Vind FADLs CNS-bog.
Pris: 499,95,-
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DET SKER I UGEN

UGENS BASISGRUPPE
Panums Ungdoms Forsker Forening PUFF

ONSDAG

Synes du forskning lyder spændende? Kunne du tænke dig at blive klogere
på forskning som studerende?
Så er Panums UngdomsForsker Forening en basisgruppe for dig!

MOK udkommer.
MOK leger papparazzier
Johans hår er længere end i lørdags

Vi er en gruppe studerende med og uden forskningserfaring på tværs af
semestertrin, det alle brænder for at udbrede studenterforskning og tilbyde
studerende brugbare redskaber til at få et godt forskningsophold.
I PUFF arbejder vi på
•
At informere om hvordan man kommer i gang med at forske
•
At fungere som portal mellem forskningsenheder og studerende
•
At opkvalificere studerende til et forskningsophold via kurser og
foredrag
•
At oplyse om ansættelsesforhold og rettigheder
•
At bistå studerende med spørgsmål vedrørende forskning
Vi brænder for at gøre studerende bedre rustet til at varetage stillinger som
studenterforskere uanset baggrund og semestertrin. Vi arbejder hårdt på at
udbyde de mest relevante og effektive kurser og oplæg, alt sammen ud fra
vores egne erfaringer med forskning.

TORSDAG
Niels får tennisalbue
Maria prikker patienter i armene
Alice skal hjem til Mo

FREDAG
Mo tager billeder med søs
Myken får lavet hul i det andet øre

Du kan komme i kontakt med os på kontakt@puffnet.dk eller på vores
facebook.

LØRDAG
DEN STORE BAGEDYST FINALE!!!
MOKs største fan spiser fint (Johan betaler)

SØNDAG

UGENS SJOVE INDSLAG

Mo’s far bør rydde op i sin reol
Andreas har drukket hele weekenden av

Drengene på ugens MOK-redaktion

MANDAG
MOK deadline 12.00
Sidste MOK for i år!

TIRSDAG
Julemusik for fuld blæs

UGENS REDAKTION

Albin

Lukas

Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i
semestermånederne, med undtagelse
af uge 41 samt ugen efter påske.
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SOVS
Det er søndag aften, aftenen inden mandagens MOKproduktion. Jeg sidder forgæves og prøver at skrive en sjov
tekst om noget helt andet end det, denne kommer til at handle
om. Jeg har en aftensmadsaftale med en gymnasieveninde
(Therese), der er flyttet til Amager (to falstringe mødes i
København). Kl. 15:26 tikker en besked ind på min telefon;
Ja. En dansk klassiker, mor-mad, noget en stakkels palæokøbenhavner aldrig ville komme i nærheden af – deres tab
øv bøv. Stegt flæsk er uden tvivl det bedste danske mad jeg
kender til; naturligvis i en perfekt kombination, en symbiose,
med sin evige partner: Persillesovs (og de hvide kartofler, en
essentiel del, men dem nævner vi aldrig).

Jeg tager cykleturen fra det kolde ydre Østerbro til det endnu
mere kolde og blæsende DR-byen på Amager. Hele vejen
glæder jeg mig til kød, sovs og hvide kartofler. En hyldest til
mine rødder fra Sydhavsøerne bragt til hovedstaden.

|

En uvelkommen gæst i en storby. (Jeg kan ikke altid leve af
salat forhelvede).
Jeg ankommer, vi handler ind, køber både flæsk og persille
og øko-kartofler (gud bevares vi er vel lidt integrerede i det
københavnske). Vi når hjem i køkkenet, da hun udbryder: Kan
du lave sovsen?
Om jeg kan lave sovsen?! Gud hjælpe mig kan jeg lave en
opbagt sovs. Jeg har da lært noget af min mor og min mors
mor, og det er da ved gud mig, der har lavet den brune sovs
de sidste TO juleaftener.
Jeg er målløs, tom for ord, ude af stand til at udtrykke mig…
kan min veninde, født og opvokset på Falster sammen med
mig, ikke finde ud af at lave en opbagt sovs? EN OPBAGT
SOVS.
Jeg føler mig skamfuld på hendes vegne. Jeg har lyst til
at ringe til mor Tina og høre hvornår Therese ikke fik sin
OBLIGATORISKE oplæring. Jeg får samlet mig i køkkenet,
finder ordene: ”Jeg skal nok lave sovsen.”
Det fik mig til at tænke på, at hvis ikke engang de, der er
vokset op på lige fod med mig i plutten (udtales ”plåtten” og
er lollandsk for “mudder”), kan lave en god opbagt sovs, ja så
må københavnerne være fuldstændig lost.
Så halvt frustreret, halvt forhåbningsfuld kommer her en opskrift
på opbagt sovs, noget ALLE burde kunne lave i et køkken.

