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UGENS BASISGRUPPE
SAMS – Studerendes Almen Medicinske Selskab
SAMS er basisgruppen for dig, som er bredt fagligt interesseret og glad for at
møde mennesker!
SAMS er en interessegruppe under Dansk Selskab for Almen Medicin. I løbet af
semestret afholder vi en række forskellige arrangementer både i København
og på tværs af studiebyerne. Blandt andet færdighedskurser, hvor du kan lære
at telefonvisitere og tage blodprøver, samt månedsmøder, hvor du kan blive
klogere på aktuelle emner i selskab med dygtige oplægsholdere. Herudover
formidler vi kontakten mellem studerende og praktiserende læger i hele landet
på vores jobportal.
Vi har hverken lasere eller planer om en Tesla Cybertruck, men vi glæder os til
at byde både nye og gamle medlemmer velkommen!
Find os på Facebook i gruppen ’’SAMS København” eller på vores hjemmeside
www.sams.dsam.dk

ONSDAG
MOK udkommer.
Nyt afsnit af podcast “Hjerteflimmer for voksne”
Mo ser Sylfiden

TORSDAG
Der arbejdes i studhus
Sine føder for sjov
Maria giver folk kløe
Sofie spiser fint

FREDAG
Mo opfører Sylfiden
Sine børster tænder kl 20:00

LØRDAG
MOKs kvinder er fulde - SURPRISE!

SØNDAG

UGENS SJOVE INDSLAG

MOKs kvinder har tømmerdamer
Maria bestiller burger
Vi ser Bagedysten en dag for sent...

MANDAG
MOK deadline 12.00
Sofie tjener penge

TIRSDAG
Sine får flækket ryg
MOK har bestyrelsesmøde
Maria kommer sent hjem! Pga. arbejde...
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(Ægge)lederen
Hay giiirl, Haaaay!
MOK for Damerne er tilbage og vi har glædet os et helt år til igen at male
skolebladet lyserødt og himlen fuld af artikler om kvindelig reproduktion. Der
er så mange måder at være kvinde på og den ene er ikke mere berettiget
eller mere konceptuelt korrekt end den anden. Denne særudgave af MOK
dyrker dog den mest stereotype: Den særdeles binære Barbie-variant.
Gennem hovedparten af 2020 har det globale fokus ligget på for alt i
verden at undgå smitte med en åndssvag virus. Under vores langvarige
desinfektionsprocess skal vi dog huske, at for visse andre ting er det kun
positivt med et stigende smittetryk.
Et af mine tidligste barndomsminder er, at jeg fik lov til at sætte et
klistermærke på vores vaskemaskine derhjemme. Det var hjerteformet,
havde en dybrød velouragtig overflade og på det stod der ”Smil, det
smitter”. Jeg havde fået det i IRMA og selvom jeg ikke kunne læse, så blev
jeg kontamineret med dets budskab hver gang jeg så på det.
Smilet kan smittes videre på mange måder og vi opfordrer dig på det
kraftigste til at give dig i kast. Køb en kage til din veninde ”bare fordi”, ring
og fortæl din mor at du savner hende eller spørg din læsemakker om
ikke I skal prøve side 14’s konsolideringsspil i frokostpausen. Forestil dig
hvor lækkert det må føles at blive fyldt med varm og flydende uanmeldt
venskabsremoncé og hit så på hvordan du får spredt mest muligt af det. Her
fra redaktionen håber vi at kunne give dig nogle trækninger i mundvigene
og minde dig om, at med dine veninder i hjertet (og med bag tasterne), så
skal vi nok klare os indtil vi igen ses på floor i klub.

Af: Mo/MOK.red

|

3

|

3

44

|| AS N
TU
ND
OENNCTEERR /T I SL TBUUDD. B U D

Starter din forskningskarriere nu?
Jobopslag: Dataindsamler til forskningsprojekt om infektiøs endokarditis, Kardiologisk
afdeling, Rigshospitalet.
Hvis du har interesse i forskning, så har vi et godt tilbud til dig. Et perfekt corona-studiejob
- fuld fleksibilitet, hjemmearbejde med fin løn og mulighed for videnskabelig produktion.
Du vil indgå i et team af læger, som arbejder på at bygge et landsdækkende register
over patienter med endokarditis. Når data er indhentet, vil der være rig mulighed for at
undersøge forskellige hidtil ukendte aspekter af sygdommen. Vi skal bruge hjælp til at lave
dataindtastning fra patientjournaler over hele landet ind i RedCap. Du vil indgå som en
central del af projektet, blive oplært og følgende inkluderet i arbejdet med en række artikler.
Arbejdet er lønnet: 15.000 kr. per 100 patienter der indtastes. Hver indtastning varierer i tid,
men tager gennemsnitlig lige under en time. Vi skal indtaste ca. 3.000 patienter og forventer
at arbejdet forløber over 6-12 måneder.
Derudover vil du få muligheden for at lære at skrive din egen artikel som en del af projektet.
Ideel mulighed for en kardiologisk fokuseret bachelor- eller kandidatopgave.

Undervisningsassistenter søges til
Øre-Næse-Hals-undervisningen på Rigshospitalet
Har du interesse for ØNH og vil du gerne forbedre dine formidlingsevner, så se med her!
ØNH-afdelingen på Rigshospitalet søger undervisningsassistenter til undervisningen af
medicinstuderende på 3. semester kandidat med start fra februar 2020.
Vi er et hold medicinstuderende som indgår i undervisningen i samarbejde med
afdelingens professorer og lektorer. Undervisningen foregår fra kl.8-15 mandag til torsdag
på Rigshospitalet/Nordfløjen.
Vores opgaver er bl.a.:
- Finde relevante patienter til undervisningen
- Undervise i anamneseoptagelse, den objektive undersøgelse samt ØNH-sygdomme
- Instruere i forskellige ØNH-procedurer og indgreb
- Fungere figurant ved demonstration af ØNH-undersøgelser
- Simulationsundervisning (fx Nødtracheotomi på fantomer)

Ansøgningsfrist: 23. november.
Hvis det har interesse, så skriv til
Overlæge Emil Fosbøl,
Kardiologisk afdeling B, Rigshospitalet
Emil.fosboel@regionh.dk

Krav:
- Bestået ØNH-kursus
- Interesse i ØNH, herunder er motiveret i at dygtiggøre ifm. opgaven som
undervisningsassistent
- Deltage til introduktionsmødet 28.01.2021 hvor oplæring finder sted
- Dække én (gerne to) fast dag om ugen, fra kl.8-15

Center for Perioperativ Optimering (CPO) søger
medicinstuderende til forskning til start 1. feb 2021

Løn efter SUL overenskomsten.
Har du spørgsmål bedes du rette henvendelse til f.l.shahrestani@gmail.com
Send en motiveret ansøgning til f.l.shahrestani@gmail.com med cc: christian.von.buchwald@
regionh.dk, vivian.soennicksen@regionh.dk

Du vil som forskningsårsstuderende få ansvaret for dit eget forskningsemne, og du
forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre forskere i
CPO. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen.
CPO udarbejder især systematiske litteraturstudier, registerforskningsprojekter, kliniske
forskningsprojekter samt forskningsstudier i Cochrane reviews og vil emnemæssigt bevæge
sig inden for de kirurgiske sygdomme. Forskningsemnets projekterne er planlagte, men der
vil være en stor grad af medindflydelse. Du vil som forskningsårsstuderende få tilknyttet
et vejlederteam, der dagligt sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper
med problemer, der måtte opstå undervejs.
Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år.
Vi tilbyder den forskningsårsstuderende:
- Grundig introduktion til og oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode
- Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkiet i
maj 2021
- Minimum tre artikler som førsteforfatter og et eller flere medforfatterskaber i løbet af
ansættelsen
- Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
- Erfaring med klinisk forskning
Vi forventer at ansøgeren:
- Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner
- Er struktureret, dedikeret og flittig
- Har interesse i at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden
- Er medicinstuderende på kandidatdelen
Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16
Om CPO:
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital.
Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige
via SSORG-netværket. I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø.
Vi har stor erfaring i at hjælpe forskningsårsstuderende med at sammenskrive eget
forskningsemne til en paragraf 15 ph.d.
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Ansøgning:
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til siv.fonnes@gmail.com inden:
16. november 2020
Herefter afholdes samtaler i uge 47 efter nærmere aftale.

Frist: 18.12.2020 kl.12.00
På vegne af Professor Christian von Buchwald
Fahd Al-Shahrestani

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Rum til ro
Vores 'rum til ro' er et tilbud til studerende om en halv times plads til ro og åndehul i det
oplyste kirkerum mellem 17 og 17.30. Der er digtoplæsning, musik fra flyglet og plads til
både tanker og stilhed til at få studiedagen på afstand. Min studenterpræstekollega Camilla
Aggersbjerg står for rum til ro.
Tid og sted: Onsdag 18. nov. og 2. dec. kl. 17-17.30
Hans Tausens Kirkes kirkerum, Halfdansgade 6 på Islands Brygge
Ingen forudgående tilmelding og
åbent for alle fra gang til gang.
Gratis adgang
Mindful morgen
Mindful morgen er en rolig måde
at starte studiedagen på. Sammen
med en mindfulness-instruktør
varetager studenterpræst Camilla
30 minutters meditativ stund med efterfølgende let morgenmad til de, der har lyst.
Tid og sted: Hver tirsdag kl. 9-9.30 med mulighed for efterfølgende morgenmad.
Foregår til og med 1. dec.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
Ingen forudgående tilmelding og åben for alle fra gang til gang
Gratis adgang
Følg vores aktiviteter på @studenterpraesterneku eller tag en folder ved præstens kontor.
Studenterpræsterne står til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedst på mail,
telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også være
heldig at møde mig på kontoret i lokale 15.2.1.
De bedste hilsner
Migræne?
Nicolai
Halvorsen

Mavesår?

Migræne? Mavesår?

Morgenånde?

Morgenånde?

Bændelorm? Bumser?

Yderligere information:
Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:
- Siv Fonnes, læge, postdoc (siv.fonnes@gmail.com)
- Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)

B-symptomer?

Bændelorm? Bumser?

B-symptomer?
Fnat? Bumser?

Canesten hjælper dig!
®
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A ntiaging creme
Blush
Concealer
Dress

Mavesmerter hos fødedygtige
Ung kvinde med mavesmerter, VES:
u-hCG negativ

u-hCG positiv

preggo, pregananat,
prefnart, pregante

Ikke IKKE gravid
Arrg.. Prøv lige igen
u-hCG positiv

Se selv!
Fregnant!

u-hCG negativ

Hmmmm

s-hCG positiv

Godt fanget!
Pranget!

Eyeliner

5

Lige
klipp t i l a t
s m i d e ud og
kittel e i d i n e
kort

MOK’s KITTELKORT
ENDELIG EN BRUGBAR
ABCDE- GENNEMGANG
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u-hCG negativ

Afsluttes
s-hCG negativ

Ring til BV

Af: Sofie, MOK/red.

