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MOK

OM MOK

PA N U M H I G H L I G T H S

MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig.
MOK udkommer hver mandag, og indeholder blandt andet
nyt fra basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben og
FADL, samt jobopslag målrettet medicinere. Og ikke mindst
gøgl... Når MOK bliver sat op hver mandag, er det MOKredaktionens opgave at fylde den overskydende plads i bladet
med gøgl og pludselige indfald. Kvaliteten svinger, men vi
synes altid selv at det er sjovt - og det håber vi også at du gør.
Har du noget skørt eller vigtigt på hjerte, er du altid velkommen
til at sende det ind til os - så er der altid plads til dig i bladet.

Fredagsbar
Fredag den 1. oktober er der igen
fredagsbar i Studenterklubben! Tag ned
og ødelæg dine nye sko.
GLEMTE SAGER I STUDENTERKLUBBEN
Kan afhentes i klubbens åbningstider:
Mandag kl. 12-16
Tirsdag - fredag kl. 11-17

Du kan læse mere om regler for indlæg på MOK.dk
Deadline er mandag kl.12 hvor vi tømmer brevkassen,
mok@mok.dk

FADL generalforsamling
Tirsdag den 12. oktober holder FADL
deres årlige generalforsamling, hvor
resultatet på repræsentantskabsvalget
også offentliggøres. Læs
opstillingsteksterne i bladet!

Kys og kærlighed
Dit MOK

UGENS INPUT

SUND Karrieredag
Panum er for vandlet til en stor
karrieremesse. Oplev det i MÆRSKtårnet torsdag den 14. oktober kl.
12:30-16:30 .

Medical Business Association - MBA
Medical Business Association er en interessegruppe primært for
medicinstuderende med interesse for entreprenørskab, medicinalindustrien,
konsulentverdenen og innovation. Gruppens formål er at fremme
medlemmernes netværk og give dem et overblik over karrieremulighederne.
En del af disse begivenheder vil være direkte arrangeret af os og afholdt
internt på Panum med interessante foredragsholdere. Lige så vigtigt for os
er at dele eksterne begivenheder med hinanden i gruppen, hvor vi sammen
tager ud og møder virksomheder og studerende fra andre organisationer.
Dette giver vores medlemmer et enestående netværk på tværs af studier, og
mulighed for at møde repræsentanter både inden for medicinalindustrien,
iværksættermiljøet, konsulenthusene og hospitalsverdenen.

U G E N S R E DA K T I O N
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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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Ansvarshavende redaktør:
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Plastikkirurgiens Historie med MOK

– Den teknologiske udvikling i 1800-tallet
Så er vi efter en lang pause tilbage med et nyt afsnit af Plastikkirurgiens historie! Sidste gang kunne vi berette om
italieneren Gasparo Tagliacozzi, der i 1500-tallet kunne rekonstruere næser vha. en stilket lap fra patientens underarm.
Denne uge fortsætter vi, hvor vi slap. Efter Tagliacozzi sker der ikke de store fremdrifter inden for plastikkirurgien,
faktisk bliver den efter Tagliacozzis død glemt i over 200 år og bliver først taget op igen i 1794. Dette år genfinder kirurger
den indiske pandlap – som alligevel var langt bedre end Tagliacozzis – i et værk fra antikken og publicerer metoden i
”Gentleman’s Magazine of Calcutta”. Og så, i 1800-tallet, sker der noget!
En række kirurger inspireres af artiklen og giver sig i kast med at videreudvikle den indiske pandelap. En af disse er den
franske kirurg Jaques Reverdin som i 1869 udvikler sin egen metode til hudtransplantationer, som han kalder hudpodning.
Ved denne metode løsner små stykker af epidermis (og noget dermis, selvom han ikke selv opdager det) og placerer dem
på patientens sår. Hudlapperne vokser herefter fast og danner små hudøer, der kan danne grundlag for sårhelingen. I
Danmark bliver denne metode et hit. Allerede i 1870 - et år efter Reverdin har publiceret sin metode – forsøger man sig
med den første hudtransplantation på Kommunehospitalet i København.
Udviklingen af hudtransplantation og andre plastikkirurgiske procedurer er godt hjulpet på vej af den teknologiske udvikling
inden for anæstesi og hygiejne. Man begynder denne i periode at bedøve patienterne. I 1840’erne opdager man at hhv.
æther og kloroform kan bruges som narkosemidler. Eftersom patienterne er bedøvede, mærker de ikke smerter under
operationen. Desuden får kirurgerne mulighed for at arbejde i ro, da man ved at bedøve patienter, sørger for at de ligger
stille. I 1865, efter at have læst Pasteurs publikationer, forsøger den engelske kirurg Joseph Lister sig med at desinficere
et åbent knoglebrud med carboxylsyre. Knoglebruddet heler uden infektion efter 6 uger. På det her tidspunkt i historien
er dette meget usædvanligt, så efter at have set dette instruerer Lister alle kirurgerne på sin afdeling i håndvask, brug af
rene handsker under operationer og sidst men ikke mindst desinfektion af kirurgiske instrumenter. Alt dette medvirker
til at nedsætte infektionsrisikoen ved operationer og vinder hurtigt indpas rundt omkring i Europa.
Her slipper vi vores nedslag i plastikkirurgiens historie for denne gang. Lad os se om plastikkirurgien ikke når at dø inden
næste vores næste nedslag. Just kidding! I næste afsnit skal vi se på perioden efter 1. verdenskrig og krigens følger for
plastikkirurgien – vi har altså stadig det bedste foran os! Vi ses snart!
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STUDENTERTILBUD

BASISGRUPPER
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Væskebehandling og elektrolytforstyrrelser i klinikken

Nyt fra studenterpræsten på Panum

Intravenøs væskebehandling er noget alle læger på et tidspunkt kommer til at ordinere
deres patienter. Men hvilken væske skal der vælges? Saltvand? Balanceret? Isoton?
Hypoton? Hyperton?
Kom med til foredrag og månedsmøde med Eorta, når vi får besøg af Afdelingslæge
Marie Enemark, der vil guide os gennem den jungle der er væskebehandling og elektrolytforstyrrelser.

