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DET SKER I UGEN

UGENS UNDERHOLDNING
ONSDAG

MOK udkommer.
Alice skal til eksamen

TORSDAG
Andreas skal til eksamen

Elsker du også panfløjten? Er de også altid
udsolgt når du vil anskaffe dig en ny? MOK har
løsningen:

FREDAG
Sofie skal til eksamen
Sofie og Andreas drikker (alkoholfri) øl

1. Gå på youtube
2. Søg på “Play Using Keyboard Number Keys”
3. SPIL

LØRDAG

Skriv til os på mok@mok.dk med hvordan man
spiller din yndlings panfløjtesang.

Maria drikker måske rødvin
Fars dag og grundlovsdag.
Læs grundloven og kram din far.

SØNDAG

UGENS SJOVE og søde INDSLAG

Sine spiser brunch

MANDAG
MOK holder sommerferie!!

TIRSDAG
Sine skal til eksamen
Johan løber hurtigt i Fælledparken

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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Min næse er solbrændt rød. I min sommerflugt i sommerhus,
har jeg taget mig selv i at grine over hvor mange udtryk,
der omhandler næsen. Næsen stikker længst frem ved højlys
dag og er måske vinduet til sjælen? Jeg har været i
Lademanns leksikon og fundet udtryk til at gøre jer sommer
rig på Street Credit slang.
”Det kan du bide dig selv i næsen på” – Det er stensikkert.
”En næse” – Når du har dummet dig, ligesom Frank i Klovn
The Movie.
”For næsen af nogen” – Lige foran snudeskaftet.
”Få en lang næse” – Du er blevet snydt.
”Have ben i næsen” – Ligesom hornfiskeben, grønne og stride.
”Næsehorn” – Du har en stor bums på næsen.
”Pille næse” – Guldgravning i snotten.
”Plask på næsen” – Du falder forover.
”Pudre næsen” – Du indtager et krydderi, ikke i forbindelse
med madlavning.
”Rive nogen noget i næsen” – Skæld andre ud, før de skælder
dig ud.
”Rudolfnæsen” – Du ligner en alkoholiker på jagt efter
brændevin.
”Rynke på næsen” – Du laver vanskabte ansigter grundet
mishag. F.eks. ved lugten af kartoffelmos.
”Snyde næsen” – Dronning Margrethe pudser ikke næsen, men
snyder næse. Sofistikeret i lommetørklæde
”Stikke næsen frem” – Marker dig.
”Stikke næsen indenfor” – Vove dig et forbudt sted hen i
kort tid.
”Stikke næsen i noget” – Blande dig i noget, der ikke
vedrører dig!
”Stikke næsen i sky” – Du optræder arrogant og overlegent.
”Sætte næsen op efter noget” – Håber på du eksempelvis
vinder i lotto.
”Tage nogen ved næsen” – Du narrer og snyder nogen, ligesom
Stein Bagger.
”Vende næsen/snuden hjemad” – Klokken er mange og farvel
er ikke afsked nok, derfor bruger du ovenstående ædru
udtryk.
”Vifte nogen om næsen med noget” – Lokkemad.
”Være snydt ud af næsen på nogen” – Tvillinger.
”Være ved at tabe både næse og mund” – Du bliver forbavset.
Hvorfor er det i grunden at din næse løber, men jeres
fødder lugter?
Håber ikke I er blevet taget ved næsen
Niels // MOK.red.
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på

.dk.

