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DET SKER I UGEN

UGENS BASISGRUPPE

JIZZ
Jul I Ztuderens Zkød

ONSDAG
MOK udkommer.
Johan skal til tandlæge

”Santa Claus kommer to town” Igen igen igen. Vi indsupplerer for
tiden rigtig mange nye medlemmer. I løbet af sommeren og de
tilhørende skandaler, har vi mistet medlemmer, herunder Morten
Østergaard. Det skyldes muligvis, ikke evidensbaseret endnu, at færre
vil sidde på skødet af os eller det har været en varm sommer. Det har
vi ligeledes brug for medicinstuderende til at forske i.
Har DU lyst til at være med til at ændre julen sammen med os i JIZZ?
Vi ønsker i denne jul at have medicinstudrende udklædt som julemand/
kvinde i alle storcentre i Storkøbenhavn. Det
aflønnes efter FADLs overenskomst for
juletiltag. Du skal være bestået nyre-endorepro med 00 samt kunne være kreativ
under blodprøvetagning med laser på
julenisser i gangtempo etc.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning på jizz@
julemanden123.dk
S.U. kl. 12.00 d. 30. november 2020

TORSDAG
6. sem skal til eksamen

FREDAG
Niels til julefrokost
Johan og 9. sem til socialmed-eksamen
Gaby skal til bøjletandlæge
Alice afleverer kandidat

LØRDAG
MOK’ere til diverse julefrokoster
...Johan skal IKKE løbe en tur med en banan

SØNDAG

UGENS SJOVE INDSLAG

Mo skal kigge på lejlighed
Klippeklister i BH
Myken skal klippe-k med svigermekanikken

MANDAG
MOK er på juleferie. Ses 1. februar!

TIRSDAG
Genlæs gammel MOK på nettet

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.

Alice

Maria

Anders

Mo (ansv. red)

Ansvarshavende redaktør:
Mo Haslund Larsen
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til
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MOK-stop minus 2222
Jeg er om under en måned færdigbagt i Panums store stenovn,
og med denne nært forestående afslutning følger naturligvis
også min exit fra MOK-redaktionen. Jeg har ugentligt gået til
skoleblad hver mandag de forgange fem år, og det fylder omtrent
lige så meget for mig at stoppe på redaktionen, som det gør at
skulle slippe titlen som studerende.

gang jeg tilbage i 10’erne var en del af skolebladet på Panum.
Om det er historien om den gang en tidligere MOK’er satte ild til
sin egen benzinvædede græsplæne eller videoen af en drivvåd
redaktion, der midt om natten genopfører Loreens ”Euforia” i et
lille bitte sovekammer, så maler minderne om MOK’erne altid et
smil over mine læber.

MOK har for mig været mere end blot en fritidsaktivitet.
Godt nok har jeg brugt uanede mængder af netop min fritid
i redaktionslokalet, men når jeg gør regnskabet op, så er det
MOK, der har givet mig mere end omvendt. En stor del af min
selvforståelse er møntet i at være redaktør på skolebladet og
ligesom mit navn indgår MOK, så udgør MOK tilsvarende stor
del af min identitet.