Opskrift på opbagt sovs
Ingredienser til en hvid basis sovs
•
2 spsk Hvedemel
•
2 spsk Smør
•
Mælk SØDMÆLK FORHELVEDE (selvfølgelig øko) til rette konsistens*
* SOVSEN SKAL HÆNGE VED KARTOFLERNE ELLERS ER DET EN SAUCE
Fremgangsmåde
1. Smelt smør i en gryde, lige så det bobler (IKKE BRUNT FORHELVEDE).
2. Tilsæt mel og pisk. Der skal god varme på det komfur nu, så fyr op på 10, 14, 18 hvad end det går til.
3. Du får en ”dejagtig” konsistens (lidt a la hud hos patient med myxødem), det er cool. Så tilsætter du
mælk, lidt ad gangen og pisker, PISK forhelvede. Hvis der kommer klumper tager du gryden af varmen
og PISKER. Pisk til klumperne er væk, og gør det med almindeligt piskeris ellers har du ikke en skid
styr på konsistensen.
4. Tilsæt mælk og bliv ved med at piske. SOVSEN SKAL KOGE. Den skal koge længere end du tror.
Formålet med at den koger, er at konsistensen bliver tykkere (derfor bliv ved med at tilsætte mælk), og
melsmagen forsvinder. Sovsen er ikke færdig før du har smagt på den, og den ikke længere smager
af mel.
5. Tilsæt salt når den har fået den konsistens du vil have, for ellers fortynder du sovsen med mælk og
skal tilsætte mere salt… dobbeltarbejde.
SOVSEN SKAL HÆNGE VED KARTOFLERNE
Er det persillesovs? Tilsæt hakket persille inden servering.
Er det jul? Tilsæt fond fra gris/and/grøntsager og kulør.
Er det italiano night? Tilsæt peber og muskatnød for en solid hjemmelavet mornaysovs.
Nu er du blevet et mere dannet menneske. DET VAR SÅ LIDT.

Af: Sine, MOK/red.
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ANNONCER

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

.dk.

Har du lyst til at blive en del af en forskergruppe på
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse?
Vi søger en medicinstuderende til at blive en del af vores forskergruppe i Sektion
for Epidemiologi på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF), som
forskningsårsstuderende/studentermedhjælper. Du vil få dit eget projekt, som evt. kan
bruges som kandidatspeciale. Derudover vil du hjælpe i gruppen med andre opgaver.
Stillingen er pr. 1. februar 2021, evt. før. Det vil være muligt at du er på 11. semester (5.
semester på kandidatuddannelsen: Forskerperspektiv) i dele af ansættelsen, hvis dette er
ønskeligt. Vi ser gerne at du er ansat i 12 måneder.
Dine opgaver
Du vil primært styre dit eget forskningsprojekt. Andre opgaver kan være; data management,
statistiske analyser, fondsansøgninger m.m.
Vi tilbyder
Et godt forskningsmiljø i et stort epidemiologisk forskningscenter, hvor du vil være en del
af en mindre forskergruppe, som har fokus på mikronæringsstoffer (fx K-vitamin og jod) og
kroniske sygdomme (fx allergi, cøliaki og hjertekarsygdomme). Her vil du få dit eget projekt.
Der er flere muligheder at vælge imellem, og du får derved ved ansættelsen mulighed for
at definere dit projekt/opgave. Vi har kontorer på Frederiksberg Hospital. På centeret har vi
fælles centermøder og forskermøder, samt mindre fællesskaber i sektioner og teams hvor
du også vil blive inviteret med. Vi søger et skolarstipendie til dig sammen.
Vi leder efter
En engageret, glad kollega, der er god til at samarbejde og til selvstændigt at løse opgaver,
samt har lyst til at være en aktiv del af et stort epidemiologisk forskningscenter. Det er vigtigt,
at du har lyst til at forske og til at arbejde med data og statistiske analyser.
Hvis du er interesseret i at høre mere, så kontakt teamleder og post.doc. Line Lund Kårhus,
pr mail: line.lund.kaarhus@regionh.dk eller telefon: +45 28372103. Har du lyst til at søge,
så skriv et par linjer om dig selv og vedhæft et kort CV.
Ansøgningsfrist er d. 14.december 2020 via mail: line.lund.kaarhus@regionh.d

