det kan for den enkelte studerende en mail om, at der var dårlig lys på en igennem denne ujævne tid som muligt.” Det
virkelig føles som at være k lemt. videoforelæsning, så spildes alles tid. bedste man kan gøre er således at væbne
Uvisheden er stor, utrygheden større og Når denne nye informations-motorvej er sig med tålmodighed, overbærenhed og
kommunikationen mellem fakultet og klar til kørsel vil det blive meldt ud i en omstillingsparathed. Derudover minder
studerende må siges at være vigtigere studiebesked på KUnet.
Peter om, at selvom det kan føles som
end nogensinde. Peter forklarer, at de
om hele verden er sat på pause, så er vi
fra både Studienævnet og MR meget Så hvordan ser den nærmeste fremtid ud stadig studerende med et aktivt semester:
gerne vil kommunikere så konkret ud for de københavnske medicinstuderende? ”Forsøg at læs som vanligt som muligt. Udnyt
som muligt og tilbyde den størst mulige Peter kan desværre, ligesom alle andre de nye digitale studiematerialer, følg den
gennemsigtighed – men fordi tiderne er Corona-spekulanter, ikke komme med et alternative undervisning og forsøg at holde
så omskiftelige og det, der bliver besluttet sikkert svar. På tirsdag den 24. marts skal kadencen med din læsemakker over nettet.
den ene dag måske ikke er relevant eller der holdes et stort møde omkring klinik på Som udgangspunkt skal alle forvente at
brugbart den næste, så er de forsigtige kandidaten og forhåbentligt kan det møde eksamener bliver afholdt så tæt på normalt
med at komme med meldinger, der ikke kaste nogle flere tentative løsninger af sig. som muligt og i samme sværhedsgrad
er sikre. Ligeledes ønsker Peter ikke at Peter beskriver dog, at der
som vanligt med mindre
bidrage til en informationsstorm, der fortsat er ekstremt mange
de specifikt har fået andet
kan ende med at forvirre mere end den ukendte variable i spil, og
at vide i en KU-mail. Pas på
gavner. Således opfordrer han, ligesom navnlig én, af særdeles
med at forvente, at eksamen
fakultet officielt har meldt ud, at du som stor betydning: ”Vi afventer
bliver rykket!”
studerende søger information ad tre fortsat, ligesom resten af
hovedveje:
Danmark, en udmelding fra • 23 år gammel
M eget er altså under
Statsministeren om den videre • 1,5 år i Studienævnet
forandring, men der er
Studiebeskeder KUnet: Generel info
procedure.”
en tryghed i at vide, at
• 3 år i Medicinerrådet
Absalon: Info om undervisning
nogle ting aldrig vil ændre
• Bassist i balle-band
KUmail: Info om eksamen
I andre lande er det politik
sig: Studenterdemokratiet
• Glad for computerspil
besluttet, at fremr yk ke
lever, du skal huske at
Han tilføjer, at der er en minimumsfrist på 48 m e d i c i n s t u d e re n d e p å
tjek ke din KUmail og
timer for hvornår undervisningsændringer de højeste semestre og
selvom landet er lagt i en
kan træde i kraft ift. hvornår de er meldt opgradere dem til læger
katabolsk tilstand, så er
ud – og længere varsel for eksamen. uden gennemførslen af deres
du stadig bagud med din
MR videregiver løbende generelle sidste kurser og eksamener.
læsning.
statusrapporter via deres egne Facebook- Det understreger Peter ikke

Peter
Schaldemose

Af: Mo/MOK..red
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CORONA-SPAS

Har du også så travlt, at du slet ikke har tid til at få læst alle de grinern
memes og tweets der florerer rundt omkring på diverse hjemmesider som 9gag
& reddit? Frygt ikke! MOK har her samlet hele 17 memes, som på den ene eller
anden måde opsummerer og gør lidt grin med den absurde situation vi står i.
Det er vores helt egen enestående MOK’er Sine Savas, der har håndplukket
dem og hun håber I vil grine ligeså meget af dem, som hun gjorde.
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MOK Motiverer dig!
I denne tid, hvor gaderne ligner begyndelsen af en dårlig zombie-film, og vi stadig beordres til at
blive hjemme, kan der hurtigt gå feriestemning i den – muligvis den mest dødsyge ferie til dato. Din
eksamen er udskudt, dit arbejde vil ikke se dig, og dine venner er i karantæne. Du sover dagene væk og
er stoppet med at gå i bad. Det kan ikke benægtes mere – du nærmer dig ”point of no return” i din
overgang til en sofakartoffel. Bare rolig, for MOK er her for dig. Vi giver dig her bud på aktiviteter,
der muligvis (nok ikke) kan gøre tilværelsen en anelse mindre meningsløs.

Alt det, du altid gerne ville lære…

Tænk lige over det. Hvad er det, du så tit har tænkt på kunne være overdrevet fedt at kunne, hvis du da bare havde
tiden til at lære det? Nu har du chancen for at imponere på den anden side af corona-tiden! Du kan løse en rubiks-cube
på 1 minut, lave kodyle tricks med en yoyo, stå på hovedet, danse jumpstyle eller jonglere. Mulighederne er uendelige.