Det siger farven på din menstruation om dig
Rød

Lilla

Pink

Grøn

Du overraskes sjældent af blod i
trussen. Du fortæller stolt til alle, der
vil lytte, at den altså kommer første
mandag i måneden mellem kl 8 og
10 om formiddagen. I tilfælde af at
det alligevel skulle begynde tidligere,
sover du selvfølgelig med natbind af
typen, der bedst kan beskrives som
en lille ble. Better safe than sorry.

Din menstruation følger månens
fas er. Ved hv er f uld m å n e e r
blødningen på sit højeste - det
s a m m e e r d i t h u m ø r. D u e r
simpelthen gladest når din blødning
er størst.

Du har efterhånden kendt din
læsemakker i lang tid, og I har nu
jeres menstruation samtidig. Da
du glædeligt konstaterer det, bliver
du mødt af vild forvirring, for din
læsemakker er en dreng.

Du skal en tur til lægen. Med det
samme.

Du gør dig ikke i hverken bind eller
tamponer... Du er “free-bleeder”!

Du har altid en tampon i tasken,
og det ved dine veninder også
godt. Faktisk ved hele Panum det
efterhånden, hvorfor dit forbrug er
steget betydeligt de seneste år.

Du er at finde med dine ligesindede
efter solnedgang på Amager Fælled
én dag månedligt.
Hvad laver I derude???

Du har aldrig PMS’et og får faktisk
mere overskud, når din stormflod af
lyserødt blod lander i dine bind fra
Libresse, og KUN Libresse.

Det kunne være:
Gardnerella vaginalis
Mycoplasma hominis
Candidiasis albicans
Mobiluncus vaginalis
Tricomonas
Neisseria Gonorrhoeae...

Din økonomi lider dog under din
eksklusive smag i hygiejnebind. Øv.

Din sidemand til forelæsning
konstaterer at du lugter lidt sjovt...
Din sniff-test er positiv.

Af: Sine, MOK/red.
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Undren over underlivet
På MOK-redaktionen kender vi ingen grænser for hvad vi deler af personlige anliggender. Som
oftest kan vi kollektivt finde svar på næsten alt, men fra tid til anden må den samlede MOKmindhub give fortabt og indkalde ekspert-forstærkning. Vi har dette semester akkumuleret intime
spørgsmål og klar til at besvare dem står speciallæge i gynækologi og obstetrik Charlotte Tobiassen.
Hun har over 25 års erfaring indenfor specialet og arbejder nu i egen private klinik.

#1

Hvad er den
mest skånsomme
metode til at fjerne
kønsbehåring,
hvis man vil undgå
follikulitis og
forunkler?

Charlotte griner og svarer prompte:
”Lad være! Der er en grund til
kvinder har kønsbehåring! Det
beskytter både hud og skedeindgang
og agerer stødpude. I 90’erne var
hårløse kvinder et særsyn og det
blev noteret i den gynækologiske
journal, hvis en kvinde havde ’raseret
sig’, men den tid er længe passé.”
Charlotte forklarer at det i stor stil
er den yngre generation af kvinder,
der intimbarberer sig, og hun forstår
ikke dette behov. Hun gætter på
det enten skyldes en modetendens
eller en ide om det er ”lettere at
komme til dernede” hvis der er bar
bund – men ingen af delene holder i
Charlottes bog og hun og går meget
pragmatisk til sagen: ”Jeg synes I
burde holde op. Tag dog og accepter
jeres krop som den er og brug tiden
på noget andet.” Hvis man alligevel
ønsker at fjerne sin behåring, så er
det bedste råd at sørge for et rent og
skarpt barberblad og ikke at presse
bladet for tæt på huden.

#2

Findes der et
naturligt alternativ
til glidecreme?

”Kokosolie! Det er på fast form
ved stuetemperatur, men læg en
lille klat ved skedeindgangen og så
smelter det helt af sig selv. Det virker
smaddergodt.” (Psssst! Der findes en
duftfri variant fra Änglamark, som
kan købes i Coops butikker. Ellers
fungerer mandelolie fra apoteket
også godt.)

#3

PMS humørsvingninger. Er der noget
om snakken eller er
det bare en dårlig
undskyldning?

Ifølge Charlotte er der bestemt noget
om snakken, men det er også en
tilstand, der bærer præg af enorm
variation. Nogle oplever ingen
gener, mens andre lider af decideret
cyklisk depression: Premenstruel
dysforic disorder (PMDD). Ubehaget
består i særdeles negative følelser
som angst, irritabilitet, depression
og vrede og menes at skyldes faldet i
østrogen, som begynder midtcyklisk.
Hver enkelt kvinde har deres egen
østrogentærskel og således den store
individuelle forskel. Tilsvarende er
der også stor variation i hvordan
kvinder oplever overgangsalderen;
Nogle bliver voldsomt påvirkede og
kræver hormontilskudsbehandling

mens andre nærmest ikke opdager
noget. Hvis PMS-generne er så
voldsomme, at de påvirker funktionsniveauet i dagligdagen, kan man
behandle med østrogenholdig kost,
østrogen i plaster eller som gel nogle
dage om måneden, eller ligefrem
antidepressiv medicin i cyklisk
dosering. At nå ud til at skulle
anvende antidepressiva er dog
ikke hyppigt og er i de tilfælde en
specialistopgave. Cykliske humørsvingninger i let grad er dog ganske
almindeligt og hører til at have et
fluktuerende østrogenniveau.

#4

Har Corona og
medfølgende social
distancering haft
indflydelse på
antallet af kvinder,
der kommer med
seksuelt overførte
sygdomme?

Charlotte ser oftest seksuelt overførte
sygdomme i forbindelse med
undersøgelser for andre ting, idet
en isoleret kønssygdomsmistanke
som regel klares hos egen læge,
men hun har dog en idé om at der
er lidt færre i år. Det har hun ret i.
Statens Serum Institut offentliggør
statistikker over en lang række
sygdomme og deres klamydiatal
taler tydeligt: De seneste år har
der gennemsnitligt været lige knap
3000 nydiagnosticerede tilfælde af
klamydia hver måned – men i år
var der i marts kun 2181 tilfælde

REDAKTIONELT

og i april var vi helt nede på 1833.
Der er som bekendt intet der er så
galt at det ikke er godt for noget, og
en verdensomspændende pandemi
er åbenbart godt for den seksuelle
sundhed.
En anden måde Corona af omveje
har gjort sig bemærket, er på antallet
af provokerede aborter. Charlotte
fortæller, at der i ugerne efter
Roskilde Festival er et peak i kvinder,
der henvender sig uønsket gravide,
men de har manglet i år. Ligeledes
forventer hun heller ikke at se den
sædvanlige stigning omkring nytår
som følge af firmajulefrokoster nu
hvor de fleste af dem er aflyste.

#5

Hvad er det
mærkeligste du har
set som gynækolog?

”Jeg havde en gang en patient, som
var født som hermafrodit, og havde
valgt at blive opereret til kvinde.
Hun var taget til Thailand for at få
foretaget kirurgien, hvor de til dels
brugte hud fra lårene til at lave
hendes nye vagina. Da jeg skulle
undersøge hende, fandt jeg lange,
sorte hår voksende fra bunden af
hendes skede. Det var nu altså ikke
noget jeg havde set før!”

#6

Hvis man som
kvinde ikke blev
HPV-vaccineret
inden seksuel
debut – er der
så grund til at få
vaccinen nu?

Her er Charlotte klar i spyttet:
”Den eneste grund til ikke at blive
vaccineret er hvis man har aktive
celleforandringer. I så fald skal man
vente til det er under kontrol og så
kan man få den derefter.” Sagen om
de potentielle udbredte bivirkninger
er nu lukket og slukket og det er
endegyldigt bevist, at vaccinen ikke
lå til grund for symptomerne hos
de piger, der blev syge. Kvinder i
alle aldre kan tilbydes vaccinen og
selvom man kan sige ’Jo før; des
bedre’ så er det aldrig for sent.

#7

Er der noget du er
særligt optaget af
at oplyse om?

Charlotte oplever mange unge
kvinder henvende sig med
dyspareuni – smerter i underlivet
under samleje. Somme tider skyldes
det adenomyose (livmoderslimhinde
inde i livmodermuskulaturen) eller

|

endometriose (livmoderslimhinde
uden for livmoderhulen) og de
er begge organiske lidelser, som
kan behandles enten medicinsk
eller kirurgisk. Andre gange er det
dog på grund af spændinger og
det er et meget hyppigt problem.
”Desværre er der mange piger og
unge kvinder, der tror at sex mest
handler om nydelse for manden.
De tænker >Jo strammere; des
bedre< og kniber sammen under
det meste af et samleje. Det giver
ikke dem en særlig god oplevelse
under sex og kan efterlade dem
med bækkenbundsmyoser, som
kan være meget smertefulde.”
Denne patientgruppe kan behandles
med udspændingsøvelser men
det er en langsommelig og
compliancekrævende proces.
Charlotte ville ønske der var mere
fokus på ligeværdigheden i sex og
at alle piger (og drenge!) får lov at få
fyldestgørende seksualundervisning
allerede i folkeskolen. ”Der er
desværre nogle minoritetsgrupper,
der aktivt bliver holdt hjemme når
der er sex på skoleskemaet, og de
kvinder ser jeg så nogle år efter
når de kommer og er så bange,
usikre og forpinte, at jeg knap nok
kan undersøge dem. Det synes jeg
virkelig er synd.”

FARVE

LUGT

KONSISTENS

BLODIGT

SMERTER

Klamydia

-

-

Alm tyndt

(+)

(+)

Gonorre

-

-

Alm tyndt

(+)

+

Bakterier
(vaginose)

Gul-grønt

(+)

Tykt/sejt

-

(+)

Trichomonas

Klar > grønt

Fisk

Tykt

-

Kløe

Gardnerella

Klar

-

Alm-tykt/sejt

-

Kløe

Svamp

Hvidt

-

Grynet

-

Kløe ++

“Hvad med udflåd?!“ spørger du. Med alverdens forbehold for individuel variation er her Charlottes hjemmelavede oversigt.

Af: Mo/MOK.red
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TEST: Hvem
Hvem er
er du
du fra
fra
TEST:
DEN STORE
STORE
DEN
BAGEDYST?
BAGEDYST?