Medicinstuderende søges til 6 måneders skolarstipendium på projekt om COVID-19 smittespredning
Projektet
På Nordsjællands Hospital – Hillerød er vi i gang med et nyt projekt, der skal kortlægge
COVID-19 smittespredningsmønsteret i Region Hovedstaden og Region Sjælland i
perioden 1. marts til 31. december 2020. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse og
registerdata vil vi afdække indirekte smitteveje og identificere faktorer, der har betydning
for smittespredning og udvikling af et alvorligt sygdomsforløb.
Som forskningsårsstuderende vil du analysere data fra de besvarede spørgeskemaer og
koble dem med relevant data fra Danmarks Statistik. Du vil få tilknyttet et vejlederteam, der
dagligt vejleder og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs. Du vil indgå som en
central del af projektet, blive oplært og følgende inkluderet i arbejdet med en række artikler
Publikationer
På baggrund af resultaterne fra det analyserede data skal du udfærdige en videnskabelig
artikel som førsteforfatter. Derudover er der mulighed for yderligere medforfatterskaber i
de projekter i vores forskningsteam, som du tager del i under ansættelsen.
Vi tilbyder
•
Data til udarbejdelse af en videnskabelig artikel til publikation som førsteforfatter.
•
Forfatterskab(er) på videnskabelige artikler og mulighed for at skrive din
kandidatopgave.
•
Indblik i forskningsverdenen samt at være en del af et større forskningsteam.
•
Grundig introduktion til og oplæring i arbejde med SPSS og artikelskrivning.
•
Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik og -etik.
•
Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø med andre Ph.D-studerende
og flere medicinstuderende.
•
Løn: 10.000 kr. per måned
Vi forventer at
•
Du har gode samarbejdsevner og du er selvstændig, struktureret, dedikeret og flittig.
•
Du har mod på at arbejde med epidemiologisk forskning, statistisk analyse og
registerdata.
•
Erfaring med basal programmering/brug af statistikprogrammer er en fordel men
ikke et krav.
Ansættelsesperiode
Ansættelsesperioden starter 1. januar 2021 evt. 1. februar 2021 og forløber 6 mdr og
kan kombineres med 11. semester forskningsophold. Arbejdet kommer til at foregå på
Forskningsafdelingen, NOH, Hillerød.
Ansøgningsfrist er 7. december 2020
Motiveret ansøgning (½-1 A4 side) og CV sendes til læge, PhD Maria Lendorf, mail: maria.
elisabeth.lendorf@regionh.dk. Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 50.
Yderligere information
Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:
Maria Lendorf, læge, PhD (maria.elisabeth.lendorf@regionh.dk) evt tlf. 2627 0898
Christian Torp-Pedersen, professor, dr.med. (Christian.torp-pedersen@regionh.dk)

Medicinstuderende til kliniske forskningsforsøg i
infektionsmedicin
På Hvidovre Infektionsmedicinsk Afdeling undersøger vi om kortere antibiotisk behandling
af pneumoni og bakteriæmi (sepsis) er lige så godt som lang behandling. Vi søger derfor 4
medicinstuderende, som kan hjælpe os med inklusion og opfølgning af patienter i studierne.
Vi forventer af dig:
•
Selvstændig og udadvendt
•
Gå-på-mod
•
Interesse for patient kontakt
•
Du skal kunne tage ca 1 vagt pr uge i dagtid (8-15)
Vi kan tilbyde:
•
Erfaring med klinisk forskning
•
Spændende og dynamisk forskningsmiljø
•
Mulighed for selv at præge arbejdsgange
•
Introduktion til det infektionsmedicinske speciale
•
Løn efter FADL overenskomst
For yderligere information, kontakt læge, ph.d.-studerende Louise Thorlacius-Ussing på tlf
23990190 eller e-mail louise.thorlacius-ussing@regionh.dk
Ansøgninger sendes til louise.thorlacius-ussing@regionh.dk
Vi glæder os til at høre fra dig!

Er du nysgerrig for at lære mere om psykiatri?