Studenterpræsterne står til rådighed for personlige samtaler. Tøv ikke med at tage
kontakt, hvis du har brug for en udenforstående at tale med. 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.

Bliv klogere på:
- Hvilken væske skal man vælge - og hvorfor?
- Hvilke komplikationer kan der være ved væskebehandling?
- Forskellige typer af elektrolytforstyrrelser - Årsager, symptomer og behandling
- En masse cases med eksempler fra den virkelige verden.
Der vil være snacks og drikkelse til at højne plasma-glukose til alle fremmødte. Efter
foredraget vil vi holde et kort månedsmøde for dem der er interesseret i at høre mere om
vores basisgruppe.
Vi glæder os til at se jer!
Mange hilsener Bestyrelsen i Eorta
Tidspunkt: mandag d. 11. oktober, klokken 17:00
Lokation: Panum, 13.1.48

Filmaften og intro til GO

Tirsdag den 28. september, kl. 17.00, 29.01.30
Så er det allerede i morgen, GO holder årets første
månedsmøde!
Der kommer først til at være en intro til basisgruppen og
efterfølgende skal vi se filmen: ”Never, Rarely, Sometimes,
Always”, der handler om Autumn, der er blevet uønsket
gravid og hendes udfordringer og overvejelser i forbindelse med sin abort.
Der vil være lidt at drikke og snacks til filmen.
Vi glæder os til at se jer!
GO København
Pris: 10 kr., men gratis for medlemmer af GO

Corona kategoriseres ikke længere som en samfundskritisk sygdom - og det skal vi, i PMS,
selvfølgelig fejre med et vaskeægte fysisk månedsmøde (wuhu)!

Har du brugt coronatiden på at fundere over, hvad en personlighedsforstyrrelse er, hvilke
typer der findes, hvordan de diagnosticeres og behandles - så skal du sætte kryds i
kalenderen d. 5 oktober.
PMS har nemlig inviteret Overlæge Maria Meisner til at komme forbi Panum, og gøre os
klogere på netop Personlighedsforstyrrelser.
Oplægget starter kl.17.00, og foregår i lokale 13.1.48.
Arrangementet er åbnet og GRATIS for alle medicinstuderende.
Der vil være kaffe og snacks til oplægget, og efterfølgende holder PMS månedsmøde,
som alle er meget velkomne til at deltage i.

Kommende aktiviteter
Filosofisk mostur
Efterårets fisketur og svampetur er allerede fuldt booket, men der er stadig plads på
mosturen. Kom med, når vi dykker ned i filosofien og mossernes verden! Den filosofiske
mostur med fagkyndige på området er for dig, der er frisk på en afslappet og lærerig dag
i naturen sammen med andre studerende og med luft til læsehovedet.
Tid og sted: Lørdag 6. november kl. 10
Vi mødes i nordenden af Gentofte sø i krydset Brogårdsvej/Ermelundsvej.
Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk nødvendig. Gratis adgang
Mindful morgen
Mindfulness-instruktør Maja Folkenberg og min studenterpræstekollega Camilla Aggersbjerg står sammen for 30 minutters mindful stund hver tirsdag morgen kl. 9 – en rolig
start på dagen for dig, der synes, at studielivet undertiden kan afføde uro i krop og sind.
Efterfølgende er der en let morgenmad for dem, som har lyst.
Tid og sted: Hver tirsdag kl. 9 i efterårssemestret. De næste datoer er 21. september, 28.
september og 5. oktober. Deltag én eller flere gange.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
Se mere på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang
Angstens Formforvandlinger: om angst i æstetisk og filosofisk perspektiv
Ifølge Ph.D. i nordisk litteratur, Markus Floris Christensen, er angst mere end en biomedicinsk psykisk lidelse. Den er også en kilde til litterær skabelse. Kom med til dette foredrag,
hvor Markus vil diskutere nutidens herskende opfattelse af angst ud fra et æstetisk og
filosofisk perspektiv.
Tid og sted: Torsdag 28. oktober kl. 19.30-21.30.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk nødvendig. Gratis adgang
Følg med i vores aktiviteter på studenterpraesternekbh.dk og @studenterpraesterneku.
På vores hjemmeside kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, som vi sender ud på mail 4
gange årligt
De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus

Vi glæder os ufatteligt meget til endelig at se jer alle
sammen igen
PMS, Psykiatrigruppen for Medicinstuderende

Demens ved Albert Gjedde

Hvornår: Torsdag 30/9 - 2021 kl. 17:00 - 19:00
Program:
Intro 17:00-17.15
Oplæg 17:15-18:00
Månedsmøde afholdes efter oplæg
Hvor: Lokale 29.01.30 (Panum)
Demens er en neurologisk lidelse der rammer mange ældre, det
mest velkendte symptom er manglende korttidshukommelse, i nogle tilfælde bliver
langtidshukommelsen også svært påvirket, men professor Albert Gjedde fortæller meget
mere om demens og de neurologiske tilstande der ligger bag i dette foredrag.
Albert Gjedde er professor i neurobiologi og farmakologi ved SUND på KU og tidligere
institutleder ved Institut for Neurovidenskab og Farmakologi. Internationalt er han adjungeret professor ved Johns Hopkins Hospital og professor i neurologi og neurokirurgi ved
McGill University. Derudover har han været direktør på Montreal Neurological Institute
i fem år og været med til at etablere PET-centret ved AUH, og har vundet både Erhoff
prisen for forskning i basal neurobiologi og Årets Forskningskommunikationspris i 2012
for sin ekstraordinære indsats som formidler af hjerneforskning til et stort publikum.