Hvis du ligesom som næsten resten af den danske befolkning følger trofast med i bagedysten uge for
Hvis
somogså
næsten
af iden
danske”Gad
befolkning
følger jeg
trofast
bagedysten
ugeBagefor
uge,duså ligesom
har du nok
tagetresten
dig selv
at tænke:
vide hvordan
villemed
klarei mig
i Den Store
uge,
har duharnok
taget
dig selvat i melde
at tænke:
”Gad
hvordan ikke
jeg ville
Den Store så
Bagedyst”.såMåske
du også
endda
overvejet
dig til.
Du vide
kan alligevel
rejse klare
undermig
dit ifrisemester,
hvordyst”.
Måske
har
du
endda
overvejet
at
melde
dig
til.
Du
kan
alligevel
ikke
rejse
under
dit
frisemester,
så
hvorfor ikke blive bage-boss i stedet? Det er måske lidt hårdt arbejde, og det er jo meget bekvemt bare
for
er måske
lidt ellers
hårdt bare
arbejde,
det af
er amatørbagere
jo meget bekvemt
at ikke
købeblive
den bage-boss
citronmåne,i stedet?
smækkeDet
benene
op og
nydeogsynet
underbare
max
atpres.
købe
den har
citronmåne,
smække
benene
ellers
nyde
synet af
af de
amatørbagere
under dumax
Derfor
vi den nemme
løsning
her! op
Tag og
testen
og bare
find ud
af hvem
fire seminfinalister
er!
pres. Derfor har vi den nemme løsning her! Tag testen og find ud af hvem af de fire seminfinalister du er!

Hvordan arbejder du i et køkken?
Hvordan
arbejder
duhelt
i etstyr
køkken?
A. Jeg har
ikke altid
på hvad jeg
A.laver
Jeg -har
ikke
styr påog
hvad
men
enaltid
ting helt
er sikkert,
detjeg
er at
laver
men
en
ting
er
sikkert,
og
det
er
at
jeg hygger mig!
jeg
hygger
B. Jeg
har mig!
altid et godt overblik og manB.geJeg
har
altid
et godt
overblik
og manbolde i luften.
Struktur
er nøgleordet.
ge
i luften. normalt
Struktur er
nøgleordet.
C.bolde
Jeg arbejder
godt
i et køkC.ken,
Jegmen
arbejder
normalt
godt
i
et køk-til at
under pres har jeg tendens
ken,
men
under
presmed
har bageplader
jeg tendens til
vælte
skåle,
kaste
ogat
vælte
skåle,
kaste med
bageplader
og
trædde
i mousse
jeg har
tabt på gulvet.
trædde
i mousse
jeglidt
harklodset
tabt påi et
gulvet.
D. Jeg er
generelt
køkken,
D.jeg
Jeg
er
generelt
lidt
klodset
i
et
køkken,
har altid styr på mine smage
jeg har altid styr på mine smage
Noget går galt under bagningen – hvad
Noget
galt under bagningen – hvad
er dingår
reaktion?
erA.din
Pyt reaktion?
med det – så har jeg lidt ekstra motiA.viation
Pyt med
– så mig
har næste
jeg lidtgang.
ekstra motitil atdet
oppe
viation
at oppe
mig
næste under
gang. resten
B. Jegtilbliver
sur og
surmuler
B.afJeg
bliver sur men
og surmuler
under
resten
bagningen,
mit resultat
ender
som
afregel
bagningen,
resultat
ender som
med at men
væremit
rigtig
fint alligevel.
regel
med
at være rigtig fint alligevel.
C. Jeg
græder.
C.D.Jeg
Dengræder.
får bare ekstra pynt - alt hvad den
D.kan
Den
får
ekstra
- alt hvad den
trækkebare
for at
skjulepynt
fejlene.
kan trække for at skjule fejlene.

Hvad er dit ambitionsniveau når du bager?
Hvad
erskal
dit bare
ambitionsniveau
når du bager?
A. Det
skabe god stemning
og bringe glæde
A.B.Det
skal
bare
skabe
god
stemning
og
bringemen
glæde
Jeg er kun tilfreds, når jeg ligger i toppen,
det siger jeg
B.ikke
Jeghøjt.
er kun tilfreds, når jeg ligger i toppen, men det siger jeg
ikke
højt.
C. Kreativitet
er ordet! Kagen skal pyntes så det kan ses, at det er
C.mig
Kreativitet
er
ordet! Kagen skal pyntes så det kan ses, at det er
der står bag.
mig
der står
bag. er høje på smag såvel som udseende - det er
D. Mine
ambitioner
D.dog
Mine
ambitioner
er høje på
smag
såvel
ikke
altid jeg kommer
i mål
med
det..som udseende - det er
dog ikke altid jeg kommer i mål med det..
Hvad er det vigtigste ved et mesterværk?
Hvad
erskal
detvære
vigtigste
mesterværk?
A. Der
smækved
pået
farverne,
så man bliver glad af at kigge
A.påDer
skal
være
smæk
på
farverne,
så
man
glad æstetiske
af at kigge
den. Kager symboliserer hygge, men
debliver
skal være
på
Kager
påden.
samme
tid.symboliserer hygge, men de skal være æstetiske
på
B. samme
Et rigtigttid.
mesterværk skal have et lidt utraditionelt element med,
B.hvor
Et rigtigt
have et lidt utraditionelt element med,
der ermesterværk
tænkt ud afskal
boksen.
hvor
der
er
tænkt
ud
af
boksen.
C. Mesterværket ligger i detaljen - pynten skal være personlig.
C.D.Mesterværket
i detaljen
skalvigtigste
være personlig.
Den skal væreligger
en fryd
for øjet--pynten
men det
i et mesterD.værk
Denerskal
være
en
fryd
for
øjet
men
det
vigtigste
i
et mesteraltså smage, som skal sidde lige i skabet!
værk er altså smage, som skal sidde lige i skabet!
Den hemmelige udfordring: Du er blank. Hvad gør du?
Den
hemmelige
blank. Hvad gør du?
A. Griner
af det.udfordring:
Det går somDu
detergår
A.B.Griner
gårit.som
går at gå fint jo.
Fake itaftilldet.
youDet
make
Detdet
plejer
B.C.Fake
it till
you make
it. Det
at tårene
gå fint jo.
Panik!
Griner
udenpå,
menplejer
holder
tilbage
C.D.Panik!
Griner
udenpå,
men
holder
tårene
tilbage
Jeg giver den alt hvad jeg har, men forventer ikke mirakler.
D. Jeg giver den alt hvad jeg har, men forventer ikke mirakler.

Tjek dit resultat på næste side!
Tjek dit resultat på næste side!

REDAKTIONELT
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TEST: Hvem er du fra
DEN STORE
BAGEDYST?
Flest A’er
Du er Lena. Du er en hyggespreder og bager fordi det
er hyggeligt, og folk kan samles om dit værk. Det behøver
ikke være instaværdigt hver gang, så længe alle er glade.
Du er en strong independent woman, men du skal øve dig
lidt mere i at lægge make up.
Flest B’er
Du er Mads. Dit ambitionsniveau er højt, og du har flair for
at være i et køkken. Du kan lide at udfordre grænserne
og eksperimentere, og det går typisk godt med det. De
andre synes du er lidt irriterende, men det er du ligeglad
med, for du er jo bare bedre en dem.

Af Maria / MOK-red.

o ikke rigtig
ed og holder
ndrer vi dig for.
t en sød syge-

, men din opg. Fx unge,
og briller. Du
er ikke noget
ltid har held i

Flest D’er
Du er Anne. Du hygger, dig med at bage, men du ved jo
ikke rigtig hvad du laver. Du prøver virkelig at følge med
og holder fanen højt det meste af tiden - og det beundrer
vi dig for. Du vinder nok ikke, men du bliver garanteret en
sød sygeplejerske, som laver kage til afdelingen.

du har flair for
e grænserne
med det. De
er du ligeglad

ger fordi det
k. Det behøver
alle er glade.
du skal øve dig

Flest C’er
Du er Caroline. Du er kreativ med teknikker, men din opmærksomhed kan hurtigt fanges af andre ting. Fx unge,
lyshårede hipster-drenge med sølvøreringe og briller. Du
taber kager på gulvet i ny og næ, men det er ikke noget
at græde over - for selvom du måske ikke havde held i
bagedysten, så havde du det i kærligheden.

10
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Louise skal steriliseres
I denne udgave har vi rettet særligt fokus mod det kvindelige køn og i den forbindelse blev jeg inspireret til at dele Louises
historie. Til dels fordi hun er kvinde, men også fordi denne fortælling tager udgangspunkt i et menneske, som har valgt at
gå mod strømmen: Louise ved, at hun aldrig skal have børn.
Af Sofie // MOK

I sommer sad jeg på BRUS med min
veninde Louise. Louise har jeg kendt i
5-6 år og vi kalder hinanden Mullæ. Det
gjorde vi også dengang vi arbejdede
sammen på Paludan Bogcafé. Vi ser
ikke hinanden så ofte, men når vi gør
er det altid så hamrende hyggeligt, at
jeg undrer mig over hvorfor vi ikke ses
oftere. Jeg har altid syntes at Louise er
ret cool.
Denne lune sommeraften på BRUS
fortæller Louise lidt om hendes liv;
Hun skal flytte sammen med sin
kæreste Harry, hun er ved at tage et
sommelierkursus, arbejdet er sjovt,
hun spiser god mad og lever sit bedste
liv. Midt i beretningen fortæller Lulu at
hun er i gang med et noget anderledes
projekt: Hun vil gerne steriliseres. Jeg
kløjes næsten i min orange naturvin.
”Men det er jo en voldsom ting!” siger
jeg og inspicerer Louise gennem
mine beer’goggles. Det ved Louise
selvfølgelig godt, men hun giver sig
alligevel god tid til at svare tålmodigt
på mine spørgsmål som er lige dele
’overrasket veninde’ og ’nysgerrig
medicinstuderende’.
Har du altid vidst du ikke ville have
børn?
Jeg har altid vidst det. I virkeligheden
føles det ikke som et valg jeg har ’taget’
eller at jeg en morgen er vågnet op med
en idé om at jeg ikke ville. Det er meget
mere en følelse eller en grundværdi i
mig; Det er slet ikke et spørgsmål.
Men der er riiiiigtig meget selvtvivl
forbundet med det. Den almindelige
respons når jeg nævner, at jeg ikke vil
have børn er det der: ”Jaja, mit barn,
du skal bare vide hvor meget visdom
du har foran dig”-blik, fordi det er det
mest grundlæggende for rigtig mange
mennesker, at skulle ende dér en dag.
Det er det allermest grundlæggende
formål med overhovedet at betræde
jordens overflade at skulle reproducere.
Så der er rigtig meget tvivl i forhold til
’hvad vil jeg så’ og ’er jeg bare helt vildt
egoistisk og ude af stand til at commit’e
til nogen, der er afhængige af mig?’

forbundet med det. Men jeg kan ikke
forklare det anderledes end at det ikke
føles som et valg, men som et naturligt
skridt for at være tro mod mig selv.

de krydser min vej og jeg bare får den
dér ”DU! Har brug for mig, og jeg har
plads til dig”-fornemmelse.

Jeg kan godt lide børn og har det
afslappet med at skulle stifte familie.
Min familie bliver bare ikke efter den
klassiske opskrift. Jeg ville også godt
kunne ende med en mand, der har børn
fra tidligere forhold, jeg skal bare ikke
have dem selv.

Hvad har du gjort dig af tanker for og
imod?

