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DET SKER I UGEN

UGENS BASISGRUPPE

Kære MOK-læser

“Dagens ret i den store basisbuffet“

DEKANATET

ONSDAG
MOK udkommer - Panum er lukket

Med dette blad er MOK nået til vejs ende for årgang 52. De sidste 8 blade har ikke været at finde i trykt version,
men alene som net-udgivelser. En sådan digitalisering har vi kæmpet imod de sidste mange år, men pludselig
TORSDAG

stod vi fra den ene dag til den næste uden valg: Studenterhusets kort-bip’er havde én replik: ”Medicinstuderende

Panum er lukket

non grata”.

Ulla kræver ingen introduktion. Hun styrer Panum som en
overrabiner styrer sin synagoge - med passion.
De resterende er Ullas håndlangere, eller pro-dekaner/
kordrenge, om man vil.
Husk at sende en mail. Dekanatet modtager ikke besøg
uden forudgående aftaler.

Vi har således de sidste to måneder formået at fjern-producere bladet, men MOK under pålagt social distancing
FREDAG

har tydeliggjort for os hvor stor en del af skolebladet, der udgøres af det fysisk fremmøde. Alle har vi lært meget

Panum er lukket
Hornfisken yngler

af de afsavn vi hver især har måtte lide under Corona – og blandt MOK-redaktionen er vi blevet opmærksomme
på hvordan vi, ligesom de fleste foretagender på Panum, er drevet af vores sociale element. Alle glæder vi os
helt ustyrligt til at vende tilbage til mandags-livet som vi kender det – og det må vi huske til efteråret, når vi
lyn-hurtigt begynder at gå hinanden kærligt på nerverne som vi plejer...

LØRDAG
Panum er lukket

Den mest iøjenfaldende afvigelse fra normen på de sidste ugers blade har været det komplette fravær af
basisgruppe-indhold, og det håber vi selvfølgelig kommer stormende tilbage til næste semester. MOK har så til
gengæld øget mængden af gøgl og det er jo ikke sådan uden videre at sige om det er godt eller skidt. Derfor

SØNDAG

UGENS SJOVE INDSLAG

hører vi rigtig gerne fra jer over sommeren – hvordan vil I have MOK serveret til næste semester? Ris, ros og

Panum er lukket

specifikke ønsker modtages på mok@mok.dk.

Alle hjælpemidler er tilladt til mange af de kommende
eksaminer. Således anbefaler MOK følgende hjælpemiddel:

Vi nåede ugen inden Corona at indsupplere tre nye redaktionsmedlemmer og de har desværre langt fra fået den

MANDAG
Panum er lukket
Caféer og VÆRTSHUSE åbner igen, mvh Mette

indslusning, som de burde. På trods af en rent bogstavlig MOK-out har de alle tre produceret indhold til bladet
hjemmefra og det skal de have stor cadeau for. Vi glæder os til at give dem en ordentlig inklusion efter sommer.
En særlig varm hilsen sendes til vores trykker André, som jeg sådan håber vi skal have ugentlig brug for igen efter

TIRSDAG

sommer. Som selvstændig erhvervsdrivende er han en af dem, der virkelig har kunne mærke eftervirkningerne

Panum er lukket

af C-bomben og vi sender ham hver især et cyber-knus.
Og slutteligt, tak til dig, lære MOK-læser, for at holde ved os selvom du de sidste to måneder ikke har kunne

UGENS REDAKTION

holde os i hånden. Vi glæder os sådan til at materialisere os igen til næste semester.
Hav en rigtig dejlig sommer – hvad end den byder på udskudt eksamen, flyttede klinikophold eller das i baghaven.

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.

Andreas

Anders

Alice

Maria

Mo (ansv. red)

Ansvarshavende redaktør:
Mo Haslund Larsen
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til
mok@mok.dk og ikke til
ansvarshavende!
Denne uges forside: Redaktionen

Gabriela

Andrea

Niels

Sine

MedicinerOrganisationernes
Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 /net-udgave ISSN: 19047827
Panum Instituttet, bygn. 1.0.11
Blegdamsvej 3b,
2200 København N.

Johan

Vi ses den 24. august!

Sofie

E-mail: mok@mok.dk
http://www.mok.dk
Tryk: Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1300

Med ønsket om en snarlig (omend forsvarlig) genåbning
// Ansvarshavende redaktør Mo Haslund på vegne af hele MOK-redaktionen
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ANNONCER

“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på

ANNONCER

.dk.

Prægraduat forskningsprojekt på Gastroenheden,
Hvidovre Hospital.
Vi søger en scholar med interesse for arvelige mave-tarm sygdomme til et prægraduat
forskningsprojekt i Polyposeregisteret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Start 1/9-20 eller
efter aftale. Varighed 3-12 måneder.
Projektet
Patienter med polyposesyndromer, som fx Peutz-Jeghers syndrom og Juvenil Polypose
Syndrom har en markant forøget risiko for kræft i såvel mavetarmsystemet som andre
steder i kroppen. Derfor indgår de et omfattende overvågningsforløb. I et samarbejde
mellem Genetisk Afdeling, Rigshospitalet og Gastroenheden, Hvidovre Hospital vil vi gerne
i to systematiske litteraturstudier undersøge risiko for kræft, præsentation af sygdom,
sammenhæng mellem symptomer og genotype samt effekt af kontrol. Dette vil udmunde
i to systematiske reviews. Ud over disse opgaver vil du indgå i et stort kohortestudie
af pancreatitis patienter, hvilket vil indebære lidt weekend arbejde. Samlet forventes
nedenstående udbytte.
• Ansvar for to artikler
• Førsteforfatterskab på disse to arbejder
• Medforfatterskab på pancreatitis studiet
• Mulighed for fremtidig ph.d.-stipendiat
• Deltagelse på nationale kongresser
• Deltagelse på Europæske kongresser såsom fx UEGweek eller ESGE Days
• Selvstændigt arbejde
• Vejledning til formidling og artikelskrivning
Forskergruppen
Som scholar vil du være en del af et team bestående af ph.d.-studerende og afdelingens
øvrige læger, men vi lægger meget vægt på, at du arbejder selvstændig. Du aflønnes med
10.000,- pr måned og vi forventer ansættelse i 3-12 måneder.
Send motiveret ansøgning (1 A4 ark) og CV (1 A4 ark) til john.gasdal.karstensen@regionh.
dk senest 20/5-20. Samtaler og aftale indgås inden 1/6-20.
For yderlige oplysninger kan du kontakte:
Anne Marie Jelsig, 1. reservelæge, ph.d., Klinisk Genetisk Afdeling, Rigshospitalet tlf.
20361885, mail: anne.marie.jelsig@regionh.dk

Copenhagen Neuromuscular Center søger forskningsårsstuderende
Copenhagen Neuromuscular Center er en forskningsenhed under Neurologisk Klinik på
Rigshospitalet. Vi beskæftiger os primært med patienter med forskellige neuromuskulæresygdomme, herunder myasthenia gravis, neuropatier, og muskelsygdomme. Mange af
sygdommene vi arbejder med er meget sjældne. Vi varetager klinisk og basal forskning,
samt gennemfører kliniske afprøvninger af nye lægemidler til disse patienter. Vi undersøger
bl.a. patienter ved hjælp af avanceret MR-teknik og udfører en række arbejdsfysiologiske
tests såsom cykeltests på ergometercykler. Yderligere foregår forskning på histologisk og
biokemisk niveau med muskelbiopsier og genetiske undersøgelser.
Vi søger studerende, der har lyst til at prøve kræfter af med forskning. Som udgangspunkt
søger vi studerende til ét fuldt forskningsår med start medio august. Fondsstøtte vil i
samarbejde med dig blive søgt til aflønning under forskningsåret (10.000 kr./måned).
Ved 1 års forskning får du mulighed for at:
- Blive ansvarlig for dit eget projekt.
- Blive førsteforfatter på mindst en artikel
- Blive medforfatter på mindst en artikel
- Blive oplært i afdelingens metoder, kliniske færdigheder,
forskningsmetodik, artikelskrivning, statistik
- Konference deltagelse og posterfremstilling
- Skrive kandidat-/bacheloropgave