EFTERLYSNING: Var det dig som blev interviewet efter din
OSCE-eksamen i juni?
Journalisten og fotografen fra Region H som stillede spørgsmål
og filmede har mistet navneoplysningerne på jer.
I blev stillet spørgsmål om bla Cames open lab samt om hvordan det var at få udsat en eksamen fra januar til juni pga Corvid19
Nu er filmen klar til upload, men jeres navne skal naturligvis
med på skærmen.
Skriv til mig på mikael.bitsch.01@regionh.dk

På den flove journalists vegne
Da det er semestrets første månedsmøde starter det med en introduktion til FORNIKS i 15
min. Herefter holder Albert Gjedde sit oplæg i cirka 45 minutter. Efter foredraget holder
FORNIKS månedsmøde hvor alle er velkomne til at deltage.
/FORNIKS (Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende)

Mikael Bitsch, eksamensformand OSCE
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ANNONCER

Raske forsøgspersoner over 18 år søges til videnskabelig undersøgelse af sammenhængen mellem
ultralydsvejledte nerveblokader og muskelkraft i
lårmusklerne
Du kan muligvis deltage i dette forsøg, hvis du:
- Er over 18 år
- Er rask og ikke tager fast smertestillende medicin
- Hvis du vejer over 56,5 kg (pga. brug af fast mængde lokalbedøvelse)
- Hvis du ikke tidligere har haft en skade eller er opereret i maven, knæ eller hofter

|

Journalholdet, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Vi søger 4 nye kollegaer til vores journal-hold med start i oktober/november 2021. Neurokirurgisk klinik på Rigshospitalet er én af de største neurokirurgiske behandlingsenheder
i Europa og udreder, behandler og plejer patienter med sygdomme i hjernen, der kræver
kirurgiske indgreb.
Arbejdsopgaverne vil hovedsagligt være journalskrivning af indlæggelsesjournaler og
neurologisk undersøgelse på elektive patienter i afdelingens ambulatorium inklusiv
præoperativ vurdering og optimering. Hvis man har lyst, vil der desuden være mulighed
for at man kan hjælpe med at gå stuegang eller deltage i afdelingens øvrige aktiviteter
ved behov.

Forsøgets titel: Resulterer et ensidigt Transmuskulært Quadratus Lumborum blok i svækkelse af lårmusklen (musculus quadriceps)? Et randomiseret dobbelt-blindet forsøg med
frivillige forsøgspersoner.

Arbejdstiden er som udgangspunkt kl 07.00-15.00 på alle hverdage. Nogle dage er vi to
på vagt ad gangen, og vi deler det op i en tidlig vagt (7.00-nødvendigt) og sen (9.00-arbejdet er færdigt). Der er ingen aften-, weekend- eller helligdagsvagter og ingen bagvagtsordning. Løn efter FADL’s lægevikaroverenskomst

Forsøget omfatter anlæggelse af to ultralydsvejledte nerveblokader i bugvæggen. Den
ene med lokalbedøvelse og den anden med uvirksomt væske (saltvand). Bagefter skal
du have foretaget 3 forskellige fysiske tests (ikke invasive), hvor kraften i dine lårmuskler
måles.

Oplæring vil ske sammen med et af holdets øvrige medlemmer på to lønnede følgevagter. Der er desuden mulighed for en ekstra, tredje følgevagt efter ca. 1-3 måneder, efter at
man har været i gang selv i lidt tid.

Der ud over måles puls og blodtryk, og der vil blive taget blodprøver.
Du skal deltage i en samtale forud for forsøget og derefter en forsøgsdag som varer cirka
4 timer. Du skal kunne deltage i forsøget d. 2., 3. eller 9. oktober 2021.
Forsøget foregår på Anæstesiologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
Du vil modtage en skattepligtig kompensation på 1.000 kr. for forbrug af tid i forbindelse
med forsøget, såfremt du fuldfører forsøget.
Ved interesse kan du kontakte forsøgsansvarlig læge Katrine Tanggaard: kabt@regionsjaelland.dk
Du kan læse mere om forsøget i her:
Forsøgsansvarlig investigator
Katrine Tanggaard, Reservelæge, ph.d.-studerende
Tlf.: 47325058
Email: kabt@regionsjaelland.dk
Anæstesiologisk afdeling
Sjælland Universitetshospital, Roskilde, Sygehusvej 10,
4000 Roskilde

Krav:
- Gennemført neurologisk/neurokirurgisk klinikophold samt bestået alle elementer på 1.
og 2. sem. KA
- Du kan tage 3-4 vagter om måneden
Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og håndtere tidspres. Da vi kun er 11
personer på holdet og alle på den sidste del af studiet, vægtes det højt, at du er mødestabil og udviser fleksibilitet i forhold til vagtplanlægningen. Det er en fordel, hvis du har
erfaring med at håndtere patienter i krise, og du skal være forberedt på at være tovholder
på tværs af faggrupper og specialer. Vi holder holdmøde cirka én gang om måneden,
hvor vi plejer at spise sammen (når der ikke er corona), og vi søger nye kolleger, der har
lyst til at være en del af et lille, socialt hold.
Motiveret ansøgning på max. én side og CV sendes til Annarita Ghosh Andersen på
annarita.ghosh.andersen.01@regionh.dk senest søndag d. 03-10-2021.
Samtaler afholdes i uge 41. Du er velkommen til at kontakte mig på ovenstående mail for
mere information.