Har du en indre kardiolog i maven? Eller er du bare
interesseret i at snuse til hvad, det vil sige at forske?
Så kan det være du er vores nye forskningsårs-studerende.
Forskningsårs-studerende søges til 6 -12 måneders projekt, med formål at undersøge
Risikoen ved blodfortyndende behandling hos patienter med medfødt hjertesygdom
Studiet er sat op som registerforskningsprojekt. Du vil være tilknyttet en forskningsgruppe på
Rigshospitalets Hjertemedicinske afdeling, hvor der vil være god mulighed for ugentlig
vejledning fra gruppen bestående af overlæger og yngre læger, samt tæt sparring med
medicinstuderende der ligeledes er i gang med forskningsår på beslægtet projekt.
Du vil få tildelt kontorplads lige ved Rigshospitalet, hvor du dagligt vil sidde med
en medicinstuderende tilknyttet vores forskningsgruppe samt PhD-studerende og
forskningsårs-studerende tilknyttet andre forskningsgrupper. Herved er det muligt at vær
en del af et hyggeligt samt lærerigt kontormiljø, hvor vi både holder faglige og sociale
arrangementer. Du vil under opholdet få ansvar for dit eget projekt, og formålet med dit
arbejde vil være publikation af din/dine artikel/artikler med dig som førsteforfatter, og
opholdet kan dermed med fordel kombineres med 11. semesters forskningsperspektiv.
Der lægges vægt på, at du er struktureret og kan indgå i vores samarbejde samt arbejde
selvstændigt.
Løn: Månedlig aflønning svarende til scholarstipendiat (10.000 kr/måned)
Start: 1 september 2021.
Send gerne kort motiveret ansøgning inden torsdag den 1. Juli til:
Troels Højsgaard Jørgensen; PhD, MD
Mail: troels.hoejsgaard.joergensen.01@reigonh.dk
Samtaler afholdes løbende.
På vegne af
Professor Lars Søndergaard, MD, Dr.med. og Christian Jøns, MD, PhD
Rigshospitalet
Hjertemedicinsk klinik

Medicinstuderende søges

Til pasning hjemme af dejlig og mild dreng på 11 år, der på grund af en genfejl er
multihandicappet og har epilepsi.
Frederik bliver udelukkende passet hjemme og vi har lavet en tilbygning til ham med alle
nødvendige hjælpemidler.
Vi søger en kærlig og omsorgsfuld medicinstuderende, der vil være med til at give Frederik
de bedst mulige betingelser for at trives godt.
Vi vil gerne have, at du ikke er nået længere end 1-2 år på studiet, da vi gerne vil have dig
tilknyttet vores søn en række år frem.
Vi bor ca. 2 km. fra Klampenborg Station og der er bus til døren. Vi bor i meget dejlige
omgivelser og der er gode muligheder for gå-ture i Dyrehaven og ved vandet. Når du har
vagter, er der mad til din rådighed.
Du vil blive trænet op i pasning af vores søn, således, at du først kommer til at passe ham
alene, når du føler dig tryg hermed.
Vi har brug for, at følgende vagter bliver ligeligt fordelt mellem dig og de 5 øvrige stud.
med. og en stud. fys., som pt. er med til at passe Frederik:
•
Ca. 4 dage om ugen: 3 timer eftermiddagen fra kl. 15-18
•
Ca. 4 aftener om ugen: aften/nattevagter (du sover ved siden af Frederik og er kun
vågen, når han vågner)
•
6 X 24 timers vagter pr. måned (enten kl. 15-15 fredag-lørdag eller 15-15 lørdag
–søndag)
•
Deling af 14 døgn pr. år, når der holdes 2 uges ferie med vores yngste søn (1 uge
sommer og en i efterårsferien)
•
Vikar for Frederiks socialpædagog, der passer Frederik herhjemme, når hun holder
ferie (6 uger om året) og ved sygdom fra kl. 08-15
•
De 5 øvrige stud. med. og en stud. fys., vi pt. har til at passe Frederik, fordeler selv
de fleste vagter mellem sig og dækker af for hinanden under ferie og eksaminer mv.
Vi vil gerne have dig oplært så hurtigt med opstart umiddelbart efter, hvor du skal indgå i
vagtplanen sammen med de øvrige 6. Der er tale om 66 timers betalt oplæring fordelt på
dag- og nattevagter.
Hvis du kunne tænke dig at passe vores dejlige dreng, bedes du kontakte mig. Du bedes
sende et CV og en ansøgning eller ringe, hvis du har uddybende spørgsmål.
Med venlig hilsen
Pernille Fredslund
Mob 25 10 19 93 eller skrive til pernillejrg@hotmail.com

VIDSTE DU KANINER
FØDER LEVENDE UNGER??