Forsøgspersoner til studie om otoskopi simulationstræning søges!
Synes du simulationstræning er spændende? Er du interesseret i ØNH? Skal du måske have
sansefagene næste semester, og kunne du godt tænke dig en head start? Eller trænger du
bare til et break fra hjemmekontoret? Så har du chancen nu! På CAMES søger vi nemlig
studerende til et forsøg om otoskopi simulationstræning.
Forsøget foregår på CAMES, Rigshospitalet (Teilumbygningen). Som forsøgsdeltager skal
man deltage i en enkelt forsøgsgang på Earsi simulatoren af ca. 2 timer, og der er stor
fleksibilitet angående forsøgsdage og tidspunkter. Forsøget vil naturligvis blive foretaget
under kontrollerede forhold efter Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger med kun en
forsøgsperson af gangen, god afstand og grundig rengøring.
Kriterierne for at deltage er, at man er medicinstuderende, endnu ikke har haft ØNH
undervisning, ingen tidligere erfaring med otoskopi, ingen tidligere erfaring med Earsi
simulatoren og at man er yngre end 35 år.
Hvis du er interesseret så send en mail med navn, semester, alder og telefonnummer, så
vender jeg tilbage og aftaler en tid.
Med venlig hilsen
Stud. Med. Josefine Buchwald: Fine_buch@hotmail.com

Alle ansøgninger inklusive CV modtages senest d.15. maj på følgende mail. Ved interesse
eller ved spørgsmål kan du kontakte:
Mads Godtfeldt Stemmerik, læge
E-mail: mads.peter.godtfeldt.stemmerik@regionh.dk, Tlf.: 3545 8748,
Du kan læse mere om afdelingen på www.neuromuscular.dk

Sommerens studiejob!
Kan du arbejde deltid de næste 12 uger så kan det være det er dig der får lov til at sikre at
”hemmeligt” i Danmark bliver mere coronasikkert!
Jobbet består i et køre ud til alle XXX i Danmark hvor der skal foretages svælgpodninger på
grupper af 40-50 mennesker af gangen. Personerne er formodet raske.
Man får faste dage for hele perioden og alle dage starter kl. 8:00 på lokationen. Så kører/
cykler/busser man den enten til næste lokation hvor man skal være klar mellem 10.30-11:00
til at gå i gang med næste podning eller man afleverer prøverne til os direkte eller en chauffør.
Vi mangler personer til følgende steder:
København:
- 6 lokationer
Sjælland: (kræver bil)
- 4 lokationer – Falster, Køge, Næsteved Roskilde
Fyn:
- 1 lokation - Odense
Nord Jylland: (kræver bil)
- 3 lokationer – Hobro, Brønderslev Aalborg
Man kan tage op til 2 steder pr. dag pr. person eller man kan nøjes med en.
Vi giver 200 i timen + transport

Ved ½ års forskning får du mulighed for at:
- Blive medforfatter på mindst en artikel
- Blive oplært i afdelingens metoder, kliniske færdigheder, forskningsmetodik,
artikelskrivning, statistik og posterfremstilling
- Skrive kandidat-/bacheloropgave
Du vil blive oplært i at udføre arbejdsfysiologiske test. Hvis det er relevant for dit projekt
bliver du også oplært i at lave MR scanninger. Du vil indgå i et rigt forskningsmiljø bestående
af andre forskningsårsstuderende, Ph.d.-studerende, fysioterapeuter, bioanalytikere,
sygeplejersker, lægesekretærer, seniorforskere, under ledelse af overlæge og professor
John Vissing.

Du får begrænset sommerferie da vi kun tager personer som kan hele perioden til gengæld
får du en lidt højere timeløn og et lidt federe studiejob end de fleste!
Vi må ikke fortælle præcis hvad det er endnu – det er simpelthen hemmeligt 24 timer endnu!
Men send os en ansøgning og vi kan afsløre det for dig på mail.

Hornfisken synes, at der er etiske
problemer forbundet med at sælge
blodprøveanalysemaskiner til
private.

For spørgsmål og ansøgning send en mail til Anita på anb@egoo.health hvor du beskriver
lidt om dig selv og dit CV hvis du har et.
Det bliver først til Mølle – vi forventer at holde samtaler løbende over telefon og alle stillinger
skal være på plads torsdag d. 14 med start fra d. 18.

John Gásdal Karstensen, forskningslektor, afdelingslæge, ph.d., Polyposeregisteret,
Gastroenheden, Hvidovre Hospital (tlf 40944465)

Kan psilocybin hjælpe mennesker med alkoholafhængighed?
Til efteråret går vi i gang med at undersøge, hvorvidt psilocybin (et klassisk psykedelikum)
kan hjælpe mennesker med alkoholafhængighed. Jeg har brug for en medicinstuderende,
der har mod og lyst til at knokle på ved min side og sammen starte projektet op pr. 1.
august/1. september 2020.
Du skal først og fremmest have flair for at tale med patienter. Du må gerne have interesse
for psykiatri og afhængighed, og så må du også gerne være arbejdsom og udstyret med
et godt humør!
Projektet kombinerer videnskabeligt- og klinisk arbejde og kræver fast og fuldtids
beskæftigelse i 12 måneder. Opgaverne er mangeartede, og du vil skulle tage del i projektet
på lige fod med mig. Vi skal rekruttere patienter, tage blodprøver, udføre somatiske
undersøgelser, vurdere psykopatologi, udføre hjerneskanninger, samt løbende have
patientsamtaler, hvor vi indsamler oplysninger om deres ve og vel samt alkoholindtag- og
adfærd. Du vil naturligvis blive lært op og superviseret inden opstart og undervejs!
Vores forskningsteam, er et sjovt og lærerigt miljø, hvor vi jævnligt diskuterer videnskabelige,
såvel som kliniske og etiske problemstillinger på tværs af de pågående projekter.
Teamet er ledet af professor Anders Fink-Jensen, og vi har god erfaring med at have
medicinstuderende tilknyttet forskningsprojekter. Du kan sideløbende få dit eget projekt til
f.eks. kandidatopgave og få hjælp og vejledning til dette. Et års fuldtidsarbejde på projektet
vil berettige dig til at komme med på publikationer der udgår fra projektet.
Løn: Vi søger et scholarstipendiat til dig (Lundbeckfonden har ansøgningsfrist 20. maj 2020,
hvor dit CV skal vedlægges)
Ansøgningsfrist 15. maj!
Skriv en kort motiverende ansøgning, så vi får en fornemmelse af hvem du er. Vedlæg et
kort CV (max 1 A4-side). Vi indkalder til samtale 19. maj.
Ansøgning og CV kan sendes til mig på mail mathias.ebbesen.jensen.01@regionh.dk
Med venlig hilsen
Mathias Ebbesen Jensen
Læge, PhD-studerende.
Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Er du interesseret i at få hands-on ultralydserfaring
samtidigt med du tager et forskningsår?
Så søger vi en scholar med interesse for klinisk ultralyd, ØNH-kirurgi og simulationstræning
til et prægraduat forskningsprojekt.
Projektet
Du vil som led i et større projekt, der skal undersøge, om ny ultralydsteknik kan forbedre
vores nuværende diagnostik af hoved-hals kræft. Projektet er økonomisk støttet af Novo
Nordisk Fonden og du vil blive tilknyttet som forskningsårsstuderende på dit eget delprojekt,
som skal validere et simulationstræningsprogram i hals ultralyd.
Det forventes derfor at du står for
et eksperimentelt studie, hvortil du
også selv vil skulle ultralydsskanne
patienter på ugentlig basis.
Som led i projektet vil du derfor
komme på ultralydskursus og få
klinisk oplæring i ultralyd af hals.
Det er en fordel hvis du har afsluttet
dit kliniske ØNH-kursus, men det er
ikke et krav.
Du vil primært skulle stå for dit
eget selvstændige projekt, hvortil
du forventes at være 1. forfatter til
artiklen, men du vil derudover også
hjælpe med dataindsamling til andre
studier mod medforfatterskab.
Du vil blive tilknyttet forskningsmiljøet på Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik
– Rigshospitalet og Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation under
vejledning af 1. reservelæge Tobias Todsen.
Du aflønnes med 10.000,- pr måned i 6 måneder. Start 1/9-20 eller senere efter aftale.
Send motiveret ansøgning (max 1/2 A4 ark) og CV (1 A4 ark) til tobias.todsen@regionh.
dk senest 15/6-20.
For yderlige oplysninger kan du kontakte:
Tobias Todsen, 1. reservelæge, ph.d., ekstern lektor, tlf. 51847468
mail: tobias.todsen@regionh.dk
Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik – Rigshospitalet og Copenhagen Academy
for Medical Education and Simulation.
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EWS: Hvor tæt er din roomie på at slå dig ihjel?
Det er corona. Der sker ikke en skid og dine venner tør
ikke at mødes i større små forsamlinger. Din roomie er
ved at være rigtig stresset med hens speciale, som hen
har forsøgt at få arbejdet effektivt på, fanget i jeres
lejlighed, med dig, gennem de sidste to måneder(år).
Selv de smukkeste bofællesskaber, kan slå skår under
pres. Her er MOKs nyfortolkning af EWS (early warning
score) skalaen, din guide til, hvor tæt din roomie
egentlig er på at slå dig ihjel:

Køleskabet:
0 – I holder jeres hylder skinnende rene og respekterer
fordelingen af hylder. Dog er der overskud til at dele ud af
pladsen, når du har købt stort ind og skal have gæster. I gemmer
små gaver og sedler med søde beskeder til hinanden i køleskabet
1- Din roomie rydder demonstrativt pænt op på sin hylde, og
smider dine ting på din hylde, hvor det hører til. Køber sin egen
ketchup. Han begynder tilmed at kommentere den der bøtte
syltede agurker, du efterhånden bare betragter som en del af
lejligheden, eftersom den har boet der længere end du har.
2- Din roomie har – uden at sige noget - hængt en seddel op
med datomærkater, og et varsel om at alt udekleraret mad vil
blive smidt ud hver mandag.
3- Din roomie har købt et lille køleskab som han har presset ind
på sit i forvejen lille, overbetalte værelse, fordi ”det er jo bare
lidt nemmere”

Hilsen
0 – Din roomie og dig smiler og krammer hjerteligt hver gang
hen kigger op for morgenkaffen, og konstaterer at hen endnu
en dag, får lov til at dele lejlighed, med verdens dejligeste
roomie. Måske boller I også en gang i mellem. Din roomie siger
altid farvel når du går, og sætter sig i vinduet og vinker til dig
når du går. Du er begyndt at afsætte et par ekstra minutter når
du skal ud ad døren.
1- I siger jeres fast indøvede replikker: ”Hej, hvad så” hvorefter
modparten svarer ”nåeh, ikke så meget, du ved”. I nikker
indforstået. Når I en sjælden gang imellem slås for sjovt ligesom
i de gode gamle dage, er det som om hen virkelig prøver at gøre
skade på dine nyrer.
2- I er stoppet med at spørge indtil hinanden og nøjes med
håndtegn. Det fede ved håndtegn er man ikke kan høre sin
roomie eller behøver øjenkontakt og sammensatte sætninger.
3- Du er ved at være bekymret for om din roomies øjne har taget
så meget skade af computerskærmen at hen rent faktisk ikke kan
se dig, eller hen bare undgår øjenkontakt, så du ikke kan se det
indædte had i hens øjne. Hen er begyndt at spørge mistænkeligt
meget ind til blodkoagulation og gulvvask.

Af Anders Myken & Niels Mylin \\ MOK-red.

Larm
0 – Når i larmer, larmer i sammen, mens i står og jammer sammen.
I har fået et par naboklager, fordi i simpelthen griner FOR højt af
hinandens vittigheder.
1 – Din roomie skruer demonstrativt op for sine højtalere der
spiller Celine Dion, hver gang du ser TV. Du har modtaget et
par anonyme naboklager, som tydeligvis er med din roomies
håndskrift.
2 – Nu er det mere reglen end undtagelsen at din roomie går
med sine aktivt støjdæmpende, demonstrativt store BOSE
høretelfoner. Mest af alt når du siger noget til hen.
3 – Din roomie hører nu primært binære lyde, i sit mørkelagte
værelser. Din nattesøvn er generet af at din roomie står i din
døråbning og hvisker Stephen King citater.

Film/TV
0- Når I er trukket i jeres filmpyjamas, og vælger film mens
I popper økologiske popcorn, siger I altid den samme titel i
munden på hinanden, når I skal foreslå en film, og I griner og det
kilder rigtigt dejligt I jeres små maver. Hver onsdag, står den ene
for at vælge en nichefilm, hvor I udvider hinandens horisonter
med fantastiske sort/hvide Franske noir-film, og hjerteskærende
iranske dokumentarfilm.
1- Din bofælle begynder at kigge med skeptisk mine, hver gang
du foreslår en film med ”The Rock” (og du gør det altså kun et
par gange om ugen!)
2- Din roomie har været inde på din Netflixbruger og tilføjet
”Tidying up With Marie Kondo” til ”min liste”.
3- Ledningerne til dine højtalere er blevet skåret over. Din roomie
tager foruroligende omfattende noter mens han ser ”Making a
murderer”

0-2, måske du skulle overveje din seksuelle
overbevisning og blive kærester med din roomie?
3-4, det virker rigtig godt!. Det skal fejres! Men pas
på med at fejrer det så meget at I kommer ned på
mindre en to.
5-6, nyd livet og spis en is når solen skinner!
7-8 alting kan erstattes, det kan din roomie også. Prøv
piratos, lidt lakrids.
9+, søg tilflugt eller gør dig klar til slåskamp.
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MEDICINERRÅDET
Semestret der gik i MedicinerRådet – formanden gør status

Kære studerende!
Nu går endnu et semester på hæld, og vi er i gang med at gøre klar
til sommerens forestående eksaminer. Derfor er det blevet tid til at
gøre status over de projekter og resultater, MedicinerRådet har haft
indflydelse på i løbet af det seneste semester.
Det har i sandhed været et specielt semester, både for MedicinerRådet,
men også helt generelt for alle os studerende. De projekter vi fra
MedicinerRådets side havde fokuseret på i starten af semesteret,
har været sat meget i baggrunden grundet COVID-19. Eksempelvis
havde jeg håbet på at MedicinerRådet i løbet af foråret havde kunnet
præsentere et nyt forslag til klinik-logbogen, og at vi var kommet
godt i gang med at lave en ny bachelor-studieordning; men virusset
ville det anderledes.
Universitets-nedlukningen og undervisning:
Siden statsministeren den 11. marts bebudede at universiteterne
skulle lukke, har vi alle skulle omstille os til en anden måde at studere
på: ingen fysisk fremmøde til undervisning og ingen mulighed for
at komme på læsesal. Samtidig skulle undervisere, der aldrig før
har lavet digital undervisning, over natten
omstille sig til dette. Det har ført til svingende
kvalitet og i nogen tilfælde et reduceret
udbytte af undervisningen. Vi har i MR gjort
alt hvad vi kunne for at sikre at der rent faktisk
er blevet afholdt undervisning. Eftersom en
række undervisere var af den opfattelse, at
undervisningen bare skulle aflyses, ser vi der
som en delvis succes, at der trods alt afholdes
både forelæsninger og SAU.
Dermed ikke sagt, at det ikke kan gøres bedre.
Vi har i Studienævnet for Medicin gentagne
gange opfordret kursuslederne til at holde
skarpt øje med at SAU-undervisningen på alle
hold gennemføres. Og at det bl.a. indebærer
at man ikke bare lægger sit slideshow op, men
rigtig gerne indtaler også, eller laver interaktive
undervisningselementer på eksempelvis Zoom.
På trods af disse opfordringer ved vi godt at
kvaliteten svinger meget, kurser og SAU-hold
imellem. Derfor kan vi kun opfordre til, at man
flittigt deler noter og hjælper hinanden.
Klinik-ophold:
Et andet punkt der har haft stor opmærksomhed i MR, er klinikopholdene. I forbindelse med nedlukningen var der stor usikkerhed
omkring disse ophold. Nogle studerende fik lov at fortsætte, mens
andre blev beordret hjem fra afdelingerne. Derfor blev det besluttet
at tage en timeout og aflyse klinik-opholdene i to uger. Vi var i
MedicinerRådet hele tiden af den holdning, at de studerende så
hurtigt som muligt skulle tilbage i klinik, da det er enormt bøvlet at
indhente klinikophold hen over sommerferien, da mange allerede
har planer ift. ferie og arbejde. Vi blev derfor også meget glade, da
vi til møderne fik klinik-stederne til at acceptere at de studerende
skulle tilbage, og efter ca. to uger, kunne de studerende (med enkelte
undtagelser) komme tilbage til deres afdelinger.
Vi er godt klar over, at opholdene har været lidt anderledes end
normalt, især da der har været færre patienter. Men vi håber at der
grundet færre patienter, har været mere tid til at gå i dybden med
de patienter man kunne komme i kontakt med, og der på den måde
alligevel har været et stort fagligt udbytte. Samtidig vil vi gerne
undskylde til dem der har haft amputerede klinikophold i GYN/OBS.
Vi har gjort vores bedste for at der var bare en smule klinik, og vi
kæmper fortsat for at man som minimum får en dag eller to ude på
en afdeling. Derudover ved vi også godt at nogle studerende skal
have deres 8. semester anæstesi-ophold i sommerferien. Der har
desværre ikke været andre muligheder, så vi håber at de ikke ligger
alt for ubelejligt for jer.