SKOLAR SØGES:
Nationalt forskningscenter for børnekræft (CONTROL), Rigshospitalet og RKKP
(Regionernes Kliniske Kvalitets Program) søger 2 motiverede stud.med’er til 1-årige
skolarstillinger i Børnekræftepidemiologi og udvikling af Dansk BørneCancerRegister
(DBCR)

Studentermedhjælper i Pædiatrisk Neurokirurgi,
Børneonkologisk Laboratorium (Bonkolab), Rigshospitalet
Vi søger en medicinstuderende på bachelor-/kandidatdelen til timelønnet stilling som
studentermedhjælper på projektet “Nordic-European study of the Cerebellar Mutism
Syndrome in children with tumours of the posterior fossa”.
Vi tilbyder:
- Fleksible arbejdstider
- Løn efter FADL’s overenskomst for studentermedhjælpere
- Mulighed for erfaring inden for Sundhedsplatformen og dataopgørelse
- Stillingen er timelønnet, og det forventes, at du kan afsætte mellem 5 og 10 timer pr
uge til arbejdsopgaver på projektet.
Arbejdsopgaver involverer:
- data indtastning samt proofreading vejledt af og i samarbejde med PhD studerende
Aske Foldbjerg Laustsen
- Indsamling, indlæsning og overførsel af MR scanninger
- Sekretærarbejde med forsendelse af e-mails og koordination i multicenterstudie (se
projektbeskrivelsen på næste side)
Vi søger en udadvendt, projektorienteret person med lyst til selvstændige arbejdsopgaver. Stillingen forudsætter gode sprogkundskaber i minimum skriftlig og mundtlig dansk
og engelsk. Det er en fordel, hvis du har teknisk snilde og interesse for databasearbejde.
Det er vigtigt, at du kan overholde deadlines, da projektets videreføring kan være afhængig heraf. Det er væsentligt, at du er systematisk og besidder gode samarbejdsevner
– både tværfagligt og på tværs af landegrænser. Ansættelsen forventes at vare foreløbigt
til projektets estimerede afslutning.
Ansøgningsfrist er d. 30/9-2021, og samtaler vil blive afholdt ugen efter. Ansættelse
straks i umiddelbar forlængelse af samtaler. Motiveret ansøgning, CV samt karakterudskrift fra medicinstudiet sendes til læge Aske Laustsen (aske.foldbjerg.laustsen@regionh.
dk). Spørgsmål vedrørende stillingen er meget velkomne og kan rettes til Aske Laustsen
på mail.

DBCR er en vigtig database til brug for forskning i kræftbehandling hos børn og unge i
Danmark. DBCR har siden 2003 været en dansk kvalitetsdatabase og indeholder data på
over 6000 børn og unge med kræft < 18 år og beskriver kvaliteten af kræftbehandlingen
i landet. Databasen indgår aktuelt i et større EU-projekt om implementering de nyeste
internationale standarder for populationsbaserede børnecancerregistre med særlig vægt
på stadie-inddeling de såkaldte Toronto kriterier. Vi søger derfor to skolarstuderende,
som bl.a. vil være med til at udvikle DBCR mht.: Diagnoseregistrering, stadieinddeling,
tilbagefald og dødsårsager. Desuden lave selvstændigt projekter om tilbagefald - og
dødsårsagsmønster blandt børnecancer patienter.
Du vil blive ansat ved forskningsenheden Bonkolab, på Rigshospitalet, som har en
forskerstab på ca. 120 ansatte. Forskningsområderne favner alle dele af børneonkologien
fra sygdomsdisposition, diagnostik, behandling, senfølger og psykosociale implikationer.
Bonkolab koordinerer Kræftens Bekæmpelses og Børnecancerfondens børneonkologiske
forskningscenter CONTROL (Childhood Oncology Network Targeting Research, Organization & Life expectancy).
Du kan forvente:
- et stærkt forskningsmiljø på fronten af epidemiologisk forskning i Danmark
- gode rammer med daglig vejledning fra tilknyttet Overlæge Lisa Hjalgrim, Epidemiolog
Marianne Steding-Jessen og DBCR Databasemanager Monika Madsen m.fl.
- adgang til og indblik i Danmarks største forskningsprojekter i børnecancer
- oplæring i procedurer omkring projektstyring, anmeldelse af projekter til myndigheder,
registrering af kliniske data i cancerregistre, cancer klassifikationssystemer, og kendskab
til de Kliniske kvalitetsdatabaser samt internationalt samarbejde
- udarbejdelse og udgivelse af egen publikationer
- en løn sv.t. standarden for skolarstuderende på 10.000 DKK om måneden
- mulighed for at kombinere med kandidatopgave
Vi forventer:
- at du har en bachelor i medicin
- at du har interesse for børnekræft, arbejde med databaser, epidemiologi og statistik
samt mod på internationalt samarbejde
- at du kan arbejde effektivt og selvstændigt på både dansk og engelsk og har et vist
kendskab til statistik og dataanalyse og har lyst til at lære mere
- at du er med til at søge finansiering af egen løn
Start: Forventet ansættelse d. 1. januar 2022 eller straks derefter og ét år frem
Send en motiveret ansøgning (max 1 side) og CV til Lisa.Hjalgrim@regionh.dk og Monika
Madsen, MONIMS@rkkp.dk med frist d. 1 november 2021 kl. 15.00. Ansættelsessamtaler
afholdes efter aftale i uge 44/45. Spørgsmål kan ligeledes sendes til: Lisa.Hjalgrim@
regionh.dk
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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.

