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Seks hjerter til Stig Rossen
Alle snakker om ”Sjæl”, og hvis man vil være med på bølgen, så er der
ingen vej uden om en måneds abonnement på Disney+. Når man nu
er i gang, kan man lige så godt bruge den resterende måned på at
se eller gense alle klassikerne. Vi har taget en tour-de-force gennem
tegnefilmskartoteket.

I Mulan møder vi en anderledes
handlekraftig kvinde, der tager skæbnen
i egen hånd i den måske voldsomste

Disney-film til dato. Der dør eddermame
mange mennesker i den film. På trods
af et forholdsvis lille persongalleri,
formår Mulan at være totalt fængslende
underholdning. 6 ud 6 anatomisk korrekte
hjerter herfra.
Og er der én anden ting, der skal have
6 hjerter, så er det Stig Rossen. Hold nu
kæft hvor er han bare dejlig. Der findes
ikke den dag, som ikke bliver lidt bedre
af at høre ”Jeg er på vej” fra Bjørnebrødre.
Phil Collins kan bare pakke sin rustne
Marlboro-stemme sammen og smutte
hjem til USA.
I de nyere film forsøger Disney at fyre
op for de progressive kræfter. I Frozen
er prinsen på den hvide hest ikke så
vidunderlig som ved første øjekast, og
kærlighed kan også være andet end
heteroseksuelle kys. Men Disney kan kun
være progressiv på én front af gangen; Så
Elsa skal naturligvis have barbie-ansigt og
hvepsetalje. Keder du dig (hvilket du nok
gør), kan du Google dig til freudianske
analyser af Frozen, der klart som blæk
demonstrerer at Elsas magi er et symbol
på undertrykt lesbisk energi, og at Anna
til sidst knuser prins Hans’ fallos-sværd og
etablerer en homoseksuel symbiose med
søsteren. Købmanden i bjergene er også
homoseksuel, men jeg har stadig ikke
helt forstået hvorfor (noget med at han
er finsk?). Frozen bliver aldrig den
samme film igen; Så er du advaret!
I Frozen II går det helt amok
med under tr ykte længsler,
f a m i l i e h e m m e l i g h e d e r,
stigmatisering af psykisk
sygdom, udnyttelse
af
oprindelige
folkeslag, rovdrift på
naturressourcer, xenofobi
og sære parallelle
dimensioner på Svalbard.
Der er nærmest ikke det globale
problem som filmen ikke lige får vendt.
Lidt i overkanten for undertegnede, men
man er da underholdt hele vejen.
Så gå på opdagelse i Disney-arkivet når
sneen fyger mod ruden – Herfra skal
lyde en klar anbefaling! Men måske er
én måned også rigeligt – Du har ikke lyst
til at være den der altid fløjter Lille-Johns
melodi fra Robin Hood og quoter Tarzan
når livet er hårdt.

Johan // MOK-red.

Der er ikke så meget at rafle om –
Disney-film er overordnet set pissefede.
Handlingen er helt tight og effektivt
fortalt, der er altid en håndfuld geniale
sange, og de varer kun halvanden time,
så aftenteen kan næsten ikke nå at
blive kold. Og modsat de fleste åh-såfancy-voksenfilm med åh-så-mangefortolkningsmuligheder, ved man at en
Disney-film altid ender godt.
Disney+-måneden startede med Sjæl,
som levede helt op til hypen. Hvis du
vil læse om den, kan du bare finde en
af anmeldelserne på Politiken, DR etc. Vi
hastede os nemlig videre til klassikeren
Hercules, som desværre var lidt af en
skuffelse. Tegningerne af en teenageHercules med lange fejlproportionerede
lemmer og et kodylt kejtet smil, vækkede
absolut en masse cringe minder, og
sangene er blandt de bedste i Disneydiskografien, men historien er bare
lidt for lang, og karaktererne er sgu for
flade. Så hellere springe filmen over,
og gå direkte på Spotify og finde Trine
Dyrholm-versionen af ”Jeg er den samme
som før”. Derimod er Den Lille Havfrue og
Skønheden og Udyret kommet for at blive.
Pissefede sange, utallige bikarakterer der
alle er enormt vellavede, og dragende
fortællinger. Ja, man glemmer næsten
at budskaberne er helt forskruede: Ariel
opgiver ALT (venner, familie, you name
it) for en prins hun kun har
mødt da han var bevidstløs.
Hun formår at score ham ved
at holde helt kæft og blinke
med øjnene. Prinsen stikker
dog af, da der kommer en
flottere pige (hvilket han
selvfølgelig ikke kan gøre
for, for han er jo en mand
og styrer efter pikken). Alt
løser sig ved at Ariel ikke gør
noget som helst, men bliver
reddet af sin far og sin prins.
I Skønheden og Udyret lærer
vi, at hvis en mand udsætter
dig for voldsomme psykiske og fysiske
overgreb, skal du bare være tålmodig og
kærlig, og så skal han nok blive flink en
dag. Han mener det jo i virkeligheden
ikke så slemt.
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ANNONCER