Psykiatrisk Center Amager søger 3 nye medicinstuderende til vores forvagtshold.
Velkommen indenfor på Psykiatrisk Center Amager. Som stud. med. på Psykiatrisk Center
Amager kommer du til at varetage forvagtsarbejde i vores døgnåbne skadestue og akut
stuegang på intensive og åbne afsnit efter behov i vagten.
Som stud.med. samarbejder man tættest med lægerne i akutmodtagelsen. Arbejdet foregår
i dagtid alle ugens syv dage fra 10:00 til 17:24.
Der er god adgang til supervision. Der er en speciallæge i akutmodtagelsen, som har ansvar
for den medicinstuderende sammen med bagvagten.
Hvilke arbejdsopgaver vil du få?
•
Samtale med alle nye patienter i modtagelsen i samarbejde med kontaktperson
•
Superviserede gennemgange og stuegang i weekend og helligdage
•
Akut tilkald til de øvrige døgnafsnit med vurdering af patients tilstand
Vores forventninger til dig
•
Er stud. med. på min. 9. semester med bestået eksamen i psykiatri
•
Har lyst til at arbejde i det psykiatriske speciale
•
Har interesse for tværfagligt samarbejde
•
Kan lide at have mange bolde i luften
Hvad tilbyder vi dig?
•
En dynamisk, ambitiøs og udfordrende arbejdsplads med gode læringsmuligheder
•
Daglig mulighed for supervision af speciallæge/bagvagt
•
medarbejdere og synlige ledere med engagement, humor og god kollegial sparring
Om os
Modtagelsen har en velfungerende personalegruppe, der udover overlæge består af
Yngre Læger under uddannelse, to afdelingssygeplejersker, sygeplejersker, social- og
sundhedsassistenter, socialrådgiver og lægesekretær. Der er et godt samarbejde på tværs
i huset, både mellem afsnit og i lægegruppen.
Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er med tiltrædelse den 01.01.2021 eller snarest derefter.
Vagter fordeles med vagtforpligtigelse, således at alle vagter skal dækkes kollektivt af
holdet. Det tilstræbes ca. 4 vagter månedligt, men de kan ligge fleksibelt. Overenskomsten
er indgået mellem Foreningen af Danske Lægestuderende følges, men holdet er ikke
tilknyttet FADL ’s vagtbureau.
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om CV, eksamensbevis samt oplysninger om
tidligere ansættelser. Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig
ansættelse.
Interesseret?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte klinikchef René Sjælland
på rene.sjaelland@regionh.dk og 2172 9501 og holdformand Claas-Frederik Johannsen på
claas-frederik.johannsen@regionh.dk. Ansøgningsfrist er mandag den 30.11.2020 kl. 12.00.
Jobsamtaler forventes afholdt i uge 50.
Om Psykiatrisk Center Amager
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele
Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 250.000 borgere
med forventning om yderligere befolkningstilvækst.
Centeret har 9 døgnafsnit med i alt 129 sengepladser fordelt på fem intensive og fire åbne,
subspecialiserede sengeafsnit. Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske
ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk og
Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et Gadeplansteam,
OPUS Ambulatorium, et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse samt et
botilbudsteam.
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og
undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse
af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basisuddannelse), speciallæge i almen
medicin samt til introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse
af specialpsykologer. Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende
på 10. semester ved Københavns Universitet.
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Studentermedhjælper til arbejde
med kliniske retningslinjer

kræftbehandling af høj og ensartet kvalitet på tværs af Danmark samarbejder sekretariatet
med DMCG'erne om systematisk vedligeholdelse og udvikling af DMCG-retningslinjerne,
herunder om at sikre et evidensbaseret og ensartet produkt for alle cancergrupper.

Har du lyst til at understøtte arbejdet med udvikling og opdatering af kliniske
retningslinjer på kræftområdet? Er du interesseret i evidensbaseret medicin? Har du styr på
referencehåndtering og har flair for dokumenthåndtering og CMS-systemer? Interesserer
du dig for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet og vil du være med til at levere viden til et
bedre sundhedsvæsen – så er du måske vores nye studentermedhjælp.

Din profil
Du læser folkesundhedsvidenskab, sundhedsteknologi, medicin eller anden relevant
sundhedsfaglig uddannelse og er cirka halvvejs i studiet. Du må meget gerne have kendskab
til litteratursøgning, brug af referencehåndteringsprogrammer samt medicinsk terminologi.
Du har mod på at arbejde med hjemmesideredigering, vi bruger CMS-systemet Episerver,
men det er ikke et krav med kendskab til dette. Du er erfaren bruger af Windows. Det vil også
være en fordel, hvis du interesserer dig for evidensbaseret medicin samt kvalitetsudvikling
i sundhedsvæsenet.

Dine opgaver
Som studentermedhjælp i Retningslinjesekretariatet i Regionernes Kliniske
Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) bliver din primære opgave at understøtte Danske
Multidisciplinære Cancer Gruppers (DMCG.dk) udvikling af de kliniske retningslinjer på
kræftområdet.
Du skal blandt andet være med til at
•
lægge retningslinjer på hjemmeside (html)
•
arbejde med data i form af deskriptiv statistik i Excel
•
lægge eksisterende retningslinjer over i ny skabelon
•
skabe overblik over eventuelle mangler i retningslinjerne
•
sikre overblik over opdatering af retningslinjerne
•
opdatere referencelister
•
opbygge og vedligeholde referencedatabase
•
sikre versionsstyring af retningslinjedokumenter
•
kritisk litteraturlæsning og evidensvurdering, herunder bl.a. gennemgang af
retningslinjer ud fra AGREE II værktøjet
•
udvikle og udføre aktiviteter, der understøtter implementering og monitorering af
retningslinjerne
Derudover forventer vi, at du varetager ad hoc opgaver såsom udarbejdelse af mindre
notater og referater samt yder praktisk hjælp i forbindelse med f.eks. møder og konferencer.
Om Retningslinjesekretariatet
Sekretariatet er etableret i efteråret 2017 og understøtter et samarbejde mellem
Sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) og Regionernes
Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).
Arbejdet med landsdækkende kliniske retningslinjer er én af kerneopgaverne i de 25
cancergrupper (DMCG'er). Hver kræftsygdom har tilknyttet en DMCG, som ud over
retningslinjer arbejder med kliniske kvalitetsdatabaser og forskning. For at understøtte