Eksaminer:
Da undervisningen og klinik-opholdene var blevet afklaret, var det
meget naturligt at kigge på eksaminerne. De mundtlige eksaminer
forbliver mundtlige, og foregår enten ude i klinikken, eller via brug
af Skype. De skriftlige eksaminer var lidt mere bøvlede. Da ingen
vidste (og fortsat ikke ved) hvornår Peter Bangs Vej eksamenshuset
åbner igen, blev det besluttet at omlægge eksaminerne til digitale
hjemmeeksaminer. Da det dermed ikke er muligt at overvåge
brugen af hjælpemidler, blev det besluttet at tillade brugen af disse.
De fleste har derfor valgt at tilføre eksamen en grad af tidspres,
for på den måde at reducere effekten af hjælpemidlerne. Dermed
kan spørgsmålstyperne forblive meget som fra fagets foregående
eksamenssæt. MedicinerRådet har flere gange understreget at det er
essentielt, at eksamen ikke bliver sværere som følge af omlægningen.
Bl.a. har vi understreget, at hvis man ønsker at hæve det taksonomiske
niveau i spørgsmålene, kan man ikke samtidig skrue op for tidspresset.
For ved tidspres vil den fordel, som hjælpemidler giver, være kraftigt
reduceret.
Derudover har MR også haft som fokus, at tekniske problemer ikke
skal stå til hinder for eksamensgennemførsel. Vi har derfor foreslået at
der oprettes spørgetimer med de enkelte kursers eksamensansvarlige
samt muligheden for spørgetime med en
teknisk ansvarlig for eksamen. På den måde
vil det forhåbentlig være muligt både at få svar
på faglige og tekniske spørgsmål om eksamen.
Slutteligt har vi også fokuseret meget på
muligheden for pauser i løbet af eksamen. Når
tidspres bliver en større faktor end normalt, er
det vigtigt, at der er nogle punkter i eksamen,
hvor man kan rejse sig op, gå på toilettet og
løse eventuelle tekniske problemer, uden det
går udover eksamenstiden. Derfor skulle alle
eksaminer meget gerne, mellem de forskellige
elementer i eksamen, have planlagte pauser,
hvor der er tid til den slags.
Mange har også spurgt om vi kan omlægge
eksaminerne til bestået/ik ke bestået,
grundet situationen. Dette har også været
MedicinerRådets ønske, når vi har siddet
til møde i Studienævnet. Dog er dette en
beslutning der skal foretages på ministerielt
plan, hvorfor det er ude af vores hænder.
Og ministeriet har indikeret at de ikke er
interesseret i at give lov til dette.
Det kommende semester:
Vi håber naturligvis at det kommende semester kan begynde som
normalt. Men for at sikre at der er styr på alting, når vi kommer til
efterårssemesteret, så er vi allerede gået i gang med at kigge på en
digital studiestart for de nye studerende, såfremt det skulle blive
nødvendigt. Derudover kunne man godt forstille sig, at der kunne
opstå scenarier, hvor vi ikke må deltage fysisk til forelæsninger, men
at SAU-undervisningen til gengæld afholdes som normalt.
Vi håber også på at kunne bruge de erfaringer vi har gjort os med
digitale undervisningsformer, så vi i fremtiden kan levere god
undervisning, og udnytte de digitale læremåder meget mere, end
vi gør i øjeblikket.
Vi fortsætter i hvert fald i MedicinerRådet med at arbejde for god
og kompetent undervisning, under så fordelagtige rammer som
muligt. Hvis du vil være med til at præge hverdagen på studiet, så
hold øje med vores Facebook-side. Her ligger vi events op, når vi
har månedsmøder, ligesom vi kommer til at annoncere en række
arrangementer, i forbindelse med udarbejdelsen af en ny bachelorstudieordning.
Mange hilsner
Peter Schaldemose
Formand for MedicinerRådet

Generelle meddelelser fra MR:
Ensomhed og stress:
Udover at de faglige elementer af studiet er meget forandrede og dermed kan være sværere end
normalt, har nedlukningen betydet at man ikke har en normal hverdag. Læsemotivationen kan i
flere tilfælde være svær at finde, og det kan være enormt stressende at skulle være på de samme
(få) kvadratmeter hver dag. Det kan give stress, da man
ikke har mulighed for at bibeholde sit hjem som en læsefri
zone. Derudover kan manglen på interaktion og møde
med sine medstuderende, være hårdt. Man kan måske
føle sig ekstra ensom – især nu hvor eksamensperioden
nærmer sig.
Man kan altid tage kontakt til studieservice-center og
få vejledning, ligesom man heller ikke skal tøve med at
kontakte sin egen læge, hvis det bliver alvorligt med stress
eller ensomheden. Men vi kan også godt reducere disse
konsekvenser, ved at tage os lidt af hinanden. Hvis du er
en af dem der har overskud i denne tid, så tag kontakt
til en studiekammerat, der måske virker stresset, ensom
eller presset og hør hvordan vedkommende har det. Eller
tag kontakt til en studiekammerat du måske næsten ikke
har hørt fra de seneste to måneder. Det vil de helt sikkert
sætte pris på. Og hvis du er en af dem der føler dig presset i denne tid, så skriv endelig til en ven og
få talt om det. Det er vigtigt at vi hjælper hinanden i disse tider.