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

Nyt fra studenterpræsten på Panum
.dk.

DUDS frie foredragskonkurrence
Kære studerende - Beskæftiger du dig med forskning i diagnostisk ultralyd?
DUDS er Dansk Ultralydsdiagnostisk Selskab. Og i forbindelse med årsmøde i DUDS afholdes
en foredragskonkurrence, hvor bedste præsentation bliver tildelt en pris samt legat på 3000
kr. For at deltage skal du blot indsende et abstract (kræver ikke medlemskab). Mødet finder
sted på Rigshospitalet d. 23/4, hvilket du kan læse mere om på www.duds.dk.
Krav til abstracts
•
Skal omhandle ultralyd, og hvordan brug af dette er med til at forbedre diagnostikken
eller behandling
•
Skal indsendes på dansk eller engelsk
•
Må højst indeholde 250 ord
•
Anvend disse fire overskrifter: Introduktion, Metode, Resultater og Diskussion
•
Skal sendes i word dokument til tobiastodsen@gmail.com
•
Deadline den 15. marts 2021.
Ved spørgsmål er du velkommen til at tage kontakt til:
Tobias Todsen, læge, ekstern lektor.
Telefon: 51847468
E-mail: tobias.todsen@regionh.dk

Stud.med. søges til timelønnet job i fo
rskningsenheden på Psykiatrisk Center Glostrup
Kunne du tænke dig at være med i et spændende psykiatrisk forskningsprojekt, hvor du
bl.a. skal MR-scanne deprimerede patienter?
I Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning udføres de næste tre år et studie af
kognitive bivirkninger til behandling af depression med ECT. Du kommer til at indgå i et
team af professor Poul Videbech, en ph.d.-studerende (neuropsykolog), en klinisk assistent
(læge), en post.doc (speciallæge i psykiatri) og en timelønnet projektsygeplejerske.
Projektets patienter skal MR-scannes og have taget urin-og blodprøver. Vi søger i den
forbindelse en timelønnet stud.med. til at assistere hertil. Du vil aldrig være alene og dine
arbejdsopgaver vil foregå med tilstedeværelse af en af de andre fra teamet. Du vil naturligvis
blive grundigt oplært, herunder vil du skulle deltage i et MR-sikkerhedskursus over tre dage.
Oplæringen er lønnet.
Projektets patienter kan blive undersøgt tirsdag, torsdag og søndag om aftenen. Vi
undersøger 1-2 patienter om ugen afhængig af antallet af patienter, der får ordinereret ECT.
Vi ved ofte først dagen før om vi har en patient til undersøgelse. Arbejdet kræver derfor en
betydelig fleksibilitet - til gengæld er det spændende og lærerigt.
Desuden har vi en køresimulator, som vi gerne vil have du eksperimenterer med og
undersøger patienter i. Så hvis du interesserer dig for IT er der rig mulighed for at dyrke dette!
Timelønnen er 200 kr. Hver undersøgelsesgang varer ca. 3 timer og foregår på Psykiatrisk
Center Glostrup.
Hvis du har lysten og evnerne, kan vi tilbyde mulighed for at deltage i udarbejdelse af
videnskabelige artikler og eventuelt ansættelse som scholarstipendiat. Du vil i arbejdet
få indblik i praktisk udførelse af et stort klinisk forskningsprojekt. Vi ser gerne at du er på
kandidatdelen, har erfaring med blodprøvetagning og er interesseret i hjernen.
Hvis du ønsker at søge stillingen, bedes du sende en motiveret
ansøgning (1 A4) og dit CV (1 A4 uden CPR eller andre
personfølsomme oplysninger) til
christoffer.cramer.lundsgaard@regionh.dk
senest d. 22. februar 2021.
Hvis du har spørgsmål eller kunne tænke dig at deltage i en
forsøgsdag inden ansøgning, er du velkommen til at kontakte
Christoffer C. Lundsgaard på ovenstående mail.