Nu hvor jeg står ansigt til ansigt med min universitetsudløbsdato
har jeg blot ét råd at give videre: Mæsk jer i Panums store sociale
tag-selv buffet så meget I overhovedet orker! Jeg står over for
at skulle stille mine metaforiske studinetræsko, og det jeg ser
for mit indre blik er ikke de ekstra fadl-vagter, eller de dage jeg
sad og stenede på læsesal; Det er de oplevelser jeg har gjort
mig sammen med mine medstuderende, som jeg ser passere
revy. Om det er revy eller rusvejledning, bestyrelsesposter eller
basisgrupper – så find de fritidsfamilier, der gør dig lykkelig.
Det er i sidste ende dem, der vil definere din studietid og
venskaberne derfra du vil kunne bringe med over i det voksne
lægeliv.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at mit kærlighedsliv er
fælleseje blandt MOK-redaktionens medlemmer. Hver mandag
stiller de trofast op som Panums standhaftige journalistsoldater,
men for mig personligt er de så meget mere end det, og det er
både i medgang og (nok i særdeleshed) i modgang, at de viser
deres værd. Da jeg for nogle år siden så min ekskæreste kysse
med en ny blondine blot en uge efter vores break-up, stormede
jeg stortudende ind på redaktionen, mine ben ført frem af en
emotionel vulkan jeg ikke kunne tøjle. Der slog MOK-klassikerne
Andreas og Johan med det samme over i brandslukningsmode
og fik pudsigt nok begrænset min indre følelseseksplosion ved
at tage mig med ud i haven bag Studenterhuset og tænde op i
en engangsgrill. Som var jeg pludseligt deltager på et Carl-Mar
kursus guidede de mig i at rive en gammel Rusbog i stykker og
kaste løsark krøllet til papirkugler på aluminiumsbakkebålet
mens vi som et trestemmigt junglekor råbte ”Lort! Pik! Fuck!” om
og om igen. Jeg ved ikke lige hvor meget jeg fik produceret til
bladet den dag, men Andreas og Johan har haft fast plads
i mit hjerte lige siden.
Det er den slags kreativ omsorg, skjult bag åndssvage
handlinger og rappe replikker, som gør MOK så
særligt. Siden jeg i 2015 med ærefrygt lod mig
endocytere i MOK-redaktionen, er næsten alle
medlemmer skiftet ud og i dag er det alene MOKs
nygifte svenske æstetiker Albin, der har mere
anciennitet end mig. MOK har dog formået at bevare
dets kringlede kærlighedsudtryk og er faktisk kun
blevet et rarere og mere trygt sted at være. Således har
vores lille sammenbragte familie udviklet sig jævnt
gennem årene og set i bakspejlet er det
fascinerende at lægge mærke til hvor
stor en indflydelse enkeltpersoner kan
have på dynamikken og omvendt
også hvor meget det at indgå i
dette fællesskab har formet os hver
især. Vi har været meget igennem i
min tid på redaktionen og jeg ved
allerede nu med sikkerhed, at når
jeg bliver gammel og grå, så vil
jeg underholde mine fremtidige
børnebørn med anekdoter fra den

Jeg er knust over at sidde og skrive dette indlæg, vel vidende
at det er mit livs sidste, men føler mig tilsvarende taknemmelig
over at have været en del af noget, der har vist sig at betyde så
meget for mig, at det er en sorg at slippe det. MOK har fyldt mit
studieliv med en glæde, der ikke kan sammenlignes med noget
andet studentersocialt foretagene, og jeg kan vitterligt ikke
forestille mig hvordan de sidste fem år skulle have været foruden.
Jeg kommer formentligt til at gå hvileløst i cirkler de første par
mandage af næste år og af ren og skær vane skemalægge min
mandag fri. Heldigvis bliver det dog en tryg vandring, for jeg
forlader et MOK, som jeg med ro i sindet glæder mig til at følge
udefra. Sofie Kryger overtager den moderigtige ansvarshavendehat, og jeg kan love for den klæder hende! De nyeste skud
på MOK-stammen har allerede slået egne rødder og efter
redaktionens årlige vinterhi forventer jeg intet mindre
end en smuk genopblomstring.
Tak til redaktionen – både den forhen- og nuværende
– for at fylde mit liv med indforståede jokes og mit
hjerte med skæv humor.
Tak til vores trykker André, som aldrig har misset et
eneste MOK, tak til Lene og Malene fra FADL for at være
de kvikkeste økonomi-kvinder i byen og tak til MOKs
bestyrelse for altid pragmatiske møder.
Og tak til dig, kære læser, for at være
med på den anden side af papiret.
Må I alle MOK’e ufortrødent
videre. Jeg glæder mig til vi
ses i hospitalskantinerne.
Kærlig hilsen Mo
//Afgående ansvarshavende redaktør
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Medicinstuderende søges til 6 måneders skolarstipendium på projekt om COVID-19 smittespredning

Stud.med. søges til forskningsprojekter ved Dansk
Hovedpinecenter

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.

Vi søger to neurologiinteresserede medicinstuderende fra januar 2021 til at assistere i kliniske
undersøgelser af nakkemuskler vha. mikrodialyse og muskelbiopsier.