SKOLAR SØGES:

Nationalt forskningscenter for børnekræft (CONTROL), Rigshospitalet og RKKP
(Regionernes Kliniske Kvalitets Program) søger 2 motiverede stud.med’er til 1-årige
skolarstillinger i Børnekræftepidemiologi og udvikling af Dansk BørneCancerRegister
(DBCR)
DBCR er en vigtig database til brug for forskning i kræftbehandling hos børn og unge i
Danmark. DBCR har siden 2003 været en dansk kvalitetsdatabase og indeholder data på
over 6000 børn og unge med kræft < 18 år og beskriver kvaliteten af kræftbehandlingen
i landet. Databasen indgår aktuelt i et større EU-projekt om implementering de nyeste
internationale standarder for populationsbaserede børnecancerregistre med særlig vægt
på stadie-inddeling de såkaldte Toronto kriterier. Vi søger derfor to skolarstuderende,
som bl.a. vil være med til at udvikle DBCR mht.: Diagnoseregistrering, stadieinddeling,
tilbagefald og dødsårsager. Desuden lave selvstændigt projekter om tilbagefald - og
dødsårsagsmønster blandt børnecancer patienter.
Du vil blive ansat ved forskningsenheden Bonkolab, på Rigshospitalet, som har en
forskerstab på ca. 120 ansatte. Forskningsområderne favner alle dele af børneonkologien
fra sygdomsdisposition, diagnostik, behandling, senfølger og psykosociale implikationer.
Bonkolab koordinerer Kræftens Bekæmpelses og Børnecancerfondens børneonkologiske
forskningscenter CONTROL (Childhood Oncology Network Targeting Research, Organization & Life expectancy).
Du kan forvente:
et stærkt forskningsmiljø på fronten af epidemiologisk forskning i Danmark
gode rammer med daglig vejledning fra tilknyttet Overlæge Lisa Hjalgrim, Epidemiolog
Marianne Steding-Jessen og DBCR Databasemanager Monika Madsen m.fl.
adgang til og indblik i Danmarks største forskningsprojekter i børnecancer
oplæring i procedurer omkring projektstyring, anmeldelse af projekter til myndigheder,
registrering af kliniske data i cancerregistre, cancer klassifikationssystemer, og kendskab
til de Kliniske kvalitetsdatabaser samt internationalt samarbejde
udarbejdelse og udgivelse af egen publikationer
en løn sv.t. standarden for skolarstuderende på 10.000 DKK om måneden
mulighed for at kombinere med kandidatopgave
Vi forventer:
at du har en bachelor i medicin
at du har interesse for børnekræft, arbejde med databaser, epidemiologi og statistik samt
mod på internationalt samarbejde
at du kan arbejde effektivt og selvstændigt på både dansk og engelsk og har et vist
kendskab til statistik og dataanalyse og har lyst til at lære mere
at du er med til at søge finansiering af egen løn
Start: Forventet ansættelse d. 1. januar 2022 eller straks derefter og ét år frem
Send en motiveret ansøgning (max 1 side) og CV til Lisa.Hjalgrim@regionh.dk og Monika
Madsen, MONIMS@rkkp.dk med frist d. 1 november 2021 kl. 15.00. Ansættelsessamtaler
afholdes efter aftale i uge 44/45. Spørgsmål kan ligeledes sendes til: Lisa.Hjalgrim@
regionh.dk
Med venlig hilsen,
Lisa Hjalgrim

skrive kandidatopgave og videnskabelig publikation. Du læser medicin på kandidat-delen,
er interesseret i forskning og motiveret for at lære at forske, herunder programmering mhp.
modellering af data (i R).
Løn: 10.000 kr/md Ansøgningsfristen er 29. november, motiveret ansøgning med CV (max
1 A4 side) og studiekarakterer sendes til Peter Erik Lotko Pontoppidan, afdelingslæge ph.d.
BørneUngeAfdelingen, Rigshospitalet E-mail: peter.erik.lotko.pontoppidan@regionh.dk Vi
forventer at afholde samtaler start december

Er du interesseret i pædiatri, og synes du at klinisk
forskning i overvægt er spændende?
Så vil et forskningsår i Enheden for Børn og Unge
med Overvægt, Holbæk Sygehus være noget for dig.
Vi søger en forskningssårsstuderende til ansættelse med start snarest muligt.
Enheden for Børn og Unge med Overvægt er en internationalt anerkendt behandlingsklinik
for børn med overvægt, hvor der sideløbende med behandlingen udføres nytænkende
forskning i årsagerne til, udviklingen af og behandling for overvægt hos børn og unge.
Netop nu igangsættes et større forskningsprojekt, som forventes at bidrage med helt unik
viden om langtidseffekterne af behandling af overvægt, og afdække hvilke grupper af børn
og unge i overvægtsbehandling, som er i særligt stor risiko for at udvikle følgesygdomme.
Som forskningsårsstuderende vil du indgå i et tværfagligt team af bl.a. læger, sygeplejesker,
bioanalytikere, studerende, forskningssekretærer og forskningsassistenter, som alle arbejder
sammen om egne og fælles projekter.
Det er derfor vigtigt at du:
Er god til samarbejde
Synes det er sjovt at have mange bolde i luften
Er pligtopfyldende og imødekommende
Er god til at kommunikere med børn
Er i gang med, eller har afsluttet, en sundhedsvidenskabelig uddannelse.
Som en del af Enheden for Børn og Unge med Overvægt på Holbæk Sygehus vil du blive
oplært i blodprøvetagning og andre kliniske undersøgelser, og der er mulighed for at
kombinere dit arbejde i Enheden med din bachelor- eller kandidatopgave. De daglige
arbejdsopgaver vil primært foregå i Holbæk, mens andre arbejdsopgaver kan løses
hjemmefra.
Arbejdsopgaverne indebærer bl.a.:
Kommunikation med børn og unge og deres forældre der deltager i forskningsprojekterne
Blodprøvetagning og klinisk undersøgelse af forsøgsdeltagere
Fondsansøgninger
Diverse ad-hoc opgaver
Løn: Stipendiat på 10.000 kr./mdr.
Lyder det som noget for dig, så send din ansøgning samt CV senest 15. oktober 2021 til
forskningsårsstuderende Rebecca Berg Pedersen på rebpe@regionsjaelland.dk
Samtaler forventes gennemført snarest efter ansøgningsfrist
Med venlig hilsen
Jens-Christian Holm
Overlæge, PhD, Klinisk- og forskningslektor,
Leder af Enheden for Børn og Unge med Overvægt