Velkommen til endnu et semester med onlineforelæsninger, zoom og alt for lidt fest og
fysisk samvær. Her fra studenterpræsterne har vi sat vores forårsprogram lidt på standby,
når der alligevel ikke er udsigt til, at vi kan mødes. Vi håber, at vi kan mødes efter påske,
hvor der både er eksistenssamtaler, fugle- og botaniktur og en fisketur. I påsken fejrer vi
jo Jesu opstandelse fra de døde, og måske kan denne påske blive en opstandelse fra den
stille sociale corona-død.
Skulle tiden falde for lang og ensomheden blive for voldsom, så er vi her. Man kan altid ringe
eller skrive til studenterpræsterne og få en samtale. Det kan være i telefonen eller på en digital
platform med billeder (zoom, Skype, Teams, Face Time). Det gælder også, hvis man har andre
udfordringer eller personlige problemer. Det hjælper som regel at tale med nogen om det.

Kommende aktiviteter

Eksistenssamtaler
Et struktureret og guidet samtaleforløb om eksistensen med udgangspunkt i vores egne
erfaringer for en fast gruppe på 10 personer.
Tid og sted: Hver anden onsdag fra 7. april-2. juni kl. 19.30-21.30 (5 gange)
Johannes på Torvet, Sankt Hans Torv 30, 2200 København N
Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang
Filosofisk fugle- og botaniktur
Tag med ud i naturen, få et pusterum og lær nyt. På turen vil vi sammen filosofere over et
spørgsmål eller tema. Arrangeres i samarbejde med “Laboratoriet for Naturfilosofi” på KU.
Mødested- og tid: Lørdag 24. april kl. 10 på Sorø station
Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang
Teologisk fisketur
Tag med og fang fisk til aftensmaden og nyd turen på havet med andre studerende.
Mødested- og tid: Lørdag 29. maj kl. 12.30-18. Båden sejler 12.45
Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang (evt. leje af grej koster 100 kr.)
Følg med i vores aktiviteter på studenterpraesternekbh.dk og @studenterpraesterneku
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

Fjollet forskning – Hovmod står for fald
Du har måske hørt talemåden ”Hovmod står for fald”. Et udtryk, der
oprindeligt stammer fra biblen. Lidt forsimplet betyder udtrykket, at
meget stolte, selvglade eller arrogante mennesker før eller siden står
til at falde. For at finde svar på dette spørgsmål gik forskerne på jagt
i the English Longitudinal Study of Aging (ELSA), som er en database
med longitudinelt indsamlede data om sundhed og livskvalitet i en
stor gruppe voksne over 50 år i England.
I denne database kiggede de på deltagere over 60 år. I alt inkluderede
de en kohorte af 6.415 deltagere med follow-up af 4.964 og kiggede
på, om deres selvrapporterede stolthed/hovmod var rapporteret
som lav, moderat eller høj, og om deltagerene rapporterede at være
faldet i løbet af to år inden follow-up. Deres baggrund for at lave
studiet var, at fald sker for en stor del af den ældre population, hvilket
er en sundhedsøkonomiske byrde. Man har allerede identificeret
flere prædiktorer for fald, inklusive flere psykologiske tilstande som
frygt for at falde, smerter, depression og overmod.
Forskerne gik på jagt i data fra ELSA for at finde tal på selvrapporterede
stød, slag og fald. De fandt overraskende nok også data på, hvor
stærk grad af stolthed deltagerne følte. Og forskerne fandt en
sammenhæng! Bare ikke lige det bibelen lægger op til. Ifølge det
nye studie ser meget stolte mennesker faktisk ud til at have en lavere
risiko for at falde.
Dog medgiver forskerne, at studiet har visse svagheder som for
eksempel den meget sandsynlige tanke, at fald ikke er ment
bogstavligt i det oprindeligt ordsprog, men snarere som et moralsk
eller etik fald. De medgiver også, at hovmod kan forstås på mange
andre måder end stolthed. Og så er det jo heller ikke til at sige, hvad
der kom først: stoltheden eller faldet.
Hvis du har lyst til at læse resten af artiklen, kan den findes her:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5721814/