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

Om stillingen
Dine arbejdsopgaver vil omfatte rekruttering af forsøgsdeltagere, patientinterview,
dataindtastning og assistere til de kliniske forsøg. Desuden vil du opnå praktisk erfaring
i blodprøvetagning, PVK-anlæggelse, den objektive og neurologiske undersøgelse samt
indblik i et spændende og dynamisk forskningsmiljø. Således er der rig mulighed for at blive
oplært i kliniske procedurer og få solid erfaring med klinisk forskning. Stillingen er ulønnet,
med mulighed for ansøgning om skolarstipendium. Projektet vil være ideelt at kombinere
med skrivning af bachelor-/kandidatopgave eller i forbindelse med Forskerperspektiv (5.
semester Kandidaten).

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
- Fuldt finansieret forskningsophold
- 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.
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 og løn
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. Løn: 10.000 kr. per måned.
Ansøgningsfrist: 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)

”Kliniske karakteristika af prædemens-fasen ved
Lewy body demens”
Forskningsårsstuderende søges til 1 årigt forskningsårsprojekt med start 1/2-21:
Projektet: Lewy body demens er en neurodegenerativ demenssygdom, hvor der
udover kognitive symptomer også hyppigt er hallucinationer, forvirringsepisoder,
REM-søvnsforstyrrelser oa. Nyere studier har indikeret, at en del patienter debuterer
med gentagne delir-lignende episoder eller psykiatriske symptomer. Vha. retrospektiv
gennemgang af journaler hos patienter diagnosticeret med Lewy body demens vil dette
studie undersøge prævalensen af førnævnte symptomer i prædemensfasen og undersøge
om patienter med de forskellige debutform adskiller sig fra hinanden mhp. bedre at forstå
sygdommen og udvikle mulighed tidligere diagnose. Projektet er anlagt således, at den
forskningsårsstuderende kan blive 1. forfatter på en videnskabelig artikel, evt. med mulighed
for medforfatterskab på 1-2 øvrige artikler. Projektet egner sig til den store kandidatopgave
på medicinstudiet.
Hvor: Projektet foregår i Hukommelsesklinikken, Afdeling for hjerne- og nervelidelser,
Rigshospitalet. Klinikken har et aktivt forskningsmiljø indenfor forskellige forskningsfelter
knyttet til neurodegenerative demenssygdomme.
Ansøgeren: Medicinstuderende med lyst til forskning. Tidligere forskningserfaring ikke en
forudsætning. Stillingen kan søges af studerende på alle dele af studiet.
Ansættelsen: Fra 1/2-21 og et år frem. Stillingen er en fuldtidsstilling, som kræver orlov
fra studiet. Noget af ansættelsen kan med fordel ske som forskningsopholdsmodulet på
studiet. Lønnet iht. gældende takst.
Vejledere: Overlæge Kristian Steen Frederiksen og professor Gunhild Waldemar.
Ansøgning: Ansøgning (ca. 1 side) og CV samt seneste karakterblad sendes til kristian.steen.
frederiksen@regionh.dk. Spørgsmål til stillingen kan også sendes dertil. Ansøgningsfrist
torsdag den 8/12-20 kl 12. Kvalificerede ansøgere vil blive indkaldt til samtale i ugen efter.

Undersøgelserne foretages som led i et forskningsprojekt, der udforsker de patofysiologiske
mekanismer i nakkemuskler ved migræne.

Om dig
Du er medicinstuderende og har bestået CNS på 3. semester. Vi ser gerne, at du har
mulighed for
at være tilknyttet projektet i mindst 1 år. Vi forventer, at du er forskningsinteresseret, fleksibel,
omhyggelig og pligtopfyldende. Der vil være en oplæringsfase, hvorfor tidligere erfaring
ikke er et krav. Både bachelor- og kandidatstuderende vil blive taget i betragtningen.
Vejleder
Din hovedvejledere vil være læge og klinisk lektor Henrik W. Schytz og Samaira Younis, læge,
ph.d. Din daglige vejleder vil være læge og ph.d.- studerende Haidar Al-Khazali.
Forskningsgruppen
Arbejdet vil foregå under vejledning i et internationalt anerkendt forskningsmiljø, hvor der
er en stor gruppe af dedikerede forskere, ph.d.- samt medicinstuderende. Vi har et godt
sammenhold i forskergruppen med plads til både faglig sparring og sociale arrangementer.
Publikationer
Der er mulighed for én eller flere medforfatterskaber i henhold til Vancouver-reglerne. Under
projektet er der endvidere mulighed for vejledning til en bachelor- eller kandidatopgave.
Ansøgningsfrist: 9. december 2020.
Motiveret ansøgning, CV og evt. anbefalinger sendes til nedenstående mail.
For yderligere information eller spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte:
Haidar Al-Khazali, læge, ph.d.-studerende
Email: haidar.al-khazali.01@regionh.dk
Tlf: 41 59 84 94