En rutineret MedicinerRod takker af: Andrea Maier bliver læge
Det er med stor stolthed og glæde, men også en grad af vemod,
at vi i MedicinerRådet må sige farvel til en af de mest rutinerede
kræfter blandt os. Efter mange års studier og næsten lige så mange
års tro tjeneste i MedicinerRådet, bliver Andrea Maier nemlig
færdiguddannet læge til sommer. Andrea har været en yderst
engageret og hårdtarbejdende MedicinerRod.
Hun har været formand for MR i 2 år, siddet i Studienævnet i længere
tid end de fleste af lektorerne og professorerne og har altid været
en garant for at tale de studerendes sag, når problematikkerne
opstod. Derudover har hun altid været proaktiv og også rejst sine
egne dagsordner, når hun observerede mangler, rundt omkring
på studiet. Og senest har hun været en del af det corona-taskforce,
der har forsøgt at få styret medicin-studiet igennem denne meget
anderledes tid. De seneste 2 måneder har hun brugt halve og hele
dage på at få alting til at fungere. Blandt andet har hun været med
til at få koordineret kurset i akut patient på 12. semester, så alle fik
mulighed for at komme igennem det, og dermed blive læger til
sommer.
Vi takker hende mange gange og ønsker held og lykke i fremtiden!
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Tak til MOK og sorte huller
Trods jeg har formået at vride min hjerne næsten hver mandag
i 10 semestre, står jeg i den uheldige situation, at jeg har totalt
writers-block til mit allersidste MOK. Klassisk.
Derfor meget korte ord fra mig: Hold fast på MOK. Det er en del
af vores identitet som stud.med. Og hold det på tryk, så det ikke
visner hen, som en kedelig blog om surdej. Det kunne også være
det fedeste, hvis flere stud.med’ere gad at skrive ind til os – vi
trykker debatindlæg, hvis nogen gider sende indlæg ind – ligesom
i 70’erne, hvor der var ild i de studerende! Uagtet mængden af
debat, så hold fast på MOK. Det har været en del af studiet siden
1968 – så stamina har det i hvert fald.

fusions-tyngdekraftsbalancen helt op. Når bægeret flyder over,
kollapser kernen indad, og i løbet af et splitsekund kan tungere
grundstoffer godt dannes pga. vanvittige mængder energi. Hvis
kernen eksploderer, spyttes disse nye grundstoffer ud i rummet,
og vi får en skøn super-nova eksplosion. Tak til super-novaer for
at give os uran. Anyways, hvis stjernen er pisse-stor, kollapser hele
kernen indad, og et sort hul er født. Sorte huller er så masse-tætte,
at man skal rejse med lidt over lysets hastighed, for at undslippe
deres tyngdekraft. Og det kan man ikke så HAH! Intet, ej heller
lys, kan undslippe.

Jeg burde sikkert skrive noget om studenterpolitik, hvor vigtigt
det er at lave andet end at læse på studiet, og hvilken betydning
den her suttede virus har for os lige nu. Men jeg magter det ikke.
Og det er præcis det MOK har været, muligheden for at undslippe
ind i et andet univers – eller ens eget univers.

gode venner de sorte huller, bøjer tid og rum uendeligt meget,
og derfor fucker sorte huller med tid. Det var en generel teoretisk
hovedpine at forklare en enhed med uendelig tyngdekraft.
Forestil dig at have lavet en samling vildt fede ligninger, og lige
pludselig blev 4 ud af 5 variable uendelige og ekstremt besværlige
at regne på. Godt vi bare skal være læger, puha.
Nå, Schwarzschild radiussen. Kanten af denne radius, er det vi
kender som ’Event horizon,’ og det betyder egentligt bare, at vi
ikke kan observere, hvad der sker med lys eller masse forbi dette
punkt. Det sorte hul består altså ikke af ’bare hul’, der er en lang
afstand fra event horizon til midten – hvori mindfucket over dem
alle bor: Singulariteten.
Mange fysikere har prøvet at knække singularitets-nøden. Ikke helt
succesfuldt. Til deres forsvar kan man jo sige, at det er ret unfair,
at den bor i et område, der definitorisk ikke kan observeres. Men
i hvert fald er singulariteten en ting, hvor masse og tyngdekraft
er uendelig, og fysikkens love bryder sammen. Det svarer til at

Udefra set, ser det meget stille og roligt ud. Som du nærmer dig
event horizon, ville det udefra se ud som at du sagtner farten,
for derefter at blive mere og mere rødlig i farven, og derefter
forsvinde (den røde farve skyldes, forenklet, en slags Dopplereffekt af tyngdekraft, tak til Einstein). Så for observatøren udefra,
kan man sige at tiden står stille i singulariteten – men det passer
ikke med observatøren indefra. For dig ville tiden gå meget
hurtigt, og det ville næsten være som at se ind i fremtiden, for
derefter at forsvin-de… Måske?
Hvad kan man se?
D. 10. april 2019 skete der noget fantastisk. Samtlige astronomicentre i verden havde forbundet 8 teleskoper fordelt på jordens
overflade, for at samle et giga-teleskop. Det lykkedes dem at få et
billede af et sort hul (faktisk to, Super Massive M87 og Sagittarius
A).
Det man kan se, er ’the accretion disc.’ Og hvad dælen er det? Jo,
det er alt det materiale, der endnu ikke er passeret forbi event

SÅ I SKAL DA IKKE SNYDES FOR TO SIDERS ÆVL OM SORTE
HULLER! MOK LÆNGE LEVE!
Nu når hele verden fortsat brænder (nu kun mest USA), og man
for første gang i mange år, har fået vist sin ubetydelighed i den
helt store sammenhæng, er det kun passende at perspektivere
til noget endnu mere skræmmende end en ekstremt suttet virus.
Universet har meget at byde på, og fordi det er uendeligt stort,
har det (meget filosofisk) place-ret self-destruct områder i sig,
for lige at tone ekspansionen lidt ned. Sorte huller har fascineret
mennesker lige siden man opdagede et område på stjernehimlen,
hvor der var mere end ingen-ting. Områder, hvor ikke engang lys
kunne undslippe, fik man idéen om i slutningen af 1800-tallet,
men blev først præciseret og publiceret i 1958 (og som altid er
publikationer det eneste, der gælder, suk…).

Hul-anatomi
Den fine balance kan man lave matematik på. Det viser sig,
at alle objekter med masse har en radius, som hvis de presses
ned til dette, bliver til en enhed, hvor lys ikke kan undslippe
(Schwarzschilds radius). Altså et sort hul. Til ekstrem ubrugelig
info har en Big Mac en Schwarzschild radius på 3.19x10^-28 meter.
Denne radius, blev beskrevet, fordi alle fik ondt i hovedet, af det de
lige havde opdaget, og Ein-steins relativitetsteori skulle forklares
endnu mere. Hvis man skal forklare meget kort om generel
relativitet, kan man sige det er en beskrivelse af tyngdekraft som

Hvordan?
Meget kort fortalt, er sorte huller en balance mellem fusionsenergi
og tyngdekraft, som der er gået ged i (spoiler: tyngdekraften
vinder). Vi starter med en gassky, som bliver til en stjerne, og i
stjernens nu meget tætte centrum, sker konstant fusion af brint
til helium, som udsender gigan-tiske mængder energi. Dette er et
udadrettet giga-tryk af fusionsstråling, som bliver holdt på plads
(dvs. ikke eksploderer) af den ydre skals indadrettede tyngdekraft.
Denne balance kan holde til lidt af hvert, og helt klassisk ’opbruges’
stjernen før tyngdekraften kan nå at vinde. Det kommer til at ske
med vores sol, som heldigvis har lidt saft at køre på endnu.
Problemet opstår med stjerner, der er meget større end vores
(til sammenligning) meget fesne sol. Her er brint til helium
fusion alt for kedelig, og for at skinne lidt mere end de andre
stjerner, begynder disse giga-stjerner at fusionere tungere
grundstoffer. Alt går strålende (lille joke her), indtil man når et
fusions-max, som ender med jern. Jern kan ikke fusionere til
andre grundstoffer, og bygges derfor op i kernen, og fucker

dividere med nul. De regler, man har sat op, siger bare 404 og gå
hjem. Den gode hr. Hawking (master af mindfucks) sagde, at hvis
man ville sætte singulariteten ind i et koordinatsystem, ville det
svare til at tegne et punkt, der ligger nord for nordpolen.

en enhed med geometriske egenskaber i forhold til tid og rum.
Derfor ’bøjer’ ting med masse tid og rum. Bøjer du tid og rum? Ja,
meget lidt – be proud. Men ting med uendelig masse, som vores

Hvad vil der ske med mig?
Når man krydser event horizon, er der ingen vej tilbage. For hvis
lys ikke kan undslippe, så kan du nok heller ikke. Hvis du skulle
ryge ind i et sort hul ville følgende være muligheder: 1) Du ville
dø en hurtig død. 2) Du ville dø en super hurtig død. De celler,
der bare er lidt tættere på det sorte hul (millimeter), ville være
udsat for en tyngdekraft meget større end de celler, der er bare
lidt længere væk, fordi tyngdekraften er, selv for små afstande, så
relativt ekstrem. Så du ville blive revet fra hinanden. Alternativt
rammer man, efter man har krydset event horizon, en mur af
flammer, og man dør super hurtigt.