Sjaggeren er ingen
gavmild fugl.

McMinn D, Fergusson SJ, Daly M. Does pride really come before a fall?
Longitudinal analysis of older English adults. BMJ 2017;359:j5451.
Professor Jacob Rosenberg // Center for Perioperativ Optimering,
Gastroenheden, Herlev Hospital
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Næste MR-møde: Onsdag d. 24 februar 2021 kl. 17.00

MEDICINERRÅDET SÆTTER FOKUS PÅ DIGITALT KERNEPENSUM PÅ STUDIET
I en verden hvor datamængderne bliver større og større, computere bliver gradvist bedre til diagnostik, og digitalisering i læge/patientmødet
(sundhedsapps m.v) bliver mere og mere udbredt, er det en langt mere digital hverdag, der venter fremtidens nyuddannede læger, end for
bare få år siden.
Det er derfor enormt vigtigt at vores uddannelse følger med, og understøtter de studerendes akademiske og kliniske forståelse af den
digitaliserede verden
I den forbindelse har to af vores medicinerrødder, Joachim og Jesper, været med i en arbejdsgruppe omkring afdækning af digitale kompetencer,
som cand.med’er fra KU skal besidde.
De har derfor, sammen med en gruppe professorer med interesse for feltet, udarbejdet en rapport, hvor de har peget på en række områder,
hvor de studerenes digitale viden, kompetencer og færdigheder skal forbedres, og hvor i uddannelsen, vi allerede har læring om den digitale
fremtid, der venter os.
Konkret har vi bl.a. haft fokus på:
•
Håndtering af patientdata, både ift etik, GDPR og kvalitetssikring.
•
Sundhedsvidenskabelig informationssøgning på digitale platforme
•
Forståelse for personlige sundhedsapps og rådgivning af patienter ud fra deres brug af
sundhedsapps
•
Brugen af diagnosticeringsværktøjer, herunder fordele og ulemper samt mulige faldgrupper
•
Biostatistik og biasses i sundhedsforskning
For alle ovenstående fokusområder er der blevet udpeget konkrete kurser, som allerede
underviser i dette, samt oplagte kurser, der på sigt kan inkludere disse digitale kompetencer i
undervisningen. På den måde sikrer vi, at rapporten rent faktisk ender ud i konkrete forandringer
for uddannelsen.
Den udarbejdede rapport blev vedtaget på Studienævnsmødet i sidste uge, med stor applaus
fra alle deltagere. Vi glæder os derfor i MR til at følge udrulningen af de konkrete digitale
læringselementer, over de kommende år.

Opskrift på LOCKDOWN-KIKS
Tænk My Choice, McVities Hobnobs eller simpelthen bare lækre havre chokolade kiks. MUMS!
Her er opskriften på dine helt egne lockdown 2.0 havrekiks:
Tid: 50 minutter
Ingredienser
125 g smør
80g rørsukker
2 spsk sirup (agave/ahorn)
100g havregryn
100g hvedemel
1 tsk bagepulver
½-1 tsk salt
100g chokolade
2 spsk smør