Copenhagen Baby Heart Study søger
medicinstuderende til forskningsprojekt.
Forskningsprojektet Copenhagen Baby Heart Study (CBHS) søger medicinstuderende til at
lave ekkokardiografier på børn i 1-3-årsalderen sideløbende med forskning i et selvstændigt
projekt f.eks. som del af BA eller KA opgave.
CBHS er et stort klinisk forskningsprojekt, der blev udført i Region Hovedstaden fra 2016
til 2018. I forskningsprojektet blev alle kommende forældre på Herlev Hospital, Hvidovre
Hospital og Rigshospitalet tilbudt at få lavet en ekkokardiografi samt et elektrokardiogram
af deres nyfødte barns hjerte. Derudover blev der taget en blodprøve fra navlesnoren på
alle de nyfødte. Der er i projektet inkluderet mere end 25.000 børn.
En del af de mange substudier baseret på CBHS data indebærer, at en del børnene skal
kaldes ind igen til en eller flere opfølgende skanninger. Dette for at følge barnets hjertes
udvikling. Projektet er ledet af en styregruppe bestående af professorer og læger fra de
involverede hospitaler. Den daglige drift af studiet og især koordinering og udførelse af de
opfølgende skanninger varetages af Ph.d.- og medicinstuderende med daglig gang på Herlev
Hospitals afdeling for forskning i hjertesygdomme. Du vil som forskningsårsstuderende
blive en del af dette team.
VI SØGER:
Studerende på bachelor- eller kandidatdelen af medicinstudiet til forskning kombineret
med kliniske undersøgelser af projektdeltagere i en 12-måneders periode. Vi skanner
som udgangspunkt i dagtid i hverdage men der kan også forekomme enkelte aften- og
weekendvagter.
VI TILBYDER:
At du bliver oplært i at udføre standardiseret ekkokardiografi på børn, og får grundigt
kendskab til og fortrolighed med tolkning af ekkokardiografi udført på børn.
At du bliver ansvarlig for dit eget selvstændige projekt herunder udfærdigelse af protokol,
og det forventes at din BA- eller KA- opgave munder ud i en videnskabelig artikel.
Du skal kunne binde dig til fuldtidsforskning i 12 måneder. Det forventes at du er
engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Til gengæld får du mulighed for
klinisk forskningserfaring i nært samarbejde med gode kollegaer og indvielse i et stort og
aktivt forskningsmiljø.
Løn: 10.000kr / måned
Start: Efterårssemestret 2021 eller hurtigst muligt
Ansøgningsfrist: 13 juni 2021
Mail din ansøgning til maria.munk.paerregaard@regionh.dk senest 13 juni 2021. For
yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen
Maria Pærregaard, MD, Ph.d-studerende
Jakob Norsk, MD, Ph.d-studerende
Tlf.: 24278696 / 30240061