Tarpon-fisken flygter fra sit ansvar

Du er systematisk, i stand til at skabe overblik og du arbejder selvstændigt med respekt
for deadlines. Du er opsøgende og initiativrig samt sprogligt sikker på dansk og engelsk.
Vi tilbyder
Som studentermedhjælp i Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet bliver
du en del af en lille afdeling i et større fagligt fællesskab. Vi prioriterer et højt fagligt niveau,
kollegial sparring og en uhøjtidelig omgangstone.
Vi er placeret sammen med ca. 30 søde og kompetente kolleger, der gerne bidrager med
sparring og støtte.
Løn og ansættelsesforhold
Arbejdstiden er på 10-20 timer pr. uge. Løn- og ansættelsesvilkår er med udgangspunkt i
gældende overenskomst.
Du vil blive ansat hos RKKP i Region Midtjylland, men med tjenestested enten på
Frederiksberg Hospital eller i Regionshuset Aarhus.
Ansøgningsfrist
Send os din ansøgning og CV via vores online system inden
mandag den 30. november 2020 kl. 12. Benyt knappen 'send ansøgning' nederst i linket her:
https://rm.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=6ad715dc-f84d-455db0ae-c22c22528cca
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler fredag den 4. december 2020.
Du kan læse mere om Retningslinjesekretariatet og DMCG.dk på
www.dmcg.dk/Kliniske-retningslinjer/ og om RKKP www.rkkp.dk/om-rkkp/
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kvalitetskonsulent
Julie Bolvig Hansen på juhase@rkkp.dk
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UNIVERSITETSVALGET 2020
Hvorfor det er vigtigt, og
hvorfor du bør stemme
Det er igen blevet tid til Universitetsvalget! Selv om man
godt kan tro, at uni-valget er for folk, der har siddet i
elevrådet siden folkeskolen, så er uni-valget en vigtig
begivenhed, hvor man får muligheden for at forme sit
studieliv. På universitetet har vi studerende nemlig formelt
indvalgte tillidsposter. Der er valg til 3 forskellige organer
som du kan læse om:
Akademisk Råd
Dekanerne er de øverste ledere på fakulteterne. Dekanerne
er vejledt af et råd, Akademisk Råd, der har til opgave
at vejlede dekanen i forskningsstrategi, rammerne på
fakultetet, de større uddannelsesrammer og budget. På
SUND er Ulla Wever dekan og i Akademisk Råd skal der
vælges 6 studenterrepræsentanter fra hele fakultetet. I
Akademisk Råd er der kampvalg, idet både SUNDrådet og
Frit Forum opstiller. Fra MedicinerRådets side anbefaler vi
at stemme på SUNDrådet.

D. 23.-27. november er der valg på
KU. Men hvad er univalget? Hvad
stemmer man til? Og hvem skal man
stemme på? Vi prøver at give dig et
overblik her.

MedicinerRådet stiller selv med 3 medicinere til Akademisk
Råd. Rasmus (8. sem.), Simon (11. sem.), og Jesper (4.
sem.). For at opnå mest mulig indflydelse på fakultetet,
så går de studerende sammen fra flere uddannelser end
blot medicin. De stiller op via SUNDrådet sammen med 3
andre fra SUND. Dette skaber et tværfagligt forum, hvor
der kan ydes en bred indsats og erfaringsudveksles for at
gøre vores fakultet bedre for alle studerende.
Vi har snakket lidt med hver af Mediciner-kandidaterne på
SUNDrådets liste:
Hvorfor er det vigtigt at stemme til valget?
Rasmus: De studerende er hverdagens eksperter. For at
sikre den stærkeste repræsentation af de studerende, vil vi
gerne sidde med det bredeste og stærkeste mandat. Det får
vi kun, hvis så mange som muligt stemmer. Som indvalgt
arbejder man hele året i mange forskellige sammenhænge,
fx dispensations-, kvote 2-, ansættelses-udvalg osv., og jo
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Kandidater til Akademisk Råd for SUNDrådet:

Rasmus Michael Christiansen - Medicin
Sara Rudbæk Larsen - Folkesundhedsvidenskab
Lilia Shanjani - Farmaci
Adam Gulmann - Veterinærmedicin
Simon Albrechtsen - Medicin
Dogukan Jesper Gür - Medicin
flere der har stemt, jo stærkere stemme har vi.
Hvorfor stemme på SUNDrådet?
Simon: Ikke nok med at få så mange stemmer som
muligt, så er det afgørende, at stemme på en liste, der har
kandidater fra flere af de forskellige studier på SUND. Den
tværfaglige repræsentation øger nemlig indflydelse. Der
er samtidig meget af lære af de andre studier på SUND
(fx veterinærmedicin, farmaci, folkesundhedsvidenskab
mv.). Derudover samarbejder SUNDrådet med de andre
fakultetsråd; fx SCIENCErådet, HUMrådet, SAMFrådet og
slutteligt StudenterRådet for hele Københavns Universitet.
I fællesskab står vi stærkest.
Hvad vil SUNDrådet arbejde for og hvilke udfordringer er
aktuelle?