horizon, men er varmet op til ekstreme temperaturer grundet
friktionen. Materiale, der tiltrækkes af et sort hul, begynder at
bevæge sig i kredsløb rundt om det sorte hul, bliver til plasma
og udsender stråling, som man kan tage billedet af. Nogle af
universets mest strålen-de objekter er super massive sorte huller,
hvis accretion discs er ekstremt store – Quasarer. Din standard
quasar lyser kraftigere end alle stjernerne i Mælkevejen samlet.
Fordi sorte huller skal fucke med os, er den øverste del af billedet
faktisk bagsiden af det sorte hul, fordi tyngdekraften bøjer lyset
om på den anden side. Prank.
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Fjollede corona-nyheder

Andre fede features coming near you
Sorte huller kommer i forskellige størrelser, og der er konsensus
om, at der i midten af hver galakse bor et super massive sort hul,
fordi det vinder over alle andre objekter i tyngdekraft. I midten
af vores galakse bor minsandten Sagittarius A (ligger i retningen
mellem skytten og skorpionen). Det største sorte hul kendt af
menneskeheden er S5 0014+81 (hvor svært kan det være at finde
på et federe navn?). Lad os kalde den Big Boi 2. Big boi 2 har en
radius som svarer til 47 gange afstanden fra vores sol til Pluto.

I denne tid kan man roligt sige at vi er blevet overøset med nyheder om seriøse corona-tragedier.
Men der er også dukket nogle fjollerier op med ugerne. Dem har MOK hurtigt samlet i denne artikel.

Hvorfor bliver vi så ikke suget ind og dør en super hurtig død? Det
er en gængs myte, at sorte huller ’suger.’ Det gør de som sådan
ikke. Trods en døds-støvsuger er super skræmmende, ville der
faktisk ikke ske noget, hvis vores sol blev erstattet af et sort hul.
Andet end at vi ville dø af kulde alle sammen, fordi solen er væk.
Først når man passerer event horizon, kan man ikke undslippe.
Ellers er det sorte hul meget fredeligt, spytter lidt Hawkingstråling ud, passer sig selv og kan rotere i varierende grader.
Den feature, der måske er den mest vanvittige, er hvor
permanente sorte huller er. Den føromtalte Hawking-stråling
gør faktisk, at sorte huller mister en lille smule energi meget
langsomt. Det er en proces, der foregår lige på kanten af event
horizon, og tillader at en lille partikel en gang imellem futter ud
af det sorte hul i stedet for ind (fordi den er på den ’sikre side’).
Hawking-strålingen vil i løbet af milliarder af år resultere i, at det
sorte hul fordamper og bliver mindre. Men for lige at sætte det
i perspektiv, så vil de sorte huller stadig have milliarder af års
levetid, efter den sidste stjerne i universet er dødt ud og universet
lider termodynamikkens varmedød. Varmedøden vil indtræde
når alle energipotentialer i universet er dødt ud, og al materiale
er reduceret til en energiløs gas – så vil sorte huller stadig hygge
sig derude. Hvis man altså tror, at universet er et lukket system,
der ikke kan påvirkes ’udefra’…
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Et indisk bilmuseum i Bahadurpa har designet en bil som
vaskeægte mikroskopisk Covid-19 replikat. Bilen har seks
hjul og kan opnå en hastighed på 40 km/t.
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Netop da USAs coronadødstal ramte 50,000 i april måned, udtalte præsident
Trump sig om at man måske kunne injicere desinfekterende middel i kroppen
imod corona virus. Dette kom som hvad der virker som en spontan kommentar
til præsidentens pressemøde, og har siden fået medicinske eksperter verden
over til at modsætte sig Trumps påstand.

Yndlings-quasar

r blevet
tok video
k
ti
m
rkert, og
o
s
måde
nge er fo
a
e
m
m
r
m
e
a
n
s
e
r på
et m
e filtere e
atiden. D
Forskellig lære under coron
pu
meget po
t ud.
lidt fjolle
a
d
det ser

Af Alice // MOK-red

14

|

REDAKTIONELT

REDAKTIONELT

Plastikkirurgiens historie med MOK: Oldtiden – 200 år f.Kr.
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Sommerferie i Danmark 2020
Du kommer ikke til Italien denne sommer, medmindre du er udsendt
sundhedspersonale. Vil du gerne have de store naturoplevelser
som Gardasøen? Fortvivl ej, MOK har fundet to naturattraktioner
på Sjælland og omegn.
Giv dig selv en sommer til at opleve det land du bor i!
Anbefalelsesværdige klinter

Stevns Klint
Tag en udflugt til Sjællands østkyst. Lige under 20
minutter fra Køge (i bil) finder du Stevns Klint i Højerup
by. Optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste grundet
sine mange jord- og stenlag rejser klinten sig over
Østersøen. I 1928 styrtede koret af Gl. Højerup Kirke i
vandet, og i dag står der derfor en halv kirke på kanten
af en 41 meter høj skrænt. Det er noget af et syn, når
man står i kirken selv (ja, den er åben!). Udover kirken
er der mange andre attraktioner på en 20 kilometer
lang vandresti, heriblandt Stevnsfort og Stevns Fyr.

lint
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n
Stev
Så er vi tilbage igen med endnu et dyk ned i plastikkirurgiens
fantastiske historie! Denne gang med indslag om oldtidens
plastikkirurgi. Mere specifikt befinder vi os omkring år 200 f.Kr.
i Egypten. Her bliver rekonstruktiv plastikirurgi primært brugt
i forbindelse med balsamering af faraoer. I forbindelse med
mumificeringen er der stor risiko for at faraos næse bryder
sammen. Dette skyldes, at balsamering af kroppen udtørrer
kroppen meget. Det er derfor rutine for balsamørerne at
operere fugleknogler og korn ind i faraos næse for at forhindre
sammenbrydning af næsen. Man kan måske spørge sig selv,
hvorfor det er så vigtigt for egypterne, at faraos næse bevarer
sin form? Svaret skal findes i egypternes tro: Egypterne troede
på et efterliv. Farao skulle derfor helst bevare sin næse, når han
nu engang skulle herske over egypterne i efterlivet. Det er måske ikke det mest aktionprægede at finde ud af, at en
række balsamører for 2200 år siden opererede på en gammel død hersker.

Møns Klint
For de lidt mere øvede eller modige klintegængere, ligger
Møns Klint på... Møn. Det tager lidt under to timer i bil
at komme ud til Møns østkyst, men det er altså et besøg
værd! Denne klint er helt hvid, fordi den primært består
af kridt. Hiv dine bedste støvler frem og gå oppe på
toppen langs med klinten eller gå de 496 trappetrin ned
til stranden. Uanset hvad er klinten et imponerende syn.
Med en højde på 128 meter og et kæmpe skovområde er
der masser af natur der får dig til at glemme Gardasøen.

Møns Kl
int

Men fortvivl ej! De gamle egyptere havde nemlig også kendskaben til at lave kosmetiske operationer på levende
mennesker!! Det var dog imod deres tro at ændre deres udseende, så de har højst sandsynligt ikke benytte sig af
deres evner til at udføre kosmetiske operationer...

Læs med igen i efter sommerferien, hvor vi skal forbi det Gamle Rom. Her er et lille hint om hvad, næste uges indslag
kommer til at handle om: Nøgne mænd og Penisser.

Af: Gabriela /MOK.red

MOK definerer
“Klint”
En stejl
erosionsskrænt
oftest ved kysten.

Af: Sine /MOK.red

Spejlet der ikke ville hænge
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”Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her?” Ja, det var sådan jeg håbede
at kunne tale til mit spejl, når jeg havde hængt det op på væggen på mit nye værelse.
Spejlet har førhen stået på ben, så det er noget af et U-turn i spejleregi, vi skulle
ud i. Det så ikke ud til at blive en dans på roser, og derfor har MOK selvfølgelig
fulgt med i processen helt fra start.
Onsdag 14:25
Klæbesømmene kommer med posten. Da spejlet skal hænge på en
betonvæg, havde undertegnede besluttet at prøve klæbesøm af – på trods
af at spejlet vejer lige akkurat 100g mindre end klæbesømmenes maximale
bæreevne. Pakken er kommet, og glæden er stor.