Immunsystemet, biomarkører og risikoen for psykiatrisk sygdom
Stud.med. søges til forskningsår start sommer 2021
Vi har flere spændende psykiatriske forskningsprojekter, – vi mangler bare en egnet
forskningsårs-kandidat.
Meget tyder på at der formentlig er en immunologisk komponent i udviklingen af mange
psykiatriske lidelser. Blandt andet har vores store epidemiologiske studier vist at infektioner,
autoimmunitet og inflammation er associeret med øget risiko for begge disse lidelser.
Flere meta-analyser har fundet at grupper af patienter med depression og skizofreni
har en forhøjet mængde inflammatoriske markører i blod, og vores gruppe har lavet en
metaanalyse der finder at dette også er tilfældet med rygmarvsvæsken. Vores gruppe har
desuden udført metaanalyser der viser at antiinflammatorisk medicin kan have gavnlig
effekt på både depression og psykotiske lidelser. Vores forskningsgruppe har stort fokus
på dette samspil mellem immunsystemet, biologiske markører og psykiatriske lidelser, og
undersøger dette via registerstudier, systematiske reviews og meta-analyser, biobankstudier
og kliniske studier. Vi har mange projekter der ligger og venter, og søger derfor en ambitiøs
forskningsårsstuderende der har mod på at give sig i kast med et af dem.
Ud over dit eget projekt tilbydes der også tid til, at du kan få erfaring i et klinisk studie, hvor
to af vores ph.d.-studerende tager lumbalpunktur på patienter med debuterende psykose
eller førstegangsdepression. Flere tidligere studerende er sideløbende med deres projekt
blevet oplært i selv at lave lumbalpunktur.
Under forskningsåret vil opnås kendskab til statistiske analyser, litteratursøgning, data
management, fortolkning af resultater, og artikelskrivning. Du vil få en kontorplads i det
aktive og stimulerende miljø på Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København,
Gentofte, under prof. Merete Nordentoft. På afdelingen udføres en meget bred vifte af
psykiatrisk forskning, og der er adskillige andre forskningsårs- og ph.d.-studerende. Du
kommer til at være del af forskningsgruppen under ledelse af Michael Eriksen Benros med
generel fokus på biologisk psykiatri. I denne forskningsgruppe har vi god erfaring med
forskningsårsstuderende, og alle tidligere studerende har publiceret artikler i høj-impact
internationale tidsskrifter, fremlagt projekter ved konferencer og flere har vundet priser for
bl.a. kandidatafhandlinger.
Starttidspunkt er tænkt at være juni, juli eller august 2021, med mulighed for fleksibilitet.
Forskningsåret er som udgangspunkt finansieret, men vi forventer at der ansøges om
finansiering ved relevante fonde.
For yderligere information, kontakt læge og ph.d.-studerende Rose Jeppesen (rose.
jeppesen@regionh.dk) eller professor, forskningsleder og læge Michael Eriksen Benros
(michael.eriksen.benros@regionh.dk).
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VIL DU VINDE MEDICINSK KOMPENDIUM?
Har du forsket på fuldtid under din studietid? Er du læge fra Københavns Universitet (dimitteret i 2018 og
frem) eller lægestuderende?
Så vil vi rigtig gerne høre om dine oplevelser med
studenterforskning og gerne allerede i dag.
Du finder undersøgelsen bag QR-koden eller på vores Facebookside.
I anledning af vores undersøgelse kan du vinde medicinsk
kompendium.Du behøves ikke have forsket for at deltage. Du
deltager i konkurrencen på vores Facebook-side, så skynd dig
ind og deltag inden din læsemakker.
Undersøgelsen og konkurrencen løber til og med den 9. juni 2021.

Forskningsårsstuderende søges til
Kirurgisk afdeling, Nordsjællands Hospital i Hillerød
To-tre medicinstuderende søges til kandidatopgaveprojekter relateret til kirurgiske
problemstillinger.
Vi forsker primært i coloncancer, optimeret postoperativ smertebehandling, appendicitis
acuta, og akut højrisiko abdominal-kirurgi (AHA) i et bredt samarbejde med andre afdelinger
på NOH.
Vi tilbyder:
•
11. semester efteråret 2021 (forskerperspektiv) med erkendtlighed på kr. 3.000 pr. mdr.
•
foråret 2022 som forskningsårsstuderende med stipendiat på kr. 10.000 pr. mdr.
•
kandidatopgave i kirurgi evt. med henblik på senere ph.d.-forløb
•
spændende forskningsmiljø med p.t. tre ph.d.-studerende, forskningsaktive yngre
læger og yderligere 1-2 forskningsårsstuderende
•
supervision ved erfarne forskere
•
hospitalets anerkendte forskningstræningskursus
•
indføring i forskningsmetoder fra start til slut.
og stiler mod, at du får:
•
førsteforfatterskab på min. en artikel, samt yderligere medforfatterskaber
•
betalt deltagelse og præsentation af resultater på international kongres.
Vi søger 2-3 motiverede stud. med. til bl.a.:
•
registrering af data i REDCap databaser om fx akut højrisiko abdominalkirurgi
•
at assistere vores ph.d.-studerende i forbindelse med gennemførelse af kliniske studier
Hvis du er interesseret kontakt venligst: Forskningsansvarlig overlæge, klinisk lektor, ph.d.
Anders Bertelsen på cabertelsen@gmail.com / 51 90 63 03
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Medlemsfordele
hos

Få overblik over alle
rabatter du kan få som
medlem på
mit.fadl.dk
under
MEDLEMSFORDELE

Udløber snart!