“

I sidste ende er
det jo også en ’my
body, my choice’
diskussion som skal tages
lige så alvorligt som i alle
mulige andre situationer.
Hvorfor vil du gerne steriliseres?
Fordi jeg aldrig har villet have børn og
jeg i virkeligheden ikke har lyst til at gå
og tænke over at blive gravid længere.
Alle mine veninder får børn omkring mig
nu, og jeg elsker det. Men uanset hvor
meget jeg holder af de unger og synes
det ser SÅ hyggeligt og givende ud at
have en familie på den måde så er det
bare slet ikke for mig.
Så på den ene side er det for at give mig
selv ro ift. prævention – og ja, så kunne
jeg jo få en spiral eller bruge P-piller, men
jeg kan bare ikke se meningen i at skifte
den slags og tage en masse hormoner
når jeg alligevel ved det er endegyldigt.
Det er den ene ting.
En anden grund er, at jeg i virkeligheden
gerne bare vil udrydde spørgsmålet
med en fremtidig partner. Jeg har ikke
lyst til at en fremtidig partner skal have
en drøm om at han kan ’omvende’ mig
til at skulle have børn. Så vil jeg hellere
at det bare er et vilkår ved at være
sammen med mig, at man heller ikke
vil have børn, eller kan affinde sig med
nogle af de andre måder at have familie
på. Jeg er slet ikke afvisende overfor
familiekonceptet eller at være noget for
nogen. Jeg kan sagtens forestille mig at
hjælpe en eller anden ung tabt sjæl hvis

De fleste tanker imod har faktisk været
af hensyn til omverdenen. Både fordi
kvindelig sterilisation er et kæmpe tabu,
min egen mor er helt spids på projektet
og fordi jeg gjorde mig rigtigt mange
tanker om at donere mine æg eller
lignende. Det værst tænkelige for mig
ville være hvis en af mine veninder, der
har et dybt ønske om at blive mor, ikke
ville kunne bruge sine æg. Så ville jeg da
for alt i verden gøre alt hvad jeg kunne
for at hjælpe!
Og så ville det jo også betyde at jeg
skulle forklare mig resten af livet… Men
det er heldigvis det mindste.
Tankerne for er primært alle de tanker
jeg har gjort mig i forhold til at gøre det
’endegyldigt’ eller tage skridtet og være
stolt af det.
Hvor længe har du overvejet at blive
steriliseret?
Jeg har skænket det tanker mange
gange, men tidligere var det mere tanken
om at donere mine æg der pressede på,
men det er virkeligt et projekt også. Og
hvis jeg skal donere mine æg, vil jeg
gerne give det allerbedste jeg kan, og
med min livsstil i natteliv, barbranche,
spiritus og gourmetmad så er det altså
ikke den kvalitet jeg vil præstere. Jeg
ved godt der nok er nogle dygtige læger,
der ville sortere æggene…. Men, jeg vil
gerne levere det bedste jeg kan. Og så
skal man VIRKELIG have en arbejdsplads,
der er med på ideen!
Men tanken om at blive steriliseret er
for alvor blevet vigtig det seneste århalvandet. Jeg tror ikke man kan tage
så store beslutninger uden at have ro
på i baglandet. Så da jeg fik mit første
’voksenjob’ sidste år fik jeg mentalt mere
plads til at overveje muligheden.

REDAKTIONELT

Louises blå bog
• Louise er 26 år gammel
• Hun arbejder for To Øl, hvor
hun sælger til (Michelin)
Restauranter
• Hun er bartender på Trio
• Louise græder hver gang
Orange Scene åbner
• Sidste år blaffede hun til
Samtidig begyndte mine venner at få
børn for 2 års tid siden, og oplevelsen
af at det ikke ændrede min egen følelse
ift. selv at skulle have børn – heller ikke
på sigt – fik det til at gå op for mig, at det
sgu nok er rigtigt nok.
Kan du fortælle lidt om din proces i
sundhedsvæsenet?
Hvis jeg bare vidste noget om processen,
ville det hele nok være en del nemmere
at forholde sig til, både for mig selv,
mine nære relationer (primært min
stakkels mor) og for andre, der går med
de samme overvejelser.
Jeg gik til min læge for et lille år siden
med mine tanker. Mest for at afklare
processen omkring det for mig selv;
Hvor lang processen er, hvilke tests man
skal igennem og hvor meget tid man
skal sætte af. I virkeligheden ikke for at
gå i gang med det samme, men for at
få noget reel viden som jeg kunne gøre
mine overvejelser over. Jeg gik først ind
til den jordemoder, der er tilknyttet mit
lægehus, og hun sagde jeg skulle tale
med min læge, selvom jeg jo tænkte
det var en snak angående fertilitet og
prævention. Men altså, da jeg så kom til
min læge, vidste hun ikke mere end jeg
kunne finde frem til på nettet. Så jeg fik
en masse pjecer om spiraler og alternativ
prævention. Men det var jo ikke det,
jeg ville… Samtidig voksede følelsen i
mig og jeg er blevet mere klar over, at
det er det her jeg vil. Så jeg gik til min
læge igen og sagde, at jeg gerne ville
indstilles eller ansøge om sterilisering,
som det hedder og hun sagde bare fladt,
*Ok, hvis det er det du vil. Jeg synes du
virker velovervejet og vi har snakket det
ordentligt igennem. Jeg aner ikke hvad
der kommer til at ske herfra, men jeg er
spændt på at se.” Egentlig en ret dejlig
respons at få. Endelig en, der talte til mig
som en velovervejet voksen.
Så fik jeg en tid på Hvidovre Hospital
fem måneder senere, tog min mor med
og troede egentlig jeg skulle til en slags
forundersøgelse, hvor nogle læger

kunne sige enten ”Det ser helt fucked ud
det der, det er ikke nødvendigt at gøre
noget her” eller ”Lad os komme i gang”.
Men igen blev jeg mødt af to meget søde
sygeplejersker, der insisterede på, at jeg
prøvede noget andet prævention inden
indgrebet. Mest fordi jeg er ung og ikke
har børn.
Min mor tudede da vi gik ind, men det
endte med at jeg efter konsultationen
sad og græd af indebrændt frustration
over igen at blive underkendt i min
egen krop.
Nu har jeg til gengæld en undersøgelse/
aftale igen næste uge. Så kan jeg måske
få sat en dato.
Hvad siger din kæreste til det?
Han støtter mig, men han har heller ikke
fået tilbudt at gøre indsigelser. Han er
med på præmissen om at det er sådan
man er sammen med mig.
Men vi arbejder begge i denne her
sindssyge hospitality branche, og han
siger da også at han nok hellere vil have
en restaurant end børn, men det må
tiden vise.
Lige nu har vi det rigtig dejligt og han
støtter mig, men spørger også meget
nysgerrigt til mine tanker om det.
Du er garanteret blev spurgt 1.000
gange, men hvad nu hvis du fortryder?
Så er der rigtigt mange andre måder at
føre familie på. Adoption, som jo også
er en åndssvag proces og jeg er faktisk
slet ikke sikker på man kan få lov, hvis
man tidligere har truffet det her valg…
Regnbuefamilie, plejebørn, støttefamilie,
ungmentor, finde mig en mand med
børn…
Hvad siger din familie til det?
Min mor er helt knust. Hun har faktisk
’forbudt’ mig at fortælle min mormor
og morfar om det, men det er kun fordi
hun ikke selv er klar til at tage stilling til
det. Det synes jeg i virkeligheden er lidt
fjollet, og det gør mig en smule vred.
Én ting er at det bare opbygger tabuet,
og min mor har aldrig været god til at
aftabuisere andre problemer. Hun kunne
have en stor terapeutisk benefit af at
snakke højt om problemer. Desuden
er mange af min mors nære veninder
sygeplejersker og måske kunne de give
hende noget ro.
Men jeg har i virkeligheden behov for
at fortælle mine bedsteforældre det,
igen fordi det er en del af den helstøbte
person jeg her. Min mormor ville nok
ikke kunne sætte sig ind i det og måske
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bliver hun ked af det, men min morfar
og jeg har et helt særligt ærligt forhold
og jeg er sikker på han ville støtte mig
ubetinget.
Min far kan ikke rigtigt sætte sig ind i det,
og synes det er en stor beslutning at tage
men jeg føler jeg har mere støtte fra hans
side. Han er mindre personligt berørt af
det end min mor, der også føler det er
en slags angreb på hendes mulighed for
at føre familie.
Har du oplevet det som et tabu?
Hvorfor?
Det er sgu da mega-fucking tabu!
Reason #1 for at leve er reproduktion!!!
Selvom vi efterhånden er så ligestillede,
rige og individualiserede, så er det jo
stadig en fuldstændigt ubegribelig
tanke for mange ikke ’en dag’ at ville slå
sig ned, få sig nogle børn og trække sig
tilbage. Det er stort set det eneste der
er tilbage af ur-mennesket, så jeg forstår
så fint at folk IKKE forstår det. Men det
gør det jo for helvede ikke nemmere
at forstå, når man ikke kan tale om det.
Det er måske også lidt skamfuldt. Tabu
er jo ofte forbundet med noget skam
og noget med at ’holde ansigt’. Jeg kan
ikke helt forklare det, men jeg tror i hvert
fald for de pårørende, og her tænker
jeg på min mor, at der måske er noget
skamfuldt over at have et barn der kan
finde på at træffe en beslutning, der i
manges øjne er enormt egoistisk. Jeg
kan ikke rigtigt formulere det ordentligt,
men der er helt sikkert noget betændt
tabu-skam i det, og det bliver ikke bedre
af at ingen taler om de mange motiver
man kan have for det, eller at ingen ved
hvordan det foregår.
I sidste ende er det jo også en ’my body,
my choice’ diskussion som skal tages
lige så alvorligt som i alle mulige andre
situationer.

12
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Nem og Hurtig Retro (inspireret) Frisure

1. Start med at dele alt håret i to grupper. En
spidskam kan med fordel anvendes til dette.

2. Tag en mindre portion hår øverst på hovedet
tæt ved hårgrænsen. Del denne i to.

REDAKTIONELT
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Sno håret
3. Der samles en lille klump ekstra hår op sammen med den nederste portion hår. Denne proces fortsættes
til, der nås ned forbi øret. Bind herefter en elastik om snoningen.

Giv håret volumen
4. Hiv i elastikken, så den trækkes en smule ned mod hårspidserne. Hiv derefter i de snoede hårsegmenter,
så snoningen bliver mere løs.

Det handler om detaljerne
5. Sno lidt hår om elastikken for at dække den.
6. For at få snoningen til at se mere
sammenhængende ud og give den et retro look,
børst med en kam fra hårrødderne og opad.
7. Fastgør de løse hårsegmenter med hårnåle
Style enderne (Ekstra)
8. Har du kort hår, kan du krølle enderne med et
krøllejern.
Hvis du har langt hår, kan du dele enden af
snoningens ende op i to segmenter og derefter
sno disse om hinanden. Buk snoningens ende
på midten, og fastgør denne til elastikken vha.
hårnåle.
Af: Gabriela /MOK.red
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MOK elsker veninder. Derfor er vi smadder glade for at kunne
præsentere Konsolideringsspillet! Reglerne er ganske simple.
I skal hver have en brik at spille med og enten en terning eller
adgang til random.org, der kan fungere som terningserstatning.
Bevæg jer på skift gennem konsolideringsuniverset og svar
på spørgsmål i takt med I lander på deres felter.
Dette spil handler (ligesom både livet og storfilmen
Crossroads) ikke om at komme først, men om at nyde turen.
Husk at ærlighed også er kærlighed.