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Efterårssemestret 2020 løber mod sin slutning. Det har været et besværligt efterår for de
fleste, men nu håber vi på, at der er lys og vaccine på den anden side af nytåret. Fra mig skal
der lyde et tak for en god fisketur og svampetur, dengang det endnu kunne lad sig gøre. Der
vil komme nye ture i foråret, som vi ser frem til og håber vi kan gennemføre.
Inden da kommer der en jul og det er glædens og sorgens fest. Glæde for de fleste, som
samles med familie og hygge, men også sorgens for dem, som må savne en eller flere. Svært
er det også for dem, som slet ikke har nogen at holde jul med. Det bliver endnu sværere i
år. Juleløses jul på Christiania ser ud til at blive gennemført og man kan også melde sig hos
Røde kors som julevært eller gæst: https://www.rodekors.dk/jul/julevenner
Skulle man være i nærheden af Panum i julen, så har jeg gudstjeneste i Skt. Johannes Kirke
både søndag d. 20/12 kl. 11.00 (4. søndag i advent) og Julesøndag d. 27/12 kl. 11.00. Desuden
er jeg også præst ved to gudstjenester juleaftensdag d. 24/12 kl. 11.30 og kl. 13.00. Her
anbefales det at komme i god tid, da pladsen er begrænset.
Det er i hele december som altid også muligt at få en personlig samtale, hvis der skulle
være brug for det.
Følg med i 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
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus

FADLs politiske mål - 2021
I weekenden afholdtes foreningsårets første møde i FADLs landsrepræsentantskab.
Her er der besluttet en række mål for hvad FADL ønsker at arbejde med henover
året. Målene kan ses herunder:
ARBEJDSMARKEDET:
OK 21
Følger efter COVID-19
Flere hold i Region Syd, Midt og Nord.
Skabe fokus på medlemmers rettigheder
Arbejde for en bedre SPV opstart
Studenterforskning: Rettigheder og forhøjelse af
scholarstipendiat
Brug de lægestuderende i psykiatrien
SUNDHED:
Sundhedspolitisk udspil
UDDANNELSE:
Fokus på det gode kliniske ophold
Kom godt i gang på medicinstudiet
Lægelig videreuddannelse
Kurser til 1. års studerende i hele landet
Studieundersøgelsen 2021
TRIVSEL:
Trivsel på studie- og arbejdsmarkedet
Forebyggelse af sexisme i uddannelsesmiljøer
Psykologhjælp som medlemsfordel
ORGANISATION:
Medlemsrekruttering

Husk på at det altid er velkomment at kontakte
FADL med gode ideer til emner der bør tages op.
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REDAKTIONELT

NOGET OM MO
MOK har over det seneste år måtte vinke farvel til to MOK’ere og i dag skal der lyde et ”Tak for
nu” til vores ansvarshavende redaktør, chefen for det hele, the mastermind of it all: Mo Haslund.
Af Sofie