Få 30 dages gratis
prøveperiode hos
Mofibo
Gælder frem til den 30. juni 2021

fadl.dk/blivmedlem
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Not so hot girl summer
3 point - Købe salat på maccen
4 point - Kun drikke skinny bitches hele sommeren
5 point - Men tage på alligevel
5 point - Selv betale for din drink
5 point - Unfollower på instagram
6 point - Kaste op på gaden
7 point - Have markant lavere snap score end dine hot girl friends
8 point - Slettet tindermatch efter første besked sendt
10 point - Ikke blive lukket ind på klubben
15 point - Dokumentere dit liv på insta, men det er kun din mor der kommenterer (+ 3 point pr kommentar)
20 point - Swipe tinder tom uden matches
20 point - Downloade Happn bare for at prøve noget nyt
22 point - Holde fest på en båd. Båden er en jolle. Festen er at fiske.
23 point - Blive brændt af på blind date
25 point - Score en på Jodel
28 point - Ligge på baren med bodytequilaen i over et kvarter
30 point - Blive blokeret på snappen
31 point - Betale for fri bar men aldrig komme i kontakt med bartenderen
32 point - Bruge alle penge på makeup og skincare men stadig have akne
40 point - Oprette profil på sugar dating sites
45 point - Recidiv UVI efter dårligt knald
45 point - Chlamydia positiv
50 point - Ham der tog din mødom har slettet dig på facebook
60 point - Vågne op ved siden af din ex
70 point - Gå hjem med en fyr og vågne op alene
100 point - Blive left on read efter nudes

Af Maria & Sine / MOK-red.

|

REDAKTIONELT

MOKs guide til:

Sommerferielæsning
Snart er det slut med eksamenslæsning og pensumlister, og for mange er det den tid på året
hvor der er plads til andet end faglige ord i hovedet. Og hvad er bedre end at kaste sig over
de store danske klassikere? Den bagende juni-sol er vist steget os til hovedet, så selvom
vi ikke kan garantere at det bliver en varm sommer, tør vi godt love at den bliver lummer.
Henrik Pontopiddan – Lykke Pik
Pontoppidans storslåede fortælling om en jyde
der udrustet med en formidabel penis erobrer
København. Hans stålsatte vilje og barnlige
nysgerrighed åbner helt nye horisonter for den
unge mand og hans enorme kalorius, men alligevel
husker han sine rødder og vælger at vende hjem til
Jylland og udelukkende have sex i missionærstilling
til sine dages ende.
Knut Hamsun – Pult (Dansk overs.: Bollet)
Lille skud ud broderfolket mod nord. I 1800-tallets
Oslo vandrer en navnløs forfatter rundt i en
desperat jagt – Det er fire dage siden han har fået
noget fjeldfjams, og han er ved at gå ud af sit gode
skind. Et potent psykologisk mesterværk.
Karen Blixen – Min afrikanske arm
En dybt personlig, autobiografisk skildring af Karen
Blixens fisting-ferier i Kenya og Tanzania. Hendes
medrivende beskrivelser af sexturisme vil måske
virke krænkende på en moderne læser, men det
var jo en anden tid den gang.

I.P. Jacobsen – Fru Marie Gnubbe
Mastodonten i dansk litteraturs hovedværk om en
ung kvinde, der en midsommerdag i en rosenhave
opdager glæden ved at gnubbe. Det bliver
startskuddet på et hæsblæsende ridt gennem
1600-tallets omvæltninger i danmarkshistorien.
Marie gnubber sig op af Kong Frederik d. 3.,
forræderen Corfitz Ulfeldt og fyr fra Falster ved
navn Søren.
Herman Gangbang – Tine
Herman Gangbangs storslåede
fædrelandsfortælling om nederlaget i 1864.
Som frontfigur i Det Moderne
Gennembrud og fortaler for den
impressionistiske journalistik
mente Herman Gangbang at
man må ”penetrere for at lære”. I
Tine får den unge krodatter turen
af både Skovrideren og hele det
Preussiske rige.

Hans Scherfig – Det fordømte forlår
Et nådesløst indblik i et ægteskab.
Gymnasielæreren Vitus lever i fred
fordragelighed med sin kone Ellen,
indtil en pludselig uønsket vægtøgning
sætter en stopper for deres sexliv. Aldrig
har et pars fælles slankekur været så hed
læsning!
Johan // MOK-red.
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PICNIC I FÆLLEDPARKEN
1 utæt regnslag

3 skybrud

Forsvundet picnictæppe

1 fugtig numse

Engangskopper

Fortrydelse

Mateus rosé

5 soundbokse

solskoldet næse

lunkne Tuborg Classic

myg

røde kinder
intet toilet