1-årigt skolarstipendiat indenfor børnekræft på
Rigshospitalet
Rigshospitalets Børnekræftlaboratorium, Bonkolab, opslår et 1-årigt skolarstipendiat med
start februar 2022.
Om Bonkolab
Kræft er den hyppigste medicinske dødsårsag hos børn efter 1-årsalderen og er ansvarlig
for 20% af alle dødsfald i denne aldersgruppe.
Rigshospitalets Børnekræftlaboratorium (Bonkolab) har en forskerstab på ca. 120 ansatte.
Forskningsområderne favner alle dele af børneonkologien fra sygdomsdisposition,
diagnostik, behandling, senfølger og psykosociale implikationer.
Bonkolab har et højt fagligt miljø og beskæftiger hovedsageligt personer med
sundhedsfaglig, biologisk eller humanistisk uddannelsesmæssig baggrund, herunder
mange skolarstipendiater.
Hvert år rammes ca. 40 børn i Danmark af akut lymfoblastisk leukæmi (ALL). I dag overlever
90% af børnene, men omkring 15% får tilbagefald, hvilket medfører en markant mere
intensiv behandling, dårligere prognose og flere senfølger for de helbredte. Behandlingen
af ALL følger fastlagte faser (induktion, konsolidering I-II-II, re-induktion og vedligehold) og
strækker sig over to år og en måneds behandling.
Behandling består primært af kemoterapi som medfører bl.a. knoglemarvssuppression.
Svære knoglemarvssuppression øger risikoen for komplikationer så som infektioner, og kan
medføre forsinkelse af ALL behandlingen, som derved kan blive mindre effektiv. Projektet
omhandler medicinomsætningen hos børn med ALL i den første konsoliderings fase, og
vil i en lille gruppe patienter belyse farmakokinetikken for stoffet 6-mercaptopurin ved
gentagne målinger af metabolitter i blodprøver.
Forskningsåret løber over 12 måneder, hvor du vil være en del af vores store
forskningslaboratorium og arbejde med dit selvstændige projekt. Der er mulighed for at

MOK’s multietniske redaktion fejrer at våre tre dejlige lande
for en gangs skyld er samkørte i valget af socialdemokratiske
regeringer - i hvert fald for nogle uger!

Velkommen Støre og farvel Löfven!
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Om at blive mor
Jeg er blevet mor. Et vildt prædikat, som stadig ikke føles som mit. Mor… Moderskabsfølelsen har indtil videre ladet vente på
sig. Det har kærligheden heldigvis ikke. Jeg elsker min lille mand lige så meget som den store mand jeg har lavet ham med. Det
er en vild og voldsom proces at føde, og når det er slut med fødsel, er tiden til at fordøje de mange indtryk (og skavanker) knap,
nu er der et nyt liv du skal lære at kende. Et lille menneske du selv har produceret og som pludselig skal indtage dit hjem - for
good. Det er en mærkelig måde at få en ny roommate på. Og jeg tvivler på der er ret mange nye roommates der skider lige så
meget som en baby.
Jeg ligger her kl 2 om natten og skriver disse ord, mens jeg venter på han rigtig falder i søvn igen. Jeg tror egentligt han sover,
men han drømmer nok om prutter for han ligger og laver lyde, der minder meget om når han skal af med en prut. Lyden er
bedårende og ansigterne, der følger med ligeså. Men de materielle instinkter tillader mig ikke søvn før hans baksen i krybben ved
siden af mig er slut. Så nu ligger jeg her og funderer over hvad jeg har lært de sidste 3 uger. Og meget må man sige at jeg har lært.
Jeg har lært at holde en baby, og jeg har lært at babyer er lavet af gummi.
Jeg har lært min nye krop at kende, med suturer der er sat forkert, strækmærker og bryster, der er så store at man skulle tro
de 2 dages indlæggelse var på plastikkir.
Jeg har lært at små drenges tissemænd elsker fri luft, så når du skifter ble gør du klogt i at have et lille stykke stof henover.
Ellers tisser din søn sig i øret.
Jeg har lært at min søn ikke kan få mad hurtigt nok, der bliver skreget bloody murder når han vågner fra lur, for nu er han sulten
og madpakken skulle have været serveret for 30 sek siden.
Jeg har lært at selvom en baby sover 18 timer i døgnet har du ca. 1 til dig selv - hvis du er heldig.
Jeg har lært at sætte endnu mere pris på et bad.
Jeg har lært at fejre prutter og bøvser. Aldrig har andres prutter gjort mig så glad.
Jeg har lært at hvis du laver en baby med et snorketræ, får du et meget småt snorketræ.
Jeg har lært at det er pissehårdt at være forældre og jeg har uendelig respekt for dem der gør det selv.
Jeg har lært at en baby kan skide 1 meter ud i luften, hvis du lige får vinklet dem rigtigt.
Jeg har lært at jeg skal sætte mit hår op, for ellers tager griberefleksen halvdelen og gylp er svært at tørre ud af håret.
Jeg har lært min kæreste at kende som far, og jeg er stolt af den far jeg har valgt til mit barn.
Jeg har lært at vi kan planlægge og planlægge, men vi kommer ud af døren når vi kommer ud af døren.
Jeg har lært at søvn i Max 3 timer af gangen er new normal.
Jeg har lært at gøre tingene nu, for ellers sejler hele hytten.
Jeg har lært at pusle en baby og at holde fingrerne fra hormonknopper (Acne neonatorum)
Jeg har lært om barselsregler og barselsdagpenge. Og jeg har lært at det er noget bureaukratisk lort.
Jeg har lært en del om mig selv, på godt og ondt.
Jeg har lært at det er det hele værd. Sådan at blive mor. Selv når han skider, tisser eller gylper på mig dagligt, selv når jeg ikke
kan rumme mere gråd, selv når jeg vågner med ømme bryster og skal amme for tredje gang i nat. Absolut det hele værd.
Jeg håber jeg bliver ved med at lære.
Nu sover min søn, så det må jeg også hellere. Spoiler alert: Han vågnede igen.
Sofie // MOK-red
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Repræsentantskabsvalg 2021
Anna Blak
8. semester