Denne udgave af MOK er ikke kun den sidste for
året, der aldrig ville ende – 2020. Det er også – og
nok endnu vigtigere – Mo Haslunds sidste MOK. Tre
afgående redaktionsmedlemmer på stribe bliver
det til i år, og fra MOK’s side er vi egenligt ikke klar
til at sige farvel helt endnu. Det er jo nok meget
normalt når nogen bliver læge og man selv bliver
hængende tilbage, at en lille følelse af at blive efterladt
kryber langsomt ind. Det er i hvert fald realiteten på
redaktionen, der nu skal sige Auf Wiederschnitzel til
den kvinde, der de sidste år egenhændigt har trukket
MOK til nye højder.
En kærlighedshistorie, der begyndte med en
ansøgning til skolebladet for 5 år siden, har udviklet
sig til en hjertevarm fortælling om en ustoppelig
kvinde med mere drive i sin lilletå end de fleste af os
har hele i kroppen.
I det første blad i årgang 48 bekendtgjorde MOK, at de
søgte nye medlemmer. Efter blot 2 måneder i ekstatisk
spænding, kunne MOK offentliggøre deres nyeste
skud på stammen. Helt præcist hvornår det var er
”umuligt” at sige, da den daværende MOK-redaktion
ikke rigtig gik så meget op i datoer, hvorfor årgang 48
springer mellem at være 2015 -> 2014 -> 2015 uden et
klart kompas. Så lad os bare sige, at umiddelbart efter
69-timersbar i 2015 begyndte Mo på MOK. Historisk
set er det lidt svært at sige noget synderligt intelligent

om Mo’s første år på MOK, da den eneste MOK’er, der
har oplevet det – Albin – er på bryllupsrejse.
(TILLYKKE ALBIN!!!)
I 2016 da jeg selv kom med, var det ingen ringere end
Mo Haslund jeg skulle til ”samtale” hos. Til de, som ikke
kender Mo – hun er OK intimiderende og OK scary,
når man møder hende første gang (og anden gang...).
Det kan hele redaktionen efterhånden skrive under
på, da stort set alle indsuppleringer sidenhen har haft
Mo i spydspidsen.
De sidste 5 år har Mo beriget MOK-redaktionen,
ikke kun med diverse vanvidsfortællinger fra sit
eget liv (f.eks. “How to date your roommate”),
men også med gennemarbejdede og alen-lange
artikler. Artikler, der svingede forbi min dør inden
tryk til en god gammeldags gennemlæsning for en
grovfiltrering af de mere søgte eufemismer, analogier
og indskudte sætninger. Dem er Mo er særligt glad
for. Og de der eufemismer, analogier og indskudte
sætninger, som kendetegner Mo’s måde at skrive på
har altid givet hendes tekster en let læselighed og
underholdningsværdi, der gør at en 4 siders artikel
sluges råt. Hendes artikel om akutlægebilssequlea
tog en runde blandt anæstesilæger i hele RegionH,
hvor den høstede stor applaus og igangsatte en
sund snak om debriefing - se side 12. I tillæg til et
mere gennemarbejdet blad, har Mo også streamlinet
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Denne uges forside er tegnet af læge Paul Frost Clemmensen. Paul tegnede forsider for MOK tilbage i slutningen af 70’erne.

layoutet og redaktionen er nu (mere eller mindre)
enige om hvornår der skal bruges semifed skrift og
hvornår der ikke skal. Mo er perfektionist, det skal man
være klar over. Så når der er skæve streger eller der
mangler et komma hist og her lige inden vi går i tryk
– ja så skal det altså rettes. Der er INGEN vej udenom.
Tro mig, vi har forsøgt. Det har endda resulteret i, at Mo
næste morgen har opdaget en fejl, er cyklet tilbage til
redaktionen og fikset det kl 6 om morgenen så fejlen
ikke når i trykken.
Corona har også fyldt meget på redaktionen i år. I otte
udgaver blev MOK ikke trykt og det var kaotisk fordi
bladet skulle laves på en helt ny måde – hjemmefra.
At der i det hele taget udkom blade i foråret, skal

Opskrift på Mo i MOK
1 stk Ansvarshavende
3 kg Actionbound
78 timer i stenovnen. (Bagt på
renovering af MOK lokalet)
7 spsk. Kære medstuderende
8 dl. Coronablade
50 års jubilæum
2 MOK for damerne
67 skvæt MOKSA’er
5 års menstruationer i en graf
124 sjusser MOK

man give Mo æren for. Det må i sidste ende siges, at
der er virkelig meget vi skal give Mo æren for. Hun
har kæmpet for dette blad. Indædt, fokuseret og
stædigt har hun rykket os til et bedre og dygtigere
blad end jeg tror vi nogensinde har været før. Det er
virkelig en skræmmende opgave at skulle overtage
ansvarshavende fra hende. Heldigvis er hun ikke
længere væk end et telefonopkald.
Mo har gjort urimeligt meget for MOK; Uden MO intet
MOK – så må vi se hvad vi kan gøre med et kedeligt K.
Tusind tak for alt det du har gjort for skolebladet Mo.
MOK i fred.
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DET VAR 2020...