1. Hvad er det smukkeste ved din veninde?

23

3. Fortæl din veninde hvad du beundrer mest ved hende.
5. Nævn en ting du er taknemmelig for ved jeres venskab.
7. Hvad var dit førstehåndsindtryk af din veninde?

25

9. Nævn en ting du har lært af din veninde.
11. Giv din veninde et kompliment, du ikke tror hun har fået før.
13. Hvilken sang ville være din venindes temasang?
15. Nævn en egenskab hos din veninde, du gerne selv ville have.

27

17. Hvad er dit bedste minde med din veninde?
19. Fortæl din veninde hvornår hun sidst gjorde dig glad.
21. Hvad ville du skrive om din veninde i en potentiel Tinder bio?
23. Hvornår har du været mest stolt af din veninde?
25. Nævn noget du ikke tror din veninde ved om dig.
27. Hvad er det dejligste kompliment du selv nogensinde har fået?
29. Hvad ville du ønske din veninde kunne se gennem dine øjne?
31. Nævn en episode hvor du var glad for at have din veninde i dit liv.

31

SLUT

Skrevet af veninderne: Mo og Maria/MOK.red // Grafik af den tredje veninde: Sine/MOKred

Rigtig god fornøjelse!
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At starte på medicin...
I anledning af dette semesters
DAME-MOK, har jeg valgt at spørge
nogle 1. semesters studerende lidt
om deres oplevelse og tanker ved
at være startet på medicinstudiet.
Jeg husker da også selv dengang
jeg startede, at det hele var nyt
og spændende og det sociale
lokkede meget. Der er måske
naturligt at man i slutningen af
kandidaten spekulerer lidt mere
over karrierevalg, familieliv og
andre voksenting. Sådan er det
selvfølgelig ikke for alle, men for de
fleste. Jeg har derfor valgt at høre
lidt om de ”unges” perspektiv på
tingene, og har været så heldig at få
kontakt til 4 piger som deler deres
synspunkt på sagerne. Vi er jo ikke
alle ens, og noget af det fede, jeg
har fundet ud af under mine år
på studiet, er hvor skønt det er at
vi, som er så forskellige, alle kan
samles om at læse medicin.

Af: Alice /MOK.red

Navn: Anna Sofie Hvass
Alder: 21
Hvor er du vokset op: Amar’
Havde du overvejet kønsfordelingen på studiet, da du søgte ind? Hvis ja, hvilke tanker
gjorde du dig om det?
Ikke rigtig. Der er andre studier, hvor kønsfordelingen er mere ulige.
Hvilket speciale ser du dig i senere, selvfølgelig med forbehold for at det ændrer sig
meget under studiet, men har du nogle drømme allerede nu?
Jeg har lige mødt nogle nice mennesker i OSM, så måske jeg fortsætter med at
være onkologiinteresseret, men jeg ved knap nok noget om noget som helst, så det
når sikkert at ændre sig flere gange, end der er specialer.
Hvad fik dig til at søge ind på medicinstudiet?
Interesse og studiets detaljegrad.
Har du gjort dig nogle tanker om din fremtid i forhold til karriere og familie?
Det tør jeg ikke. Livet er for uforudsigeligt.
Hvad glæder du dig mest til at opleve på studiet?
Hvordan så mange mennesker kan være fælles om et interessefelt – og så satser jeg
kraftigt på at kunne nå til 69 i løbet af min studietid. Det kunne jeg godt bruge.

Navn: Mathilde Munksby Jørgensen
Alder: 23
Hvor er du vokset op: De første 7 i Holte, de næste 8 i Haslev, København siden gym
Havde du overvejet kønsfordelingen på studiet, da du søgte ind? Hvis ja, hvilke tanker gjorde du dig om det?
Ja, jeg havde skænket det en tanke, da jeg er overflyttet fra studiet folkesundhedsvidenskab, hvor andelen af mænd er noget nær lig 0,
tænkte jeg, at der på medicin måtte være en mere lige fordeling, og at dette ville skabe en fed dynamik, som jeg savnede på mit gamle
studie. Jeg vidste faktisk ikke hvad den præcise kønsfordeling var.
Hvilket speciale ser du dig i senere, selvfølgelig med forbehold for at det ændrer sig meget under studiet, men har du nogle drømme allerede
nu?
Jeg synes, at relationsarbejde er rigtig spændende og kan derfor godt se mig i et arbejde, hvor jeg følger patienterne. Jeg leger derfor
med ideen om speciale i almen medicin, men jeg ved, at jeg kan og vil skifte mening mange gange de kommende år.
Hvad fik dig til at søge ind på medicinstudiet?
Det gjorde afsavnet til det kliniske aspekt og den menneskelige kontakt, jeg følte, der manglede på mit gamle studie.
Har du gjort dig nogle tanker om din fremtid i forhold til karriere og familie?Hvis ja, hvilke tanker?
Ja, det har jeg. Eftersom jeg er skiftet fra et andet studie, har jeg jo forlænget min studietid en del. Det betyder, at jeg har gjort mig
overvejelser om, at jeg måske skal skabe en balance mellem studie/karriere og familie. Det er et vilkår hvis man, som jeg, på et
tidspunkt ønsker sig begge dele. Det er ikke noget jeg er bekymret for.
Hvad glæder du dig mest til at opleve på studiet?
DET HELE! Og fredagsbaren hehe.
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Navn: Rose Caroline Lak Pucill
Alder: 21
Hvor er du vokset op: Måløv (Storkøbenhavn)
Havde du overvejet kønsfordelingen på studiet, da du søgte ind? Hvis ja, hvilke tanker gjorde du dig
om det?
Næh, det havde jeg faktisk slet ikke skænket en tanke. Til gængæld var jeg meget spændt på,
om folk på holdet ville være søde og hjælpsomme. Jeg håbede meget på, at jeg ville få nogle
nye gode venner. Køn er underordnet.
Hvilket speciale ser du dig i senere, selvfølgelig med forbehold for at det ændrer sig meget under
studiet, men har du nogle drømme allerede nu?
Jeg er ret vild med neurologi – og så vil jeg rigtig gerne forske i endokrinologi. Måske almen
praksis også kunne være noget, men jeg er ikke sikker endnu. Til gængæld er jeg overbevist
om, at jeg skal lave en form for oplæg/undervisning med jævne mellemrum - især for yngre
mennesker.
Hvad fik dig til at søge ind på medicinstudiet?
Humanbiologi har fascineret mig så længe jeg kan huske. Derudover synes jeg, at det er utrolig
livsbekræftende at kunne hjælpe andre mennesker. Medicinstudiet åbner også utrolig mange
forskellige døre, så man kan lave lidt af hvert efterfølgende. Det synes jeg er fedt.
Har du gjort dig nogle tanker om din fremtid i forhold til karriere og familie? Hvis ja, hvilke tanker?
Ja, det er faktisk noget, som jeg tænker utrolig meget over – især fordi børn (sandsynligvis) ikke
ligger 10 år ude i fremtiden for mig. Jeg er til gængæld ikke kommet frem til en løsning endnu,
men prøver i stedet at tage det som det kommer. Jeg tror på, at jeg kan få det til at hænge
sammen. Men især turnus tænker jeg meget på ift. familiestiftelse.
Hvad glæder du dig mest til at opleve på studiet?
Jeg glæder mig til at lære en masse nyt! Og jeg glæder mig til at møde en masse unge
mennesker, som brænder for det samme, som jeg gør - og så forhåbentligt en masse fede ”ahaoplevelser”.

Navn: Mathilde
Alder: 20
Hvor er du vokset op: Rødovre
Havde du overvejet kønsfordelingen på studiet, da du søgte ind? Hvis ja, hvilke tanker gjorde du dig om det?
Ikke rigtig, jeg vidste godt der var en fordeling dog. Ville selvfølgelig være fedest, hvis det var 50/50 :)
Hvilket speciale ser du dig i senere, selvfølgelig med forbehold for at det ændrer sig meget under studiet, men har du
nogle drømme allerede nu?
Inden jeg startede tænkte jeg retsmedicin, nu tænker jeg, at neurologi og endokrinologi virker som det mest
spændende. Men ja, jeg er jo lige startet haha
Hvad fik dig til at søge ind på medicinstudiet?
Har altid synes, at den menneskelige del af biologi og kemi var virkelig spændende, og så elsker jeg idéen om de
mange forskellige typer af jobmuligheder der er, når man er færdiguddannet læge
Har du gjort dig nogle tanker om din fremtid i forhold til karriere og familie?
Nej ikke endnu, jeg tager det som det kommer indtil videre :)
Hvad glæder du dig mest til at opleve på studiet?
Helt klart festerne og det sociale, hvis det får lov til at åbne engang , og så praktikken og de anatomiske fag.
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...at være færdig med medicin.
I kontrast til de fine svar vi fik fra de studerende på 1. semester på forrige side, tænkte vi
at det kunne være sjovt at høre hvad to 12. semesters studerende tænker om de samme
spørgsmål. Havde de gjort sig tanker om emnerne eller tog de det som det kom og
hvordan har de det nu i fht. familie, karrierevalg og tankerne tilbage på deres studietid.
Læs med herunder og find ud af det!

Navn: Maria Vestager
Alder: 24
Hvor er du vokset op: Amagerbro
Havde du overvejet kønsfordelingen på studiet da du søgte ind? Hvis ja, hvilke tanker gjorde du dig om det?
Ja jeg overvejede det. Men mit alternativt til medicin var et samfundsfagligt studie, og der er fordelen vist endnu mere skæv, så vidt jeg ved.
Men jeg overvejede da lidt, hvordan festerne skulle forløbe.
Hvilket speciale ser du dig i, og er det anderledes end da du lige var startet på studiet?
Jeg vil gerne være pædiater og det har jeg vidst i et par år. Jeg tror nok jeg svarede praktiserende læge, når jeg fik det spørgsmål tidligere.
Men jeg kan faktisk ikke helt huske det..
Hvad fik dig til at søge ind på medicinstudiet?
I 2.g kulminerede et hospitalforløb for min farfar og noget genetik undervisning i biologi, som fik lyset til at gå op for mig. Jeg vidste vist
ikke helt, hvad jeg gik ind til.
Har du gjort dig nogle tanker om din fremtid i forhold til karriere og familie?
Ork ja. Mange. Men det skal nok gå. I DK har vi det ret godt som yngre læge (tak fagforening) og jeg tror også tendensen mere og mere
bliver, at det er ok at kunne nå hjem til en familie. Men derfor er der jo ingen grund til ikke at få en fantastisk karriere. Happy wife, happy life!
Hvad har været det fedeste du har oplevet på studiet?
Det sociale. Uden tvivl. Jeg har fået fantastiske venner og bekendte, som har fået mig igennem, når det har været tungt. Det er så vildt at
uddanne sig sammen med sine gode venner, som man efterfølgende bliver kollegaer med resten af livet. Tak til dem!