Jesper: SUNDrådets kerneopgave er at have en finger i
jorden hos studiemiljøerne på tværs af SUNDs uddannelser
via fagrådene, og komme med bæredygtige løsningsforslag
med et bredt repræsentationsgrundlag. Lige nu står KU til
at rykke sine uddannelser på færre kvadratmeter samtidig
med et øget optag af studerende. Dette stiller os overfor
en utrolig stor udfordring, hvor vi er nødt til at finde en
balance mellem kvaliteten af vores uddannelser samt hvad
der er praktisk er muligt. Vi vil i SUNDrådet arbejde for at
komme med nytænkende løsninger, hvor der ikke går på
kompromis med kvaliteten af vores uddannelser.
Derudover advokerer vi for mere holdbare løsninger fx
at KU går over til selveje af bygninger, således vi ikke står
i lignende situationer i fremtiden. Trivsel har ligeledes
været et enormt fokuspunkt, da tilfælde af fx krænkelser
og ensomhed er begyndt i højere grad at komme frem i
lyset. Som det ser ud nu, så mangler KU bredt tilgængelige
og tilstrækkelige ressourcer til at kunne tage hånd om
trivselsproblemer. I SUNDrådet vil vi kæmpe for at styrke
studieadministrationen, således ingen studerende bliver
tabt i bureaukratiet og at det administrative personale er
godt rustede til at kunne tage hånd om sager om mistrivsel.
Vi har mange udfordringer og emner vi gerne vil løse og
arbejde for, men en ting er sikkert, og det er, at vi arbejder
for alle studerende med de studerende.
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MEDICINERRÅDET

Studienævnet:
Studienævnet er ansvarlige for medicinuddannelsen.
Studienævnet laver nye studieordninger, evaluerer
uddannelsen, lægger eksamensplaner og
undervisningsplaner. Det er altså mere lavpraktisk og kun
for medicinuddannelsen. Derudover er det studienævnet
der behandler svære dispensationsansøgninger.
Formandsskabet i studienævnet består af studieleder
Jørgen Kurtzhals, der er formand, samt Peter Schaldemose,
der er næstformand. De studerende har 5 ud af 10 pladser
i studienævnet.
Til studienævnet har MedicinerRådet lavet en liste
til MedicinerRådets generalforsamling, hvor alle
medicinstuderende kan møde op og stille op. I år er der

Kandidater til Studienævnet for Medicin:
Peter Schaldemose
Annarita Ghosh Andersen
Benedikte Hartvigsen
Joachim Birch Milan
Regina Borlestean
Dogukan Jesper Gür
Simon Albrechtsen
Sedra Al Yousef
vores uddannelse bedre.
Kom desuden forbi og mød os kl. 8-11 tirsdag, onsdag og
torsdag i denne uge, hvor vi står på Panum og er klar til –
på behørig afstand – at tage en uformel snak om studiet
og de ting der kan forbedres.
Så tag en pause fra kaffe og læsning og kom forbi til en
snak om studenterpolitik!
Universitetsbestyrelsen:
Universitetsbestyrelsen er den øverste myndighed på
universitetet. Bestyrelsen ansætter rektor og fastlægger
retningslinjer for universitetet, er ansvarlige for de
helt store emner osv osv. I bestyrelsen sidder der to
studerende, og hvert år er der valg til en af pladserne. I år
er StudenterRådets spidskandidat - som MedicinerRådet
bakker op om - Anders Mortensen der læser Fødevarer
og Ernæring.
Nogle af de mærkesager Anders Mor tensen og
StudenterRådet - som MedicinerRådet er en del af - går til
valg på er følgende:

ikke kampvalg til studienævnet, da der ikke er nogen
der stiller op imod os. Vi vil dog stadig bestræbe os på at
repræsentere de studerende, og være talerøret til ledelsen.
Et af vores fokusområder det næste år, vil være at onlineundervisning ikke skal blive en undskyldning for at spare.
Derfor insisterer vi f.eks. på at SAU skal være live, uagtet om
det må foregå via Zoom eller fysisk på Panum. Kun således
får man den enormt lærerige dialog mellem underviser
og studerende.
Savner du mere indflydelse på dit studie, så skal du komme
til MedicinerRådets møder. Her diskuterer vi vigtige
dagsordenspunkter fra studienævnet, og andre vigtige
ting der rører sig på KU. Vi har altid brug for flere ihærdige
og engagerede studerende, der vil være med til at gøre