Nu er 2020 snart overstået, uden tvivl det mærkeligste år nogen af os har oplevet. Corona har naturligvis været
det altoverskyggende samtaleemne. Og så var det selvfølgelig det amerikanske præsidentvalg. Men hvad er der
egentlig ellers sket i år? Og hvad synes MOK-redaktionen om det?

Uforglemmeligt

TIGER KING!!
Uden tvivl det bedste
der er sket i år!
10/10

EN FORSINKET ME TOO
Frank Jensen har slikket sit sidste øre.
KENDTE DØDSFALD
S ean Conn er y, RBG,
Maradona, Kobe Bryant,
osv osv.

Fedt

MORDET PÅ
GEORGE FLOYD

Trist

TRUMPS REAKTION PÅ VALGET
MINKSKANDALEN
Mmmm... let me lick those salty tears...
Så kan den beskidte industri lære det!

FORÅRETS HAMSTRING AF TOILETPAPIR
Totalt rando m og også lidt hygge ligt.
Toiletbesøg er jo noget vi alle har til fælles.

Næsten allerede glemt

Albin /MOK-red.

SKOVBRANDE I USA OG AUSTRALIEN
Meget trist. Desværre ikke særligt
uforglemmeligt efterhånden.

DEN STORE forside BAGEDYST
Vinderen af 9. sæson Den Store Bagedyst blev offentliggjort i lørdags, men vigtigere endnu er her vinderen af MOKs forsidekonkurrence.
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Af: Mo/MOK.red
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Julemode
2020
“Aldrig mere!” tænkte du. Du
tog dig endelig sammen og
købte 30 pakker kondomer
så du aldrig igen skulle stå og
se en 16-årig i øjnene nede i
kiosken og bede om en pakke
Protex og noget tyggegummi.
Nu har kondomerne
overskredet sidste
holdbarhedsdato, idet du
overvurderede din evne til
at charmere det modsatte
køn. Men bare rolig: De er
ikke spildt! Her er inspiration
til nogle flotte kjoler, som du
kan lave derhjemme. Et friskt
pust til julehyggen og en skøn
aktivitet for hele familien!
Kh. Mo og Myken

|
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Ting du (ikke) tør google...
I denne uge er vi lidt julede, som har absolut intet at gøre med denne besynderlige tilstand, som mange kvinder desværre kommer til at få. I denne uge turde vi ikke at google:

Uterovaginal prolaps
Uha! Denne sygdom, er en lidelse hvor der sker en anatomisk nedsynkning eller et fremfald af
de kvindelige kønsdele. Sværhedsgraden er varierende, og symptomer kan være milde fra let
tyngde fornemmelse i skeden og lette vandladningsgener, til et fysisk synligt fremfald af uterus
udenfor skeden, ulcerationer og smerter.
Prolapstilstande inddeles i et grad-system, alt efter sværhedsgraden hvor grad IV betegner
en fuldstændig prolaps. Hyppigheden hos kvinder stiger med alderen, og prævalensen af
symptomatisk prolaps er ca. 3-6%.
Af disponerende faktorer er vigtigst af alt at have født, specielt tvillingefødsler, store børn, ellers
højt BMI, tidligere kirurgi eller instrumentering og øget abdominal tryk. Selve symptomerne på
prolaps forværres generelt over dagen, især ved længe tids gang.
Behandlingen går ud på at blandt andet styrke slimhinderne medicinsk med østrogen; systemisk
eller lokalt. Kirurgisk behandling er der indikation for når symptomerne er tilstede og interferer
med hverdagen. Førhen opererede man prolapsen med mesh, men grundet mange komplikationer
er man holdt op med det. Det var det om uterovaginal prolaps, som en af vores kommende MOK
læger snart er specialist i.