Onsdag 22:19
Der er målt op og aftørret på væggen - alt er
klar. Begge klæbesøm er nu sat på væggen,
og spejlet står klar til at blive hængt op. Efter
utallige forsøg på at fange sømmene med
spejlets kroge, lykkedes det endelig - spejlet
hænger på væggen! Det var dog med blandede følelser,
da det ene søm var hængt en anelse skævt op: ”Mon nu det
holder?” var en spøgende tanke jeg ikke kunne undslippe. Der
var derfor behov for anerkendelse fra nære venner.

lignende, uduelige og farlige flyve-dimser. Stjernerne
har løsningen: Modelfly. Safe, stimulating and hours
of fun! Selv tak.

af Madame Maier

Løven
22. juli - 22. aug.
Du er og bliver en haj til puslespil. Selv hvis du ikke
har rørt et puslespil i mange år, er du efter første
øjekast ekspert. Din hjerne går i full-blown rain man
mode, og selv +1000 brikker er en joke for dig.
Dette skill kan du overhovedet ikke bruge til andet
end at imponere dine venner - og en skønne dag,
ser stjernerne, at du også laver dine egne puslespil.
Motiverne er dog kedelige og de sælger ikke godt.
Oh well.

Stjernerne taler gennem Madame Maier for sidste
gang. Frygt ej - for et nyt medium vil overtage
universets sandheder, og fortælle dig om random
shit, der vil ske i din uge. Krystalkuglen er pudset
og klar til en sidste omgang.
Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Grundet mangel på stimulerende samtaler, har du
kastet din kærlighed over dine potteplanter. Dine
fingre bliver grønne, og det er ikke til at vaske af.
Pas på hvad du siger til dine planter, for i denne uge
vil de tage hævn for at have hørt dit guddommelige
dårlige musik i flere år, og de er desværre også lidt
sassy. Lad være med at hævne dig, ved ikke at vande
dem, siger stjernerne.
Fisken
19. feb. - 19. marts
Dine løbe-ruter prøver at fortælle dig noget. Hvis du
beder google (husk at bede google pænt om det) om
et track af din sidste løberute, får du foruroligende
set, at der står ‘send nudes’ skrevet i gader. Betyder
det noget? Tja.

Onsdag 22:26
Følelsen af uafhængighed og succes er ved at tage fat. Men ak. Mens jeg står i
køkkenet med et glas koldt kakaomælk og glæder mig over mine bedrifter, hører
jeg en skrattende lyd inde fra værelset. Jeg er lige ved at få kakao galt i halsen.
Jeg spæner ind, og hvad ser jeg? Det skæve klæbesøm har givet op, og spejlet
hænger nu med 60 graders hældning i det tilbageværende søm. Jeg må skamfuldt
pille spejlet ned igen.
Lørdag 22:50
Efter megen overvejelse, er jeg nået frem til, at jeg
må prøve igen. Jeg har stadig det tilbageværende
søm hængende og et ekstra liggende i pakken. Jeg
gør mig umage for at hænge det lige denne gang.
Det SKAL lykkes. Jeg har samlet kræfter i hele tre
dage, og nu er jeg klar. Det var en hård proces, men
spejlet er kommet op. Dog sidder traumet fra onsdag
stadig i mig. Så da en ven spørger om jeg er
faldet på plads det nye sted, ser jeg fluks en
mulighed for at dele min
bekymring. Det
har dog været
en lang dag, og
jeg er uopmærksom, så
beskeden ryger i en gruppechat i stedet. Der
er nu 6 personer ud over mig, der er trukket
ind i denne pine af en proces. Urolig for
natten, går jeg i seng, med håbet om at
spejlet stadig hænger på væggen når jeg
vågner.

Horoskoper

Vædderen
20. marts - 19. april
Du er skøn. Men tradition er tradition, og der er igenigen en gassky der skygger for dine forudsigelser.
Selv det her var over grænsen at skrive. Undskyld
Kasper, skaberen af MOKs horoskoper.
Tyren
20. april - 20. maj
Du bliver, som altid, monstrøs hidsig over et eller
andet. I denne uge har du kastet dit raseri over
tandpastatubens idiotiske design. Det er vel bare
de store virksomheder, der prøver at snyde dig for
de sidste klatter? Nestle er satan? Unilever rimer på
Hitler!? Køb økologisk og lav din egen tandpasta!

Søndag 9:35
Da jeg vågner, må jeg indse, at
sømmene igen har fejlet mig,
men heldigvis er spejlet stadig
intakt. I skrivende stund er jeg
så småt ved at have kommet
mig over den traumatiske
oplevelse, men nederlaget vil
nok altid ligge i mig.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Din DIY boy/girlfriend pillow er godt givet ud. Men
du har brug for mere. Du laver flere human-pillows,
for snart at have fyldt din lejlighed med menneskelige
puder. De får navne, håb og drømme. Som i SIMS
kan de også interagere og have mål i livet. Stjernerne
foreslår at du bare spiller SIMS, da det dog er lidt
sjovere.

Som den voksne, modne kvinde jeg er, ser jeg
selvfølgelig muligheder frem for begrænsninger.
Min far kommer ind med boremaskinen på torsdag...

Af: Maria /MOK.red

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du savner fly. Du er ved at udvikle en dybtfølt antiflyskræk. Kommer du nogensinde op i luften igen?
Destinationen er dig uvedkommende, du vil bare
glimpse skyerne igennem de små crappy-flyvinduer.
Stjernerne ved, at du nok skal op igen. Som en
halv-sindssyg Ikaros forsøger du dig med Da-Vinci