STUDENTERRÅDET KÆMPER FOR SELVEJE
I dag lejer universitetet næsten alle sine bygninger af
Bygningsstyrelsen, hvis skandaleramte byggeprojekter
tvinger os til at bruge penge på ekstreme huslejestigninger
i stedet for undervisning og forskning. Vores uddannelser
forringes, og konsekvensen kan blive, at vi skal fraflytte
CSS. Studenterrådet kræver selveje af vores bygninger, så
vi får sat en stopper for Bygningsstyrelsens huslejetyranni.
Hjælp os med at få spredt budskabet: invitér dine venner
til begivenheden og husk at stemme, når afstemningen
åbner d. 23. november!
STUDENTERRÅDET HAR EN GRØN LØSNING
Vi står over for en klima- og biodiversitetskrise, der buldrer
derudaf, og som kræver handling fra alle - også os. Derfor
har vi i Studenterrådet en grøn løsning, der reducerer
universitetets CO2-udledning og sætter klima på pensum
STUDENTERRÅDET HAR DIN RYG
Mange studerende er kommet i klemme i forbindelse
med corona-nedlukningen af vores universitet. Flere har
mistet deres SU eller er gået glip af dispensation. De er
blevet fanget i universitetets bureaukrati og rigide regler.
Vi vil have genskabt en stærk studieadministration, så
universitetet arbejder med os, ikke mod os.

MÅNEDENS
MEDLEMSFORDEL

FØR 399,95
NU

299,95,-

FØR 399,95
NU

299,95,-

SOM MEDLEM FÅR DU
EKSTRA 50 KR. I RABAT
VED AT BRUGE KODEN
SOM KAN FINDES
I MAILEN OM
MÅNEDENS FORDEL

FØR 299,95
NU

224,95,-
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MOK giver chancen til en videnskabelig artikel, der er blevet afvist af samtlige peer-reviewed tidsskrifter i verden:

Ugens afviste publikation!

Et prospektiv kohortestudie af to studenterfællesskaber i Studenterhuset
En semikvantitativ analyse af makulinitet og temporalitet.
Abstract
MOK and Scorebogen are two separate student organisations using the computer facilities of Studenterhuset, a property of the University of
Copenhagen reserved solely for off-campus student social activities. Both MOK and Scorebogen consist of male as well as female members
(no non-binary or gender undefinable members were registered), and both organisations are victims of temporally restricted episodes of
severe masculinity. In current litterature on the subject, there is much debate concerning the definition of masculinity. No active progress
was made defining masculinity in the making of this article. Instead a semi-quantative algorithm was used to assign the arbitrary unit of
masculinity to each student organisation, Harboe-factor, which was entirely based on a non-empiric approach. AI (artificial intilligence)
and machine learning played no particular role in this analysis. In spite of certain methological difficulties we conclude that at some point
during the year 2020 MOK exceeded Scorebogen in masculinity. A linear regression suggests that MOK will remain the most masculine
organisation in Studenterhuset indefinitely.

Masculinity [Harboe-factor]
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Verdens bedste franske bulldog

For nylig tog jeg en test omkring hvilken hund jeg ville være, altså hvis jeg
var en hund. Det blev en fransk bulldog, og derfor har jeg besluttet mig for at
udnytte denne spalteplads til at skrive lidt om den elskværdige franske bulldog
Den franske bulldog nedstammer fra Molossianerne - en gruppe græske
stammer - tilbage i det gamle antikken. Den har et temperament som mange
andre hunde nemlig at den meget nemt bliver ramt af seperationsangst,
hvis dens menneske er fraværende i blot et par timer. Nuhr.
Desuden ligger den nummer 109 på Stanley Corens liste over ‘The
Intelligence of Dogs’. Dog med nogle undtagelser, f.eks en den franske
bulldog Princess Jacqueline, som mentes at kunne tale over 20 sprog i
passende situationer. Uha!
Franske bulldogs har dog visse sundhedsmæssige udfordringer, som deres
ejere kan hjælpe dem med at undgå ved f.eks at gå daglige ture med dem.
Hvor kontroversielt. Dog skal nævnes nedenstående række af sygdomme
som den franske bulldog, og herunder jeg som personlighedstypen fransk
bulldog, kan regne med at møde i mit liv:
•
•
•
•
•

Patellar luksation
Temperatur-regulations problemer
Nødvendig In vitro fertilisation (IVF)
Kongenital hemivertebra og Chondrodysplasi
Glaukom og corneale ulcerationer

Fremtiden ser lys ud. Tak til woman.dk for at belyse min kærlighed
til det skønne dyr.