Hvordan gør du
Ovn temperatur 180 grader Celcius.
Pisk smør og rørsukker til en let hvid masse og tilføj
derefter sirup. Vend stille og roligt havregryn, mel,
bagepulver og salt i dejen. Saml dejen i en bold, og sæt
den i køleskabet i 20 minutter.
Del derefter dejen op i så bolde og flad dem ud til ca. 5
cm i diameter på en bageplade med bagepapir.
Bag i 10-12 min, til de er gyldne og lad dem køle.
Smelt chokoladen og de to spsk smør, og spred den
smeltede masse ud på havrekiksene.
Lad chokoladen “sætte” sig og voila! MUMS

af Alice // MOK

6

|

REDAKTIONELT

Live every day
day by day

Vågnede du også op i morges og havde lidt ondt i kroppen? Ikke pga. af alle de squats og armbøjninger
som du jo tager dagligt, men den der smerte af selvmedlidenhed og ynkelighed der sidder sådan lidt
diffust et sted mellem McBurneys punkt og alle dine skønhedspletter. Netdoktor tror du er døende.
Din mor tror du har Corona. Du er efterladt forvirret og opgivende. Men der er håb!
For når dagene er lange, grå og kolde, så er der brug for en opløftende energi udefra.
Denne energi er hermed fundet: Riv dine yndlings-quotes fra en poetisk body-builder ud, hæng dem
op AND LIVE THE LIFE YOU WILL LIVE.

You remember
live
this day
not tomorrow
but live this day
the day is the day you change the future
not tomorrow
this day
make the future
so live the everyday day
day by day

Don’t think about
what the other think about you
be yourself
be happy with yourself
and live
everyday
day by day.

Do
this day
to the last day
because you don’t know what
that happened
tomorrow

not tomorrow
but this day
and this moment
you will believe
and be happy
where you are

so live this day
will you be the last
and be then
when you will be
be happy with yourself
and live the life
you will live

I am not so good at english
and what so
there is no one
who is good at everything

Af Maria / MOK-red.

Forsøgspersoner søges til et videnskabeligt forsøg
med et forsøgslægemiddel mod birkepollenallergi
Hvis du har birkepollenallergi med generende høfebersymptomer i birkepollensæsonen, kan du muligvis deltage i dette videnskabelige forsøg.
Formålet med forsøget:

Vi søger personer, der er:

Formålet med dette forsøg er at undersøge om et

Raske mænd eller kvinder

forsøgslægemiddel til birkepollenallergi er effek-

18 år eller ældre

tivt i reduktionen af symptomer ved sæsonbeto-

Har en dokumenteret birkepollenallergi

net birkepollenallergi.

Har haft symptomer fra øjne og næse i birkepollensæsonen i Danmark de seneste 2 år

Hvad indebærer din deltagelse:
Forsøget strækker sig over ca. 6 måneder. I denne forsøgsperiode skal du komme 4 gange på forsøgsstedet, og 3 gange vil der afholdes en telefonsamtale. Før birkepollensæsonen starter, vil du få 3 injektioner
med forsøgsmedicinen på én gang.
Du vil få udleveret medicin til behandling af de høfebersymptomer, der kan komme i birkepollensæsonen.
I birkepollensæsonen vil vi bede dig om at registrere dine symptomer og medicinforbrug i en elektronisk
dagbog. Forsøgsmedicinen er gratis og udgifter til transport i forbindelse med forsøget vil blive dækket
efter gældende regler.
Hvis du er interesseret i at høre mere om forsøget, kan du kontakte forsøgsstedet via nedenstående
kontaktoplysninger.
Forsøget er iværksat og sponsoreret af det amerikanske medicinalﬁrma Regeneron Pharmaceuticals, Inc.,
og forsøget er godkendt i Danmark af Det Videnskabsetiske Komité System og Lægemiddelstyrelsen.

Kontaktoplysninger på forsøgscentre:
Gentofte Hospital, Allergisygdomme, klinik 1
Projekt sygeplejerske Trine Smedegaard Olesen
Tlf. Nummer 38 67 24 70
E-mail: allergiklinikken.gentofte@regionh.dk
Vejle Sygehus, Lungemedicinsk
Forsknings- enhed
Projektsygeplejerske Lene Broch-Mikkelsen
Tlf. Nummer 79 40 90 55 (kl. 10-14.30)

Hvidovre Hospital, Lungemedicinsk
Forsknings- enhed
Projekt sygeplejerske Maria Heidemann
Tlf. Nummer 38 62 21 77 (kl. 9-14)
E-mail: Maria.Heidemann@regionh.dk
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Din guide til Københavns bedste fastelavnsboller
MOK har smagt på en god del af Københavns udbud af fastelavnsboller og kastet penge
efter både gode og mindre gode af slagsen. Nu kan DU spare på din svært beskårede
SU og KUN bruge dine hårdt opsparede penge på DE BEDSTE fastelavnsboller.
Læs med for en dybdegående anmeldelse af syv forskellige fastelavnsboller.