Navn: Nikoline Møller Lynnerup
Alder: 27 år
Hvor er du vokset op: Nivå (25 min kørsel nord for KBH)
Havde du overvejet kønsfordelingen på studiet da du søgte ind? Hvis ja, hvilke tanker gjorde du dig om det?
Nej, det havde jeg faktisk ikke og da jeg startede i efteråret 2013 kom jeg på et hold, hvor vi var ca 50/50. Men der gik ikke lang tid før
man lagde mærke til, at der på de andre hold var en overvægt af kvindelige studmed’er. Jeg synes, at det er problematisk, da jeg tror,
at det for mange kan være svært at koncentrere sig i gym om at få de høje karakterer som en adgangsbillet til medicinstudiet kræver måske særligt for drengene. Så jeg tror ikke at kønsfordelingen afspejler, at flere kvinder end mænd vil være læger, nok nærmere at piger
i gym nok har “nemmere” ved at få de høje karakterer på det tidspunkt i livet..
Hvilket speciale ser du dig i, og er det anderledes end da du lige var startet på studiet?
Jeg skal være en form for kirurg - hvilket præcise speciale må vælges efter nogle forskellige intro’er! Og ja, jeg startede på studiet og
mente bestemt IKKE jeg skulle være kirurg - følte ikke de havde “rigtig patientkontakt” og det var i hvert fald ikke for mig!
Hvad fik dig til at søge ind på medicinstudiet?
Jeg er vokset op med en far der er læge og en mor der er sygeplejerske, jeg syntes deres samtaler omkring det sundhedsfaglige over
spisebordet var dybt klamt og jeg troede i lang tid at jeg skulle være ægyptolog eller jurist... Jeg kom heldigvis på bedre tanker i gym,
hvor jeg fik biologi og opdagede hvor spændende det var at lære om kroppen.
Har du gjort dig nogle tanker om din fremtid i forhold til karriere og familie?
Jeg tænkte overhovedet ikke over det i starten af studiet, men nu det nærmer sig slutningen af den æra tænker jeg meget mere over
det. Jeg er heldigvis der, hvor min kæreste, som også er stud.med., gerne vil i en retning, som giver hende muligheden for at arbejde
mere 9-16 end mig. Så tænker vi nok skal få det til at hænge sammen, men er ikke i tvivl om at diverse aften/natte-, weekends- og
helligdagsvagter nok skal være en udfordring.
Hvad har været det fedeste du har oplevet på studiet?
Uha. Efter snart 7,5 år med masser af opture og re-eksaminer er det svært at svare på, synes jeg. Jeg var ikke kommet igennem studiet
uden mine venner, som jeg stort set alle har mødt igennem mit frivillige arbejde i IMCC (Dissektionsturen, Bamsehospitalet & Sund Krop,
samt Sexekspressen) - og jeg har uden tvivl haft de fedeste stunder med dem.
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Næseblod? Nyresten?

Nakkerygstivhed?
Canesten
Canesten hjælper
hjælperdig!
dig!
®
®

Ting du (ikke) tør gooogle...
feminine edition
Der er nogle tilstande, som simpelthen ikke er muligt for en mand at få. Hyppigst på grund af anatomien, som jo gør
at vi kvinder har blandt andet en vagina, som de fleste mænd ikke har. I anledning af den store dame edition af MOK,
har vi i redaktionen fundet en tilstand som er ret så hyppig i blandt den kvindelige befolkning. Den er også nasty!
For i denne uge, tude vi ikke at google:

Candida vaginit
Uha! Denne sygdom, er en lidelse som forekommer hos 3/4 kvinder i løbet af deres
livstid. Det er simpelt sagt en infektion i vagina, med gærsvampen ”candida albicans”,
mindre hyppigt med ”candida glabrata”. Symptomer viser sig som kløe i vulva og
hytteost-lignende hvidligt udflåd. Sygdommen opblusser typisk hurtigt, og kan
medføre svie og smerter ved vandladning eller samleje. Disponerende faktorer er
blandt andet antibiotikabehandling, kortison behandling, graviditet, diabetes, varmt
fugtigt miljø i underbukserne og et højt østrogen niveau.
Kliniske fund er en hævede og røde slimhinder og vagina, hvidt, tykt og klumpet
udflåd i skedeåbningen, samt hele vejen op til portio og ingen lugt.
Behandlingen er oftest på 1 dosis azol, som for eksempel canesten. Systemisk og lokal
behandling er ligeværdigt, og der burde henvises videre fra den primære sektor ved
recidiverende infektioner på mere end 4 per år. Prognosen er typisk god, og der er
ikke så meget andet man kan forebygge med end at ikke have for stramt, vådt eller
syntetisk undertøj.
Af Alice // MOK-red

Kilde: https://lægehåndbogen.dk
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Gode råd er dyre – men i MOK er de gratis!
Medicinstudiet er hårdt, sjovt, krævende, inspirerende og helt usammenligneligt. …men somme tider kan det også
bare være overvældende, uoverskueligt og føles som en proces der er helt umuligt at nå i mål med. I sådanne
tider er der behov for at se mod lyset og blive bekræftet i, at det hele nok skal gå. Det er disse skønne kvinder
levende eksempler på. De er alle blevet færdiguddannede læger inden for de seneste par år og deler her deres
bedste råd til os nuværende medicinstuderende.

Sophie Bryde Sofie Taageby Anne Schou
Læge fra januar 2019
Neurologisk Afdeling, Bispebjerg

Læge fra juni 2020
Medicinsk Afdeling, Sygehus Sønderjylland

Læge fra januar 2020
Endokrinologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Man kan hurtigt føle sig ensom og
stresset på studiet og som læge.
Søg fællesskab, når muligheden
er der (især i disse tider, men
bring back pennevenner). Zoom
ud og husk, at vi typisk selv
sætter de højeste forventninger,
men at det skal være inden for
rimeligheds grænser (aka. du
skal have lov til et liv ved siden
af eksamenslæsningen). Gå til
lægen, hvis du pludselig er lam i
den ene side.

Mit all-time bedste tip til
medicinstuderende er: HUSK
AT HOLDE FRI – og det har jeg
altid sagt. Man behøver desuden
hverken være med i HG, 10
basisgrupper eller lave breaking
forskning ved siden af studiet,
det skal man kun gøre, hvis man
synes, det er sjovt. Så find nogle
venner og hyg dig med dem og
lav noget, som slet ikke har noget
med medicin at gøre! Happy life
= happy doctor = happy patients!

Mit bedste råd er tage studiet i eget
tempo og løbende mærke efter,
hvad man har lyst til udover de 6
års planlagte studieforløb. F.eks.
pause til højskole, forskning,
rejse eller noget helt fjerde, da vi
alligevel får et lægeliv på knap 50
år. Et helt konkret råd er at tage
et lægevikariat. Man kan sagtens
klare sig uden, men det er sjovt
og gør det mindre overvældende
at starte i KBU.

Julie Thor
Læge fra januar 2020
Jyderup Lægehus

Mit bedste råd er ikke at sammenligne sig. Hverken
i forhold til hvor langt ens kammerater har læst frem,
hvor flotte noter de tager eller hvor mange studiejobs
de har. Det er vigtigt at finde ro i at alle gør det på
forskellige måder, også dig! Nogen har brug for at læse
10 timer dagligt, andre har brug for at komme ud og
drikke øl med sine venner. Accepter din egen måde
og mærk efter hvordan du trives bedst.

REDAKTIONELT
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Filippa Lindskov

Andrea Maier
Læge fra juni 2020
Ph.d-studerende på Neurokirurisk Afdeling, RH

Mit bedste råd kommer lidt an på
hvilket livsaspekt det drejer sig
om… Og så kommer det rigtig
meget an på, hvilket stjernetegn
du er.
Ej, spøg til side, men altså
hvis jeg skal sige noget om det
professionelle liv og hvad man
vil med sin karriere, så kan jeg
sige, at det er godt at være
insisterende nysgerrig – hvad
mener jeg med det? Jo, man
skal insistere på, at man har ret
til at finde ud af, om det man
afsøger, er noget for én. Hvad
end det er forskning, et speciale,
undervisning, you name it, så
må man banke i bordet og prøve
det af – og med det sagt, så er
det vigtigt at man står af, når
man kan mærke at det ikke gør
en glad. Så har jeg gennem mit
studieliv lært, at det har givet
mig utroligt meget (socialt og
skill-wise) at forsøge at være
et godt foreningsmenneske –
forhåbentligt har jeg også givet
noget til de foreninger, jeg har
været en del af.

Læge fra juni 2020
Neurologisk Afdeling, Bispebjerg

Engager dig socialt i studiet.
Du behøver ikke melde dig ind
i alle klubber og arrangere alle
fester, men få et forhold til dine
medstuderende der ikke kun
handler om læsning. Jeg har
haft stor glæde af at kende folk
fra andre hold og semestre,
det er skønt at kende mange
"typer" der er og se hvor mange
forskellige måder man kan have
et liv under studiet på! Det gør
det også nemmere at snakke om
når noget går skævt, så alle ikke
render rundt og tror de andre er
perfekte. Vi er alle sammen nogle
klaphatte i ny og næ, men derfor
skal vi nok blive gode læger sammen. Vi er venner under
studiet, og kollegaer senere! Jeg
ved corona spænder socialt ben
for mange ting, men på mit sidste,
og eneste, coronabefængte
semester havde vi det hyggeligt
med at se zoom-undervisning
sammen, kombinere læsning
med aftensmad og også tillade
at vi nogle gange kom væk fra
emnet og bare snakkede om ting
der fyldte eller var sjove! Og protip: Det er også nemmere at læse
længe og få gode karakterer hvis
du synes din læsemakker er fed
at hænge ud med!

Erika Nodin
Læge fra juni 2016
Thoraxkirurgisk Klinik, Rigshospitalet

Nyd tiden som medicinstuderende. Det er den bedste
tid i dit liv. Tag det med ro, du skal
nok huske noget af det du har
lært og ellers er Lægehåndbogen
og Pro.medicin altid en hurtig
hjælp. De mennesker du lærer
at kende på studiet bliver både
dine bedste venner og dine
fremtidige kollegaer og det er
altid nemmere at få overflyttet
en patient efter en skøn sludder
med en gammel ven. Husk at
tage alt det orlov/ferie som du
har drømt om. Lige pludseligt er
man inde i hamsterhjulet – og så
glemmer man lidt at holde de der
lange eventyr. Og sidst men ikke
mindst: Find en arbejdsplads
hvor du er glad. Et sted hvor
du bliver udfordret. Et sted med
nogle dejlige kollegaer. Et sted
hvor du efter en lang arbejdsdag
stadig går hjem med et stort smil
på læberne og tænker ”Jeg har
verdens bedste arbejde!”