MOK gamez: “Sprouts”
Vi bringer i anledning af årets sidste MOK, et two-player spil, hvor
det eneste man har brug for er papir og blyant. Vi har endda sat en
firkant ind til et spil eller to.
Spillet er opfundet af to matematikgenier ved navn John Horton
Conway og Michael Paterson.
Reglerne er således:
1. Start med at tegne to eller flere prikker på et stykke papir.
Turen går derefter på at man hver:
2. Tegner en linje mellem to prikker, eller looper en linje fra en prik
til samme prik.
Linjen må være lige eller bøjet, men må ikke røre sig selv eller krydse
en anden linje.
3. Tilføj en prik på den nytegnede linje.
4. Prikkerne må ikke have mere end tre linjer forbundne til dem.
Visuelle regler:
Vinderen er den,
som sætter
den sidste
streg!

Af
Af Alice
Alice //
// MOK-red
MOK-red

Let the games begin!

88
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FREMTIDENS
FREMTIDENS VACCINER
VACCINER
Ønskelisternes
netop
ét ét
ønske
Ønskelisternestid
tidnærmer
nærmersig.
sig.Hos
Hosmange
mangeoverskygger
overskygger
netop
ønske
de
andre
i
år:
En
covid-19-vaccine!
Arbejdet
med
coronavacciner
harhar
de andre i år: En covid-19-vaccine! Arbejdet med coronavacciner
vist
kan
vi vi
vist os,
os, at
at når
når vivislipper
slipperhæmningerne
hæmningerneogogarbejder
arbejdermålrettet,
målrettet,
kan
skabe
det
fortsætter
i i
skabe hidtil
hidtil usete
useteresultater
resultaterpå
påingen
ingentid!
tid!Jeg
Jeghåber
håber
det
fortsætter
dette
yderligere
vacciner
verden
dettetempo
temposå
såher
herkommer
kommeretetbud
budpåpånogle
nogle
yderligere
vacciner
verden
burde udvikle så snart som muligt:
burde udvikle så snart som muligt:
1: Vaccine mod ondt i røven
1: Vaccine mod ondt i røven
- En ægte folkesygdom, der har raseret Danmark siden Jantelovens indførelse.
- En ægte folkesygdom, der har raseret Danmark siden Jantelovens indførelse.
2: Vaccine mod computervirus
Vaccine mod
-2:I fremtiden
er vicomputervirus
nok propfyldt med gadgets og (computer)chips som en
- I fremtiden
nok største
propfyldt
gadgets
og (computer)chips
som en
anden
cyborg,er
ogvivores
frygtmed
bliver
at blive infiltreret
med ondsindede
anden
vores største
frygt
bliver
at blive
medatondsindede
vira.
Såcyborg,
star du og
pludselig
der ved
kassen
i Netto
oginfiltreret
kan mærke,
russerne
kigger
dinpludselig
underbevidsthed
og får idine
arme
til atmærke,
lave upassende
vira. Såned
stari du
der ved kassen
Netto
og kan
at russerne
bevægelser.
kigger ned i din underbevidsthed og får dine arme til at lave upassende
bevægelser.
3: LYKKEPILLEN
-3:Hvorfor
gå og være trist, når man kan VÆRE FUCKING
LYKKEPILLEN
LYKKELIG!
WUJU,
DANMARK,
DANMARK!
De nationale
- Hvorfor gå
og være
trist, når
man kan VÆRE
FUCKING
lykkeundersøgelsers
svar på EPO.DANMARK! De nationale
LYKKELIG! WUJU, DANMARK,
lykkeundersøgelsers svar på EPO.
Nåå nej, det eksisterer allerede. Den hedder MDMA.
Nåå nej, det eksisterer allerede. Den hedder MDMA.
4: Vaccine mod vaccineskepsis
-4:Det
sidstemod
storevaccineskepsis
gennembrud i medicinens historie. Frustrerede medicinalfirmaer har forsøgt i
Vaccine
årevis
at knække
til at håndtere
denne problemstilling,
der ligger
hinsides fornuft.har forsøgt i
- Det sidste
storekoden
gennembrud
i medicinens
historie. Frustrerede
medicinalfirmaer
årevis at knække koden til at håndtere denne problemstilling, der ligger hinsides fornuft.
5: Delhi-bellyvaccinen
-5:Når
du godt kan lide indisk buffet, men ikke kan lide
Delhi-bellyvaccinen
forstoppede
toiletter.
- Når du godt
kan lide indisk buffet, men ikke kan lide