Cathrine Knøs
2. semester

Kære medstuderende,

Kære medstuderende,

Så er vi her igen, og jeg
er så glad for, at du læser
med. Jeg stiller op til
repræsentantskabet for tredje
gang i år, og jeg håber, at de
næste, små 150 ord kan give
et indtryk af, hvad jeg bruger
min tid på i det gule hus på
Blegdamsvej.

Jeg stiller op til FADLs
repræsentantskab for første
gang i år med håb om at
kunne bruge mange af mine
kommende studieår på at
gøre et fantastisk studie
endnu bedre. Det foregående
semester var fyldt med
zoom-foredrag, mundbind
og sociale bobler, der ikke
måtte indeholde for mange
personer. Nu hvor vi er tilbage
til en normal tilstand igen, er
det på tide at indhente det
sociale, der er gået tabt, de
sidste mange semestre pga.
COVID-19.

I løbet af det sidste år har jeg
særligt lagt meget arbejde
i sociale arrangementer,
som eksempelvis strikkeklub,
rusintro, kandidatreception,
DHL-stafet mv, og det vil jeg
naturligvis fortsætte med. Jeg
mener, at vi især nu trænger
til at skrue op for det sociale
samvær – og jeg vil gøre
mit for at udtænke noget
hyggeligt og sjovt for jer alle
sammen.
Derudover ønsker jeg at
fortsætte i Københavns
bestyrelse, som jeg har
været en del af de sidste
to år. Her ligger ansvaret
for, at hverdagen i FADLhuset fungerer, og vi klargør
blandt andet møderne
i repræsentantskabet.
Jeg synes, det er ekstremt
spændende og lærerigt, og
jeg glæder mig til at bruge
min erfaring fra de sidste to år
til at forbedre rammerne for
FADL København - og vigtigst
af alt repræsentere dig som
medlem.
De bedste hilsner
Anna Blak

Så selvom jeg kun er
på 2. semester, er jeg
klar til at lægge en stor
og længerevarende
arbejdsindsats i FADL for at
indhente det tabte. Som
FADL-repræsentant vil jeg
være med til at styrke det
sociale for medlemmerne - og
særligt for de årgange, som
har været ramt af pandemien
i studiestarten. FADL bør være
med til at give en del af det
sammenhold tilbage, som
COVID-19 har berøvet flere
studerende - for det er noget
af det, som en forening som
FADL kan.
- Cathrine Knøs

Charlotte Wilkenhauser

7. semester

Hejsa medstuderende
Så er det igen blevet tid til
at vælge repræsentanter til
FADL, og jeg håber, at du vil
læse lidt om, hvem jeg er.
Selvom det er første gang jeg
stiller op, har jeg en helt klar
idé om, hvad jeg kan byde
på:
For det første er det sociale
samvær på studiet noget
af det mest essentielle
for mig. Det er kun blevet
tydeligere under COVID-19
nedlukningen, og jeg vil
derfor gøre mit bedste for at
indhente det forsømte og få
gang i nogle flere hyggelige
arrangementer.
Derudover har den seneste tid
yderligere understreget, hvor
god og vigtig en fagforening
som FADL er. Efter et år med
overenskomstforhandlinger,
som resulterede i en række
forbedringer, er vi nu som
medicinstuderende endnu
bedre stillede, når vi vælger at
arbejde fagligt under studiet.
Dog er det fortsat vigtigt at
se fremad mod de næste
forhandlinger, hvor jeg gerne
kæmpe for endnu bedre
arbejdsforhold for alt fra SPVvagter til lægesekretærer og
lægevikarer.
Tak fordi du gad læse min
tekst – og snup et bolche
næste gang du kigger forbi
det gule hus, eller ser FADL på
gangene.
Kh. Charlotte Wikenhauser