Andreas \\ MOK-red

Af Johan // MOK-red.
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MOKOSKOPER
af MagicMyken
MOK’s medie har været oppe til sent på natten, for at
læse stjernerne på himlen! Overraskelser venter rundt om
hjørnet, fordi de der ikke har væbnet sig på det uventede!
Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du går til læge og bliver diagnostiseret med tennisalbue.
Du synes det er for pinligt at indrømme, at det kommer af
wii-tennis, men forklarer at det er kompliceret. Der opstår
en akavet stilhed, og din læge begynder at spørge om dine
albuebevægelser omkring sengetid.
Fisken
19. feb. - 19. marts
Du taber i beer pong og skal som konsekvens spise tre
pakker popcorn. Mikrobølgeovenen fungerer ikke og dine
venner insisterer på, at du sluger dem upoppede. Du går
i solarie dagen efter (det er jo blevet vinter) og det ender
noget nær fatalt, hvor du får lagt verdens største dræn.
Vædderen
20. marts - 19. april
DER ER KÆMPE NYHEDER! DU OPLEVER SIMPELTHEN
AT VER... (En kaffeplet på manuskriptet, har desværre
forhindret trykkeriet i at opsætte vædderens horoskop)
Tyren
20. april - 20. maj
Du finder ud af hvor sygt mange penge, man kan tjene,
hvis man både har et dagjob og et nattejob. Den rette
mulighed opstår ved at tage et forskningsår. Du har jo
masser af tid om eftermiddagen, som du ligeså godt kan
bruge på at få et førsteforfatterskab på CV’et. Du er helt
høj på dine koffeinpiller. Du når ikke at opdage dit hurtigt
progierende exophtalmus, før det er for sent.
Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du får et superhemmeligt job! Du skal pludselig arbejde
med xxx og hele xxx timer om ugen!
Du troede ikke det ville involvere xxx, og du synes det
er underligt at I tager blodprøver med xxx. Desværre
er adressen og telefonnumre sløret, så der er nogle
kommunikationsproblemer.
Krebsen
21. juni - 21. juli
Du tømmer køleskabet og laver en sovs. Ansjoser i
flødeakvarie kalder du din opfindelse. Du propper også
en stakkels hare i suppedasen. Lidt rødvin og en tomat.
Du nægter at indrømme, at du har strukket gastronomiens
grænser for langt, og blærer dig demonstrativt meget
overfor dine venner med din sovs, og leder enhver samtale
ind på sovs.

Løven
22. juli - 22. aug.
Du tror du har fået corona, fordi du har mistet smagssansen.
Du vælger at se det positive i situationen og melder dig
til en chillispisningskonkurrence. Det viser sig at dine
smagsløg er intakte, du glemte bare at blande pulver i
pulversovsen igår. Du forlader konkurrencen med tårer i
øjnene og en evig flamme i munden.
Jomfruen.
23. aug. - 22. sep.
Al din undervisning foregår nu på zoom. Du ser film med
dine venner over zoom. Hele din verden foregår fra dit
kontrolcenter aka din sofa. Pizzamanden får en nøgle, så
han kan gå ind og sætte pizzaen på dit sofabord. Du har
løst problemstilling nr. 1, men du er frustreret over at du
ikke er i stand til at lave nr 2., uden at rejse dig fra din sofa.
Langsomt men sikkert skaber du et krater, du måske aldrig
vil kravle op af igen.
Vægten
23. sep. - 22. okt.
I stedet for at eksplodere i raseri, bør du forsøge at dosere
dine frustationer ud over hele måneden med konstante
mikroaggressioner. Skul lidt. Lad dine kommentarer være
lidt tvetydige. Vær konsekvent med at ghoste dine venner,
min. 2 dage per besked. Stil dig lige præcis tæt nok på folk
til at det ville være underligt, selv før corona.
Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Uhh, hvor er det godt at være skorpion. Du er en superstar!
Du er for lækker! Dine venner synes du er for meget,
når du står og snaver spejlet, men fuck dem. De er bare
misundelige over, at de ikke kunne kysse med sådan et
hunk! Det kører for dig fagligt! Du behøver faktisk ikke at
læse mere, du er for klog til det her universitet. Mmhm,
hvor er det godt at være skorpion.
Skytten
22. nov. - 20. dec.
Juletiden nærmer sig, og du skal nok passe lidt på vægten.
Altså ikke badevægten, du er alt for stresset til at tage
på, men derimod din ven som er Vægt! Han har sendt
underlige blikke på det seneste.
Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
E-sport er det nye cykelsport. Du har endelig fundet en
ny hobby du kan kaste en masse penge efter, nu hvor du
har mistet interessen i din racercykel. Du køber masser af
ram, en mus med tusindvis af FPI, et tastatur med sejt lys
i og 3 skærme, fordi det er sejere end 2.
Desværre er der hverken særlig mange kills eller damer i
dine nye erhvervelser. Heldigvis nærmer nytår sig, hvilket
er en god mulighed for at revurdere dine livsbeslutninger.