Af: Mo/MOK.red
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FADL FOR 1. SEMESTER STUDERENDE
Kære nye studerende,
Det er trods omstændighederne lykkedes at
arrangere introaftener for jeres hold enkeltvis,
som fortsat afholdes løbende.
Husk at du som 1. semesters
medicinstuderende kan blive
medlem af FADL,
der både er de medicinstuderendes fagforening og
interesseorganisation
- drevet af de
medicinstuderende.

GRATIS
MEDLEMSKAB
PÅ 1.
SEMESTER

Medlemsfordele:
Skræddersyet forsikring
Optil 25% på relevante bøger
Lokale rabatter
De 39 specialer
Juridisk rådgivning
Kittel-kort
Kurser
Arrangementer
... Og meget mere

Du kan læse mere om FADL og melde dig ind på vores hjemmeside www.fadl.dk

FADL FOR 11. OG 12. SEMESTER STUDERENDE

TILMELD
DIG PÅ
MIT.FADL.DK

Husk, at du som medlem af FADL på 11.
og 12. semester gratis kan læse den
digitale udgave af Ugeskrift for Læger.
Det indeholder netop nu artikler om
at være nyuddannet læge i KBU.

FÅ GRATIS
ONLINE
ABONNOMENT PÅ
UGESKRIFTET.DK

Hvis ikke du allerede får
ugeskriftet digitalt, kan du
tilmelde dig via mit.fadl.dk
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Migræne? Mavesår?

Migræne? Mavesår?

Morgenånde?

Morgenånde?

Bændelorm? Bumser?

B-symptomer?

Bændelorm? Bumser?

Canesten hjælper dig!
®

B-symptomer?
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Ugens nåleøje:

ofi

Har du hvad der skal til for at få de mest eftertragtede specialer?
Tag testen her i MOK, og se om du er gjort af det rette stof.

S
Af

Gennem nåleøjet
Næseblod?
Fnat? Bumser?

G YN Æ KO LO G I

Case 1
En 23-årig kvinde henvender sig i praksis fordi hun efter
kæresten skred for 3 måneder siden har oprettet Tinder og
forsøgt at komme videre. Efter egne ord er hun “kommet
over ham ved at komme under nogle nye”.
I ugerne efter seneste Tinder-date har det kløet lidt
dernede og hendes udflåd er tykt, boblende, bleggrønt.
Det værste er nok fiskelugten. Tinder-daten var fra Spanien.
Hvad spørger du patienten om, og hvilke tiltag vil du
gøre?
Du kalder din kollega ind! Se det her er en klassisk case.
Patienten skal have en HPV-vaccine. Der står godt nok
i DDV, at hun blev vaccineret i 2012, men better late
than never og better more than less. Du skippper den
gynækologiske undersøgelse og stikker hende i armen.
Det bliver 2500 kr tak!

Case 2
En 52-årig kvinde henvender sig til dig, da hun det
sidste halve år har haft hedeture, er emotionel labil,
har hjertebanken og en knastør vaginal slimhinde. Hun
spørger om det måske er overgangsalderen? Hendes
menstruation er ikke ligefrem regelmæssig mere.
Hvad gør du?
Du beder patienten om at beskrive hendes sexliv og på
trods af, at hun er i fast forhold bliver du enig med dig selv
om at livrem og seler nok er bedst. Rp. Gardasil 9. Så må
hun lige se an de næste par uger - symptomerne skulle
gerne aftage snarest.
3 ud 3 rigtige?
Du er den fødte gynækolog. Du håndterer kvinders følelser
lige så nænsomt som din klotang håndrer portio og du har
øje for det akutte. Godt for dig og god vind!
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Bryster...en fortælling

Det er lørdag aften, præ-corona. Efteråret har så småt trængt
sig på, og du er derfor godt i gang med semesteret. Din ven er
lige flyttet i ind i en 2-værelses lejlighed på Frederiksberg for
et par uger siden (forældrekøb), og du skal til housewarming.
Mens du står og prøver tøj, tænker du tilbage på, hvad du
egentlig har brugt dagen på.

Du stod tidligt op i morges og tog på læsesalen for lige at nå
det kapitel, som du ikke fik læst i torsdags. Du regnede ikke
med at møde nogen en lørdag morgen, så du smed håret i en
knold, tog et par sweatpants på og trak en hættetrøje over din
bare hud. Det var ikke dovent, bare athleisure! Dine bryster,
tænkte du, behøver ikke en bh for en tur på læsesalen. Du
opdagede tilfreds at læsesalen var din her til morgen og fik
læst kapitlet, du manglede, hurtigere end nogensinde. Det
blev alligevel lidt op ad formiddagen før du forlod læsesalen,
og du var der heller ikke længere helt alene. Selvbevidst om
dit usoignerede udseende krympede du dig sammen, mens
du listede ud af læsesalen. Heldigvis larmede dine sneakers
ikke på gulvtæppet og ingen kiggede op. Du kiggede heller
ikke op, og på vej ud ad døren stødte du ind i nogen! Åh nej…
Det var ham gutten fra sommerstart; I var på rustur sammen,
og I har kysset lidt til en fredagsbar en gang. Du husker, at han
klemte lidt for hårdt om dine bryster, da han ragede på dig.
Han genkendte dig under hætten, som du havde trukket helt
opover hovedet, og hilste lydløst. Dine kinder blev varme, og
du mærkede endnu mere skamfuldt, at dine brystvorter blev
stive. Det var altså bare en ting, der skete, når du blev flov, og
normalt kunne man ikke se det. I dag afslørede hættetrøjen
det hele. Forskrækket så du hans blik vandre ned, og da dit
fulgte med, så du de to små forhøjninger, der ikke var der for
et øjeblik siden. Et lille smil indfandt sig i hans mundvig. Inden
han fik set sig om, var du videre, og med frakke og vanter
cyklede du hjem.

Da du kom inden for døren, var det endnu før middag, og
derfor fandt du ambivalent løbetøjet frem. Du havde været
hurtig på læsesalen og var ikke helt sikker på, at du kunne
nå en træning i dag, men en løbetur var der altså tid til. Du
fik skiftet athleisure-outfittet ud med løbebukser og løbesko.
Da du tog hættetrøjen af konstaterede du tilfreds, at dine
brystvorter ikke længere var stive. De så da i øvrigt også
ret flotte ud fra din synsvinkel. Fint, tænkte du, de skal bare

slappe lidt af. Du fik krænget en stram sportsbh over dine
bryster og noterede, at de ikke rykkede sig en millimeter, da
du prøvende hoppede op og ned et par gange.
Din løbetur gik forrygende, og du tog 15 sekunder af din
kilometertid, så da du udmattet og svedende endnu engang
trådte ind ad hoveddøren, var du i godt humør. Du smed tøjet
i en bunke på badeværelset og trådte ind i badet. I anledning
af festen brugte du lidt længere tid i badet for at få barberet
dine ben, under armene, og de store skamlæber – også
selvom du vidste at det ville klø de næste to dage. Du var
forberedt på alt. Du tog også lige skraberen og førte den helt
om i peritonealområdet, selvom det var lang tid siden, at du
havde haft sex i en position der gjorde den bagerste del af
dig synlig. Håret på venusbjerget lod du sidde, men fjernede
dog de øverste par hår, der lige voksede for langt op mod
navlen efter din smag.

Da du kom ud af badet og ind på værelset fjernede du
håndklædet og kiggede endnu en gang ned på dine bryster.
Du skulle lige tjekke, at de så lige så godt ud som tidligere.
Til din store forskrækkelse opdagede du et langt, sort hår lige
på kanten mellem det mørke område omkring brystvorten og
din fine, bløde hud. I et nær panikanfald fandt du din pincet
frem og fik det fjernet. Det gjorde ondt da du rev det ud, men
du var ligeglad. Brysthår?! På mig?! Pyha, godt du var alene
i lejligheden. Dit gode humør fra løbeturen havde fået et lille
knæk efter den kedelige opdagelse, og mens du smurte
benene ind i duftende creme, blev du ved med at tænke
på om der mon var flere hår, og om der var nogle af dine
tidligere seksuelle partnere, der havde lagt mærke til det.
Hvorfor havde de så i øvrigt ikke sagt noget? Havde andre
nede i fitnesscentret set det, når du gik i bad efter træning?
Du fandt pludselig dig selv henne foran spejlet igen, hvor du
betragtede dine bryster og især kanten af det mørke område.
Var der flere uvelkomne hår? Det var der ikke…

Mens du overvejer dit tøj til i aften, er klokken efterhånden
blevet mange, og du har spist aftensmad for en lille time
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siden. Du opdagede allerede i gymnasiet, at det var vigtigt,
at du spiste inden du skulle feste, også selvom tøjet ikke sad
lige så godt. Du står endnu en gang foran spejlet. To bh’er
ligger på sengen ved siden af. Du har sendt billeder af dem
til din veninde, der også skal med til festen, fordi du gerne
lige vil høre hendes mening – skal det være den sorte med
blondestykket på ryggen eller den røde, der giver dig en flot
kavalergang?

Den røde bh sidder bedst, når du lige har haft din menstruation,
for så er dine bryster lidt rundere end ellers. Det har du i
hvert fald læst et eller andet sted. Din telefon lyser op, da du
modtager svaret: det skal være den røde. Du lukker bh’en
foran og hiver skålene om foran, så de dækker dine bryster,

så hiver du stropperne over skuldrene. Den sidder ikke helt
som den skal endnu, så du hiver først det ene bryst opad og
så det andet, så de ligger fuldstændigt pakket ind, beskyttet,
i den røde lomme. I undertøj poserer du i alle tænkelige
vinkler, mens du kigger dig i spejlet. Du har fundet et par røde
trusser, der næsten er samme farve, men det er altså ikke et
matchende sæt. Dine øjne følger dine former i spejlet, dine
hofter fint indrammet, videre op og indad i taljen, og til slut
op til dine bryster. Bh’en sidder virkelig godt, både ryggen og
skuldrene ser ud præcis som de skal. Du skubber skuldrene
frem så dine kraveben bliver mere tydelige. Det hele spiller.
Din veninde har også skrevet, at du bør tage den sorte, lidt
nedringede satinkjole på, som I købte på en shoppingtur
sammen i sensommeren. Dine bryster sidder perfekt, da
du får kjolen på. De bløde kurver komplimenterer din krops
former helt fantastisk. Du sender et billede i spejlet til veninden
som svar på hendes besked, og hun skriver tilbage, at du ser
møg dejlig ud. Du er enig, men skriver det ikke. Da du har lagt
make-up og sat dit hår, tager du din frakke på. Inden du går
ud ad døren sender du dig selv et vindende smil i spejlet, der
hænger i gangen. Du og dine bryster er klar til en fed aften.