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Din græs-allergi gør dig socialt akavet, fordi du
snotter og nyser over det hele. Det falder dårligt
sammen med din nylige debut ude i samfundet, hvor
alle omkring dig giver dig ‘gå hjem med din corona’blikke. Stjernerne foreslår fede t-shirt designs med
‘JEG HAR GRÆSALLERGI - HVAD HAR DU?’ el. ‘MY
ALLERGIES ARE A POLLEN.’
Vægten
23. sep. - 22. okt.
Könsfördelningen hos de fertila individerna är
påtagligt sned; medan ett normalstort samhälle
kan innehålla mellan 5 000 och 200 000 arbetarbin,
uppgår antalet drottningar knappast till mer än ett
20-tal, och av dessa är det inte mer än på sin höjd
fyra, ofta bara en, som får para sig. Drottningen
parar sig endast en gång i livet, strax efter det hon
har lämnat puppan och sparar sperman i en särskild
behållare. Måske er du bi-seksuel?
Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Som altid, går dig det lidt for godt. Stjernerne
ved ikke om det næste medium er dig så nådigt.
Anyways, du er ekstrem populær blandt damerne/
mændene, og bliver nødt til at undgå deo bare for
at det modsatte køn holder den sikre afstand. Dine
bøger læser sig selv, håret sidder perfekt og Netflix
har lært, at den ikke skal spørge dig om du vil se
videre - scorpio-style.
Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du bliver i denne uge desværre lidt teknologiforskrækket. Selv slutty videoer på tik-tok er
foruroligende (det er de nok alligevel). Din
teknologiskræk kulminerer i at du prøver at sende
en mail, og din ven overbeviser dig om, at du har
slettet internettet. Find dig en ny ven.
Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du er pranksteren over dem alle denne uge, og laver
de klassiske mentos-i-isterninger cola-prank. Dine
venner er sekunder fra at slå dig ned. Du toner ned,
klipper bogstavet E ud af brunt pap, og fortæller dem
at du har lavet brownies. Du bliver næsten tilgivet.
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Århusianske fysikere på Nobeljagt!
Kaster lys over mørkt stof
Et hold fysikere på Århus Universitet har som de første i verden
formået at påvise kilden til mørkt stof. En opdagelse som meget vel
kan sikre dem en Nobelpris i fysik.
Begrebet mørkt stof dækker over en mængde masse som man ved
astronomiske observationer kan udlede må være til stede i vores univers,
men som ingen nogensinde har set eller direkte målt. Man estimerer at
22% af universet udgøres af dette mørke stof, som fysikken altså ikke
kan gøre rede for. Mange teorier er blevet postuleret, alt fra flygtige
neutrinoer til talløse dimensioner, men alle er blevet falsificerede ved
nærmere eftersyn.
Nu mener de århusianske forskere altså at have fundet kilden til den
forsvundne masse i mælkevejen. ”Idéen kom til mig da jeg stod i min
lokale bagel-shop og netop havde bestilt to chili-cheddar-bagels med
tandoori-kylling.” Fortæller professor i teoretisk fysik, Niels Schmidt, og
fortsætter: ”Den ene var til mig selv og den anden var til min kollega Arne.
Jeg ville gerne have mange grøntsager i min bagel, men Arne tror ikke
på vitaminer, så han skulle kun have majs i. Da de to bagels var færdige,
slog det mig de så præcist lige fyldte ud!” Schmidts revolutionerende
opdagelse er at der ikke synes at være nogen som helst
grænse for hvor meget fyld der kan være i bagel –
Resultatet er altid en rodet og fedtet sandwich,
som man kun akkurat kan spise med fingrene.
”Jeg bad ekspedienten om at genåbne min
bagel og putte dobbelt så meget fyld i, og
utroligt nok så bagelen helt ud som før”
Schmidt endte med at bede ekspedienten
om at putte al fyld hun kunne finde, samt
8 pakker servietter og et kasseapparat ind i
bagelen, og stadig så den ud som enhver anden
bagel.
Schmidt tog bagel og ekspedient med hjem i laboratoriet og kunne her
påvise en særlig kvanteforbindelse mellem bagelmagere og deres bagels
som tillader dem at putte ubegrænsede mængder fyld i deres bagels
- uden at den endelige bagelsandwich bliver større. Fyldet i bagelsen
er således masse uden fysisk udstrækning, hvilket viser sig at kunne
forklare den manglende masse i universet. Utroligt nok, beviser det også
at bagels er langt mere udbredt i hele universet end vi hidtil har troet.
af Johan \\ MOK-red.
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MOKrolog
Smørklatten, placeret lunt i midten af den med seks
måneders-intervaller afgående triade af ansvarshavende
MOK-redaktører er Andrea Maier. Gennem de sidste
fem år har hun været fast inventar på MOK-redaktionen,
hvor hun har gjort sig gældende både i selve bladet
såvel som i redaktionslokalet. Som læser kender du
hende formegentlig bedst som Madame Maier, der
med jævne mellemrum stillede sig ind på stjernernes
frekvens og transskriberede deres visdom direkte ind
på siderne i MOK.
Til hverdag er Andrea en klassisk penalhuspige
med alenlange ToDo-lister, utællelige ringbind på
hylderne og håndskrevne forelæsningsnoter, der ligner
kalligraferede bryllupsinvitationer – men på MOKredaktionen har hun haft anledning til at slippe sine indre
farvelader løs. Netop Andreas farverige balanceren
på grænsen mellem virkelighed og fiktion er hvad der
gør hende ganske særlig. Hendes hjerne er som alle
menneskers delt i to halvdele, men hendes udmærker
sig dog ved at være karakteriseret nærmere end blot
som højre og venstre: Andreas hjerne er på den ene
side pakket med en afgrundsdyb faglighed og på den
anden side stuvet fuld af farvede fjedre, uendelige
silketørklæder og et utal af hvide duer. Hendes todelte
personlighed med Akademiske Jekyll og Gøgler
Hyde går op i en højere enhed når hun skal formidle
faglighed i form af frilæsning og dette talent har hun
eksemplificeret over adskillelige uger i sin føljeton om
bierne, hvor MOKs læsere fik en overordentlig grundig
indføring i biernes verden. Personligt mangler jeg en
dybdegående rapport om biernes urogenitalsystem
med særlig fokus på bi-nyrerne, men sådan er der jo
så meget… Du kan finde bi-artikler i MOK Årgang 51,
nr. 15, 16, 17, 18 og 20 samt et interview med en bilektor i Årgang 52, nr. 20.
Andreas fascination af dyreriget kan spores helt tilbage
til hendes aller første MOK-indslag (Årgang 48, nr.
11). Her skrev hun et indlæg på side tre med titlen:
”Teenage turtle. Not mutant. Not ninja.” om
sin sumpskildpadde Speedy. Jeg kan klart anbefale
dig en tur i arkivet på mok.dk efter denne MOKperle, som man ikke skulle tro var produceret af en
førstegangsskribent. Hun skriver bl.a.:
”[…] i al den tid hvor jeg har haft det lol og været til 69
og læst og hvad man ellers gør som medicinstuderende,
har Speedy stadig haft sin stille tilværelse derhjemme
hos mine forælde. Mine forældre har altid lavet lidt mor/
far-jokes om, at Speedy jo skal følge med sin ejer - mig.
Men jeg har aldrig overvejet seriøst at tage mig af den,
fordi jeg har haft travlt med alt muligt, og som de fleste
per automatik ignorerer far-jokes.”

At Andrea allerede i 2015 havde travlt skulle vise sig blot at
være opvarmning til det liv og den kalender hun orkestrerer
på daglig basis her et halvt årti senere.
Den korte version af Andreas Panum-orienterede CV
indbefatter, men er ikke begrænset til, at hun har siddet
i både MedicinerRådet og Fadls Repræsentantskab
i syv år. Herunder var hun fra 2016 til 2018 både
formand for Medicinerrådet og formand for Fadls
Overenskomstudvalg. Hun har været rusvejleder fem
somre og fem vintre, både arrangeret og deltaget i Tour
de France til 69-timers bar og taget en uanede mængde
barvagter i klubben. Foruden den ph.d. i neuropatologi hun
allerede prægraduat er halvvejs med, har Andrea gennem
de sidste måneder været på studielederens speed-dial
idet hun via Studienævnet har været hovedansvarlig for
afviklingen af 12. semesters kurser og eksamener og nu
også står for at arrangere det alternative lægeløfte.
Nårh ja – og så er hun jo i øvrigt også medicinstuderende.
Andrea er således ikke en man uden videre kan
sammenligne sig med. Jeg skal da ærligt indrømme,
at jeg selv har forsøgt de forgangne syv år, men har
nu efterhånden accepteret, at hun skal måles med sin
helt egen målestok og vi andre bare må glæde os over,
at der findes så dedikerede mennesker som hende.
Medicinstudiet i København havde utvivlsomt ikke været
det samme uden.
Til juni siger vi også farvel og tak til en tidligere
ansvarshavende redaktør idet Andrea går planken ud og
springer hovedkulds ud i lægelivet. Hun fik i sin tid som
ansvarshavende fra februar 2014 til november 2016 styr på
MOKs økonomi og lagde et stort arbejde i strømligningen
af MOKs bestyrelsesarbejde, hvor hun rensede op i MOKs
statutter og sikrede vores faste bevillinger. Alt dette til et
backing track af en i øvrigt ukendt brændt CD med den
håndskrevede titel Shivas Tekno #15. Den brede redaktion
har efter Andreas regeringstid insisteret på at forlade den
tunge tekno til fordel for genoptagelsen af den folkekære
Jan Bitterman og nyindførslen af den pop-aktuelle Ariana
Grande, men de mandage, hvor rulleskemaet gav Andrea
ansvaret for at samle bladet, formåede CD’en på magisk
vis altid at gøre comeback.
Med sin øregangstævende musiksmag, målrettede
ledelse og højkvalitetsjournalistik har Andrea Maier sørget
for at sætte sit præg på MOK de sidste mange år. Vi vil
savne dig, men glæder os til at blive inviteret til reception,
når du vinder din Nobel Pris.
MOK bliver aldrig det samme uden dig. MOK i fred.

Af: Mo /MOK.red
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