forstoppede toiletter.
6: Vaccine mod søvn
-6:Folk
spilder
op søvn
til 8 timer i døgnet på at ligge og stene, når
Vaccine
mod
de
i stedet
kunne
og se
Youtubevideor.
Detog
er stene,
sgu danår
- Folk
spilder
op tilligge
8 timer
i døgnet
på at ligge
ressourcespild!
de i stedet kunne ligge og se Youtubevideor. Det er sgu da
ressourcespild!
7:
Vaccine mod at mærke autoriteter
- Når du gerne vil være lidt ligesom dine badass venner, men ikke tør at gå hele vejen. Desværre
7: Vaccine
mod athos
mærke
autoriteter
dårlig
compliance
patienter
efter påbegyndt kur.
- Når du gerne vil være lidt ligesom dine badass venner, men ikke tør at gå hele vejen. Desværre
dårlig
compliance
hos patienter
efter påbegyndt kur.
8:
Vaccine
mod at være
flov
- Der er vist lovende resultater med et stof kaldet “ethanol” men desværre synes
8: Vaccine mod
at være
flov og hos mange er der ligefrem registreret øget
immuniteten
at være
kortvarig
niveau
flovhed
dagen
efter. Derudover
mange
unhensigtsmæssige
senfølger.
- Der erafvist
lovende
resultater
med et stof
kaldet
“ethanol” men desværre
synes
immuniteten at være kortvarig og hos mange er der ligefrem registreret øget
niveau af flovhed dagen efter. Derudover mange unhensigtsmæssige senfølger.

- Anders // MOK

- Anders // MOK
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Kommentar til MOK-artikel
Svar fra lederne af akutlægebilerne
Kære Mo
Tak for din artikel i MOK 21/10 2020 – “Kroniske akutlægebils-sequelae. Når virkeligheden viser sig
og tager pårørende med” vedrørende dine oplevelser som observatør ved en af Region Hovedstadens
Akutlægebiler.
Lægearbejde er givende både at overvære og at deltage i. Undertiden møder vi dog – ikke mindst i det
præhospitale – situationer, som er meget voldsomme og svære at bære. Ikke desto mindre, skal vi som
præhospital akutlæger have lyst til at møde på arbejde ’i morgen’, og det er vores opgave, som ledere af
akutlægebilerne at skabe et arbejdsmiljø, som understøtter dette mål.
Du har med din artikel adresseret en vigtig problemstilling, som vi efterfølgende har vendt internt. I din
position, som observatør lidt tilbagetrukket fra ’orkanens øje’, hvor behandling og undersøgelse foregår,
ser du måske nogle ting, som vi som præhospitale akutlæger i mindre grad oplever og måske også i mindre
grad påvirkes af, da vi i situationen er optaget af at yde akut behandling. Desuden er vi som personer
forskellige, har forskelligt udgangspunkt og forskellige bløde spots. Det søger vi som organisation at
håndtere. I forhold til vores eget personale ved bl.a. at tilbyde defusing og debriefing af de, som har været
involveret i hændelsen; både hvis hændelsen var åbenlys tragisk eller hvis vi efterfølgende får en
henvendelse fra én af dem, der var involveret.
Vi har selvfølgelig overvejet om observatørdeltagelse i den præhospitale lægetjeneste er hensigtsmæssigt.
Imidlertid mener vi, at det er vigtigt at kunne vise dette aspekt af vores fag. Vi er dog med dit skrift blevet
opmærksomme på, at vi i højere grad skal forberede observatørerne mentalt på, at vi pludseligt kan stå i
situationer, som er meget voldsomme og som kan påvirke den enkelte meget.
Derfor vil vi fremadrettet som ledere, vagthavende akutlæger og lægeassistenter have mere
opmærksomhed på, hvorledes eventuelle voldsomme situationer er blevet oplevet af observatørerne.
I håb om, at du forsat finder anæstesiologien og det præhospitale fagområde interessant.

Ledergruppen for Akutlægebilerne i
Region Hovedstaden