MOK
på tur

BUKA Bakery

BUKA har lavet en genial fastelavnsbolle med CHOKOLADE. Hvis du
opfylder én af følgende, er den med garanti noget for dig - 1) du elsker
chokolade, 2) du elsker croissanter.
I et mix af croissant møder mælkechokolademousse møder
flødeskumsfastelavnsbolle finder du BUKAs.
SMAG: Smager af chokolade, måske pålægschokolade? Måske nutella?
INSTA-VENLIGHED: Semla-form i traditionel bolle??? Vi forstår ikke...
SNIT: skal ikke deles med andre, virkelig ringe snit.

Emmerys
Emmerys har ingen flødeskumsfastelavnsboller, hvorfor vi har testens
eneste gammeldags bolle med. Den smagte som en gammeldags
fastelavnsbolle - børnefødselsdagsvibes? Gærdej for sure. For 24 kr kan
du snildt bage bedre selv.
SMAG: Børnefødselsdag, slet ikke nok creme/remonce/hindbærsyltetøj!!!
INSTA-VENLIGHED: Er det hjemmebag?
SNIT: Gærdejen hjælper dig godt på vej.

Bosses Bageri
Dagens mest basic bolle, basic fyld og basic smag i det hele taget. Maria
medbragte denne skønhed fordi både HART og JUNO havde udsolgt, så
Bosses Bageri blev det...
SMAG: for meget fløde, for lidt bolle, for lidt vanilje.
INSTA-VENLIGHED: flormelis point men en lidt slap insta-oplevelse.
SNIT: Fløde på bordet, på hænderne, i håret, i ansigtet, i ørerne.

REDAKTIONELT

Andersen Bakery I

|

Andersen Bakery II

Det berømte, berygtede og mega overpriced bageri på Islands Brygge leverede dagens bedste fastelavnsboller. Sofie
måtte med metro frem og tilbage tre gange for at finde disse skønheder. Spar dine penge op og betal de ekstra ører
for disse fastelavnsboller. Til venstre ses saltkaramel og nougat, til højre solbær, citronverbena og mascarponecreme.
SMAG: De rette mængder af både dej, fyld og creme. Solbær var mere frisk i smagen end saltkaramel,
mens saltkaramel havde den bedste creme.
INSTA-VENLIGHED: minimum 800 likes, eneste
udfordring er HUSK at tage billede inden du spiser den.
SNIT: Overraskende let at skære over, virkelig flot snit.

Lagkagehuset I

Lagkagehuset II

Kommer mor på besøg og magter du ikke lige turen til Islands Brygge, men vil du gerne have noget andet end bare
en gammeldags, så tag en tur forbi Lagkagehuset. Spændende smage men langt fra lige så afstemt som Andersen
Bakery. Til venstre ses blåbær og nougat, til højre kaffe og saltkaramel.
SMAG: Altså det var jo ikke dårligt. OVERHOVEDET. Smagen lå bare lunt i midten (af testsmagningen).
INSTA-VENLIGHED: Det er igen rimelig, men du skal nok have fingerne i filteret.
SNIT: .Tja, tjo. Men det er også meget at forvente af
flødeskum.
Af Sine, smagt til af Sofie og Maria / MOK
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REDAKTIONELT

HAR DU BRUG FOR
EN MENTOR?
Der er ledige pladser som mentee på bacheloren
til vores mentor-ordning, hvor vi vil matche dig med
en mentor på kandidatdelen.
Skriv til os på mentorkbh@fadl.dk
- hvis du er medlem af FADL og vil tilmelde dig eller
høre mere om ordningen.
I anledningen af
Fastelavn udlodder vi
gavekort til
Lagkagehuset.
Deltag i konkurrencen på
Facebook