Kan du nikke genkendende til dele af scenariet ovenfor?
Så er du ikke den eneste. Scenariet er nemlig skrevet med
udgangspunkt i både egne og veninders erfaringer. I denne
tids body-positivity bølge er det nærmest umuligt at være på
nogle sociale medier, uden at man får at vide, at man SKAL
ELSKE SIG SELV. Men for helvede, hvor kan der ske mange
ting i løbet af en dag, der ændrer måden, hvorpå vi ser vores
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krop og specielt vores bryster – se bare scenariet.
Bryster er noget alle vi kvinder har tilfælles og alligevel er et
noget følsomt emne. Det er en vigtig del af skabelsen af liv
og afkom, en ting vi har tilfælles med alle pattedyr, og så er
det selvfølgelig en del af vores sekundære kønskarakteristika.
Alligevel er de også ophav til meget usikkerhed, specielt i
teenageårene, hvor vi udvikler dem! Det ene vokser hurtigere
end det andet, og måske ender de endda med forskellig
størrelse. Måske synes du, at de er for store eller for små,
at dine brystvorter sidder for langt nede eller at det mørke
område fylder for meget i forhold til resten. Måske har du,
ligesom jeg selv, set nogle flotte bryster, enten på en veninde,
i fitnesscentret, i svømmehallen eller et helt andet sted og
tænkt: åh, hvis mine bare så sådan ud, tænk hvis de var
så ensformede, tænk hvis de havde den perfekte størrelse.
Bryster er vildt irriterende; De kan hoppe når vi løber, de kan
glide ud til siden, når vi ligger ned eller forsvinde under en
stor sweater, de kan sidde skævt, de kan være ømme og
helt vildt umedgørlige. Derudover kan brystvorterne blive
stive, på tidspunkter du helst ville have, at de ikke var, og de
kan i øvrigt være store eller små, mørke eller lyse og sidde
forskelligt på hvert bryst.

Det lyder måske som endnu en dårlig body-positivity post
på IG, og undskyld for det, men dine bryster er lige som de
skal være – også på tidspunkter hvor du ikke synes, at de er!
Lige så vel som vi kan blive usikre på vores bryster, er de også
en kæmpestor kilde til selvtillid; Om det er, når du lige kigger
ned på dem inden et tøjskift, tager fat om dem når du ligger på
sofaen (eller på læsesalen, som det er sket for undertegnede
af flere uopmærksomme omgange), eller når du tager din
flotteste bh på og beundrer dig selv (og den vilde kavalergang)
foran spejlet. Bryster er bare dejlige. De kan gøres bløde
og mindre i en stof-bh og de kan fremhæves i en flot, sort
satinkjole. De kan gøres til kilder til seksuel opmærksomhed,
og de kan få mange komplimenter. Hermed en lille opfordring:
sidder din venindes eller din kærestes bryster godt, så sig
det til hende! Der er nemlig ikke noget bedre end at få at
vide at de ser dejlige ud fra én man har kær. De er en del af
dig fra pubertet til død (medmindre du af andre årsager får
dem fjernet kirurgisk), og derfor vil jeg komme med en sidste
opfordring, denne gang til dig:
Elsk dine bryster, de er helt fænomenale.
Af: Sine, MOK/red.
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Mo’s Mens

Den normale menstruation er defineret ved
at indtræde inden det fyldte 16. år, have en
blødningslængde på under otte dage og
blødningsmængde på under 80 ml, være
uden intermenstruelle blødninger og have en
cykluslængde på mellem 23 og 35 dage. Jeg
opfylder selv de første fire kriterier og har nøje
fulgt min cykluslængde de seneste fem år for at
holde øje med det femte. Jeg har aldrig benyttet
hormonel kontraception og således er min meno
et udtryk for min endogent betinget cyklus.

I slutningen af 2015/starten af 2016 var min
cyklus rimelig uregelmæssig, men holdte sig
lige præcis inden for grænserne af den normale
variation. Den blev gradvist – om end meget
langsomt – mere og mere regelmæssig og
rettede sig ind mod gennemsnitligt 28 dage per
cyklus, indtil den pludselig bare udeblev: Fra den
blødning der startede den 28. december 2017
gik der 39(!) dage før jeg fik min næste blødning
5. februar 2018. Det var fandeme noiern! Der
var i princippet en mulighed for at jeg kunne
Antalsåcyklusdage
være blevet gravid,
jeg købte selvfølgelig
en håndkøbsgraviditetstest. Den var negativ, så
cyklusdage)
derfra gjorde jeg Linear
hvad(Antal
enhver
anden rationel

kvinde på en tung sundhedsfaglig uddannelse
ville gøre: Jeg panikkede og købte otte mere.
Negative hver og én, men det gjorde det ikke til
en mindre dyr fornøjelse.

I efterrationaliseringens tegn er jeg kommet frem
til følgende forklaring: I efteråret 2017 havde jeg
super nedtur. Kombinationen af mit livs første ’jegtror-jeg-skal-dø’ kærestesorger og 10 ugers klinik i
Holbæk med vækkeuret sat til 05.45 hver morgen
trak tænder ud og det kulminerede i nogle uger
over jul og nytår hvor jeg havde det rigtig dårligt.
Sådan ’flytter-hjem-til-far-og-står-ikke-ud-afmin-seng-for-andet-end-toiletbesøg-mens-jegser-TV-hele-dagen-lang-og-ikke-rigtig-spisernoget-altså-ud-over-toffifee’ dårligt. …og det kan
direkte aflæses på meno-kurven! Jeg er med tiden
kommet mig over både ekskæreste og pendlerliv
og stortrives i dag, men holder fortsat stramt øje
med min cyklus.
Speciallæge i gynækologi Charlotte Tobiassen
(som besvarer MOKs mest presserede gynspørgsmål på side 6) forklarer, at enkeltstående
episoder med uregelmæssigheder i cyklus ikke
nødvendigvis betyder noget og at man ikke starter

Antal cyklusdage
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2018
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Sept
2019

20-Sep-20
Sept
2020

udredning op hvis der kun er tale om et lille hik.
Det er faktisk dybt imponerende at fra menarchen
(den første menstruation) til menopausen
(perioden hvor menstruationen stopper), der
kører systemet hvileløst hver eneste måned.
Det er for de fleste kvinder en periode på over
30 år! Jeg kan knap nok gå en formiddag uden
at glemme hvor jeg har lagt mine nøgler, så det
er kun forståeligt, hvis der sker en lille svupser i
reproduktionssystemet her eller der.
Disse fodfejl kan sagtens være udløst af
overbelastning, for det at være længerevarende
presset, hvad enten det er fysiologisk eller
psykisk, har rig mulighed for at influere på cyklus.
Stresshormonet kortisol reguleres af ACTH fra
hypofysen, og ACTH deler hovedkvarter med LH
og FSH, der styrer ægløsningen. Det ville da være
mærkeligt hvis ikke det influerede på hinanden,
men det er ikke noget man (endnu) har kunnet
kvantificere.
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Jeg havde ret store udsving i mine cykluslængder
efter den 39-dage lange omgang, men efter
nogle år har den indstillet sig igen og de seneste
seks måneder har jeg kun haft cykli på enten 27
eller 28 dage. Enkelte uregelmæssigheder er
altså ikke partout patologisk, men når det er sagt,
så skal man selvfølgelig altid opsøge læge hvis
man oplever gentagne blødningsforstyrrelser
(især kontaktblødning) eller hvis man er bekymret.
Jeg kan varmt anbefale dig at monitorere din
cyklus. Det giver et sjovt indblik i din egen krops
reproduktionspræstation og så er det sjovt at
forsøge at tolke på efter længere tid. Selv har
jeg skrevet mine menstruationsdatoer ind i Excel,
men det kan også gøres analogt. Nedenfor er
en menstruationskalender lige til at klippe ud og
hænge op på indersiden af toiletskabslågen. Den
er lavet til at følge både blødning og smerter og
et tip er at gradere det i tre niveauer ved at sætte
én, to eller tre krydser.
Rigtig god fornøjelse med din menstruation!

Menstruationskalender
November
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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23
24
25
26
27
28
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November
December

November
Februar

November
Januar

1
2
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4
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9
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17
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21
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24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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31

31

27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15
16
17
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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November
Marts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
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November
April
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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18
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23
24
25
26
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Få smukke og velplejede negle - helt uden lak!
Der er få ting der udstråler overskud og velvære som flotte, velplejede negle. Desværre har vi som
medicinstuderende valgt et fag, hvor vi er lidt begrænsede, når det kommer til at give den gas med farver og
mønstre på neglene. Personligt er jeg selv på sidste del af bacheloren, og jeg har ikke et arbejde i klinikken, så
jeg har stadig lidt tid igen, hvor neglene kan få lov til at iklæde sig alverdens farver og mønstre.
Men ak, tiden flyver jo afsted, og snart må jeg indse, at pangfarver og blomstermotiver må erstattes med
nøgne, ulakerede negle. Men i stedet for at se begrænsninger, må man jo se muligheder. Bare fordi der ikke
kan komme lak på neglene, betyder det ikke man behøver at opgive fuldstændigt. For når det kommer til de
naturlige negle, så er der stadig et spektrum af former og stilarter man kan gå med. Jeg har forsøgt at kaste
mig ud i et ”klinik”-look. Personligt hader jeg at have helt korte negle, men jeg må jo erkende, at det har sine
praktiske formål.

før

efter
Form

Overflade

Først skal formen laves. Dette klares med en
neglefil. Selvom vi går efter korte negle, så er der
stadig forskellige former der kan tilgås. Det helt
naturlige look kan bevares ved blot at file neglene
helt korte – hvis du ønsker et mere feminint udtryk
kan kanterne afrundes, og neglen bliver dermed
mere oval og aflang (og det ligner du har længere
fingre – win). Og nu når du er i gang, så sørg lige
for at få dem renset godt ik’? Snavs under neglene
er kæmpe no-no.

Den her er virkelig vigtig! Og her skal der bruges
lidt udstyr, men det er en SU-venlig investering. Du
skal have fat i en ”buffer”, som er en lille klods med
forfinede file på siderne. Det er bedst at finde en
der har 2-3 forskellige grader af grovhed, det giver
det bedste resultat. Man bruger den til at polere
neglene, og det giver et skinnende, blankt udtryk,
præcis som hvis du havde klar lak på – men det
holder meget længere!

Neglebånd
Dine neglebånd er billedrammen til dine kunstværker af negle. Neglene kan være nok så skønne, men hvis
huden omkring har det sløjt, så dominerer det udtrykket. Neglebåndene kan kravle forholdsvis langt ned ad
neglene og være meget tykke. Med lidt olie kan de blødgøres og forsigtigt skubbes tilbage. Hvis du har
neglerødder, så få dem klippet væk – for guds skyld ikke hive dem af! Det er den direkte vej til helvede.
Hvis du gerne vil have flottere negle, men ved med dig selv at du aldrig kommer til at sidde og file og nusse om
dem, som jeg foreslår, så har jeg et overordnet råd: FUGT. Til både negle og neglebånd. Det kan være i form af
en håndcreme eller en olie. Det mindsker risikoen for at få neglerødder, dine negle bliver mere fleksible og vil
flække mindre.

Af Maria/MOK-red.