Christian Benson
10. semester

Kære medstuderende
Jeg ønsker at fortsætte på
andet år som formand for
FADL København - og jeg
håber I vil støtte mig i dette.
Det kommende foreningsår
er særdeles spændende,
og der er mange gode
projekter på tegnebrættet,
som forhåbentligt kommer alle
medicinstuderende til gode.
Jeg stiller mig selv til rådighed,
og ønsker at kæmpe for jer!
Jeg synes at FADL,
som fagforening og
interesseorganisation for
de medicinstuderende,
skal tage kampen om
for dårligt lønnede
forskningsårsstuderende
op. Mange studerende
ender med at arbejde til
meget lav løn eller ingen
løn, og ofte underbyder
studerende hinanden. Jeg
synes, at medicinstuderendes
arbejdskraft er mere værd
end at første forfatterskab,
som mange bliver købt af
med. Det er en svær kamp,
men en nødvendig en, som
jeg mener FADL skal gå forrest
i.
Derudover mener jeg, at
FADL har et ansvar for de
studerendes mentale sundhed
og trivsel. Covid-19, og
følgerne heraf, har påvirket
os alle i en negativ retning,
og mange har siddet med en
følelse af at være alene og
isoleret. FADL skal gå forrest til
fakultetet, og facilitere vilkår
der kan forbedre trivslen og
den mentale sundhed hos alle
de medicinstuderende.
Med ønske om et godt valg
Christian Benson

Generalforsamling tirsdag den 12. oktober 2021 kl 17:00 i Holst Auditoriet

Repræsentantskabsvalg 2021
Clara Jensen
11. semester

Frederikke Prætorius

12. semester

Jeppe Terpager
6. semester

Johan Verner From
5. semester

Kære medstuderende,

Kære medstuderende

Kære medstuderende

Kære medstuderende!

Efter 4 år i FADL, går jeg nu ind
i mit sidste år på studiet. I den
tid har jeg været vidt omkring
i organisationen og er klar til
at afslutte mine projekter på
en ordentlig måde, f.eks. en
sidste afpudsning af rapporten
fra Studieundersøgelsen og
det efterfølgende arbejde
med at få de vigtigste
budskaber ud, så vi kan gøre
noget ved dem.

Jeg hedder Frederikke og går
på 12. semester. På trods af
at jeg bliver læge til januar,
genopstiller jeg til FADLs
repræsentantskab. Det gør
jeg fordi, jeg ønsker at få lov
til at afslutte og overlevere de
projekter, jeg de seneste år
har arbejdet med, på en god
måde. Dette gælder både
fagforeningspolitisk arbejde
i lægevikargruppen, men
også lokalt arbejde, hvor jeg
vil sørge for, at vi har en stærk
kursusgruppe, der fortsat vil stå
for god klinisk undervisning til
vores medlemmer.
Det seneste 1 ½ års nedlukning
har også i FADL betydet, at
vores arbejdsgang har været
anderledes, end den plejer.
Jeg håber derfor på at bruge
de næste par måneder på at
støtte de nye repræsentanter
i deres start med det politiske
arbejde, så vi sammen kan få
en endnu stærkere forening
for alle vores medlemmer.

Som FADL-repræsentant
er mit vigtigste mål at øge
synligheden af FADL for de
studerende på medicin. Jeg
synes det er vigtigt, at man
som medlem af FADL skal
føle sig som en del af en
forening, og ikke bare være
taknemmelig for de gode
overenskomster. Derfor vil mit
primære fokusområde som
FADL-repræsentant være, at
øge synligheden, og derved
medlemsdeltagelsen, af de
aktiviteter, som FADL afholder.
Jeg vil gerne have, at man
spørger sin læsemakker
”Tager du til det der FADLarrangement?” på samme
måde som man spørger dem
om de tager til fredagsbar.

Tak fordi du læser med og
engagerer dig!

Efter COVID-19 er det vigtigt
at få lavet et ordentligt
opsamlingsarbejde, så vi
kan få vores helt fantastiske
studiemiljø op og stå igen. Det
kræver opbakning til vores
basisgrupper og foreninger fra
hele studiepopulationen og et
stærkt samarbejde på tværs
af grupper. Vi skal tilbage til
faglige oplæg, hyggelige
brætspilsaftener, vilde fester
og generelt bare et fedt miljø
at bevæge sig i hverdagen.
Hver gruppe har sin lille niche,
så der er noget for enhver på
studiet. Det har mine sidste 4
år i Førstehjælp for Folkeskoler
og IMCC også vist.
Vi er alle forskellige i, hvad vi
ønsker og foretrækker, og det
skal der være plads til! Det skal
vi have tilbage, og det vil blive
mit fokus i min afsluttende tid.
Det er værd at kæmpe for!
Så stem og kom til GF

Tak fordi I tager jer tid til at
læse disse tekster, og rigtig
godt valg.
De bedste hilsner
Frederikke Prætorius

Derudover mener jeg, at den
store lønforskel der er i vores
overenskomst mellem om
man arbejder i weekenden
eller i hverdagene er alt for
stor. Som studerende kan
hverdagsarbejde være
mindst lige så træls som
weekendarbejde. Derfor vil
jeg arbejde for at sprede
tillæggene fra weekenderne
ud på hverdagene i ugen,
så det også kan betale sig at
arbejde i hverdagen. Dette
er især tydeligt for FADLvagter, hvor der er rift om
alle søndage, men hvor der
altid mangler FADL-vagter i
hverdagen.

FADLs overenskomstforhandlere har haft et godt
år. I overenskomstudvalget
for SPV/VT-overenskomst (OU)
har vi opnået skelsættende
resultater og vi kom, gennem
vedholdende og snarrådig
indsats, igennem med
rigtig mange krav – blandt
andet fuldt betalt hepatitis
vaccinationsprogram
ved SPV-kursus, løn ved
akkrediteringskurser, bedre
barselsvilkår og lønforhøjelser.
De flotte resultater er til gavn
for os alle sammen, men vi
skal huske ikke at hvile på
laurbærrene