Ægte selvforkælelse

Foråret ligger på lur, og efter en lang, blæsende vinter, kunne corpus godt trænge til lidt kærlighed. Glem projekt sommer-krop,
nu skal du bare have det rart. Lav et fodbad, køb en ansigtsmaske i en sjov farve, rens dine negle, skaf dine yndlingssnacks,
se noget alene i vildmarken og nyd hvor dejligt du har det. For du har det faktisk ret godt.

Alt det praktiske, du aldrig har haft tiden til at gøre

Du har sikkert allerede gjort rent lidt ud over det sædvanlige, nu når du har været tvunget til at tilbringe det meste af din tid
indendørs. Nu er det på tide at tage skridtet videre. Du kan rydde op i dit tøj, og egentlig bare i alle dine ting generelt. Så har
du masser af plads på hylderne til alt det ragelse du skal ud og købe, så snart butikkerne åbner igen.

Gæk gæk gæk….

Påsken er snart over os, og du keder dig. Dette er de to forudsætninger der skal til for at lave et gækkebrev.
Send et brev til de personer der mindst venter det, så kan det være du er heldig at smovse et påskeæg i
dig snart. Held og lykke.

Husk de gamle

En anmeldelse af Netflix’s: ”Love is Blind”
I disse socialt distancerende, hjemmeblivende corona-tider, må man ty til alternative
underholdningsmetoder. Herunder inkluderes eksempelvis at lave en surdej, strikke sokker, holde
fredagsbar over facetime eller: At se lettilgængeligt reality-tv! Især når sidstnævnte ligger på Netflix,
og der er produceret hundrevis af memes om det. Det var ihvertfald sådan, jeg blev draget ind i utrolig
stilrent, velproduceret reality: Nemlig serien ’Love is Blind’ på Netflix. Med stilrent mener jeg simplistisk
sat op, suspekt passende replikker og meget amerikansk-udseende flotte mennesker. Faktisk vil jeg mene,
at det går lige ind i Netfix’ ånd af produktioner, på både godt og ondt.
’Love is Blind’ går ud på at 10 mænd og 10 kvinder dater på tværs af hinanden - dog uden at have fysisk
kontakt. Dette foregår i såkaldte ’pods’, som er kasser deltagerne sidder og snakker med hinanden i. I
løbet af de første episoder bliver deltagerne forlovet - uden at se hinanden! Dette sker i gennemsnit efter
7 dage, og først her skal de så matche stemmerne de har talt med, med deres forlovedes fysiske udseende.
Det viser sig at være svært for nogen og nemmere for andre, når vi følger de nu forlovede på en ’prehoneymoon’ til Mexico. Parrene har næsten alle sex første aften, i ganske ægte reality ånd. Dog uden
night-vision camera. Vi er jo trods alt på Netflix.
I løbet af de næste uger flytter parrene ind i egne lejligheder. Alle lige kynisk koldt indrettet, og her er
parrene også i kontakt med de andre par. Det resulterer i skænderier, lækkert drama og for eksempel
indsigten i at [OBS: Spoiler-alert!] Jessica (showets ældste deltager, som hun ikke er sky indfor at
indrømme) faktisk er forelsket i Barnett (ja, det hedder han). Alt dette før at deltagerne skal giftes efter
at have kendt hinanden i ca. 6 uger - men i det mindste har de mødt hinandens familie én gang. Det
resulterer desværre i et par nej’er ved alteret, men alt i alt dækker denne serie mit reality-behov og
leverer en masse juicy moments. Så se den - du er alligevel bare derhjemme.
P.s. Der er også en reunion.

Her er et udvalg af de bedste juicy-moments fra Love is Blind

I forlængelse af gækkebrevet, kunne du jo passende sende et godt gammeldags brev til dine bedsteforældre. Eller noget andet familie,
som alligevel bare sidder og er bekymrede derhjemme. Se det som et postkort fra en lidt alternativ feriedestination. Udnyt at den
ældre generation i din familie ser dig som overlæge og giv en kærlig, beroligende hilsen med. Det er nemme point i bogen, og de bliver
gladere end du aner.

Læs (til eksamen?)

Et oplagt tidsfordriv er at læse. Mange har fået udskudt eksamen på ubestemt tid, og resten er ikke i nærheden af en eksamensperiode.
Men der er nok ikke noget mere demotiverende end at læse til en eksamen med ukendt dato, og det kan være svært at finde end
generel gejst i fagbøgernes cases. Find i stedet noget du hygger dig med at læse. Nu læser du for eksempel MOK, hvilket er en glimrende
start. Du kan fortsætte den gode streak med at læse noget fortræffelig litteratur – fx Snøvsen. Du kan selvfølgelig også bare læse til
eksamen, men det virker næsten for oplagt.

Sims – den sidste udvej

Sidst, men ikke mindst, er der selvfølgelig muligheden i at flygte fra dit sofakartoffelliv ind i den virtuelle verden. Hvis du ikke
kan løse dine problemer, så stik af. Den virker hver gang. Det kan godt være du ikke selv udretter de store ting mere, men til
gengæld er din simmer flyttet i hus, blevet gift, har arbejdet sig op i sin karriere og fået tvillinger. Og det havde den aldrig
kunne klare uden dig. Husk det.

Det kan selvfølgelig være at jeg har fanget dig for sent, og at
du allerede har ændret din facebook-status til ”sofakartoffel”. Og t i l
dét skal man jo bare huske på, at selvom kartofler ikke får udrettet meget,
så er de stadig ret lækre.
Af: Maria /MOK.red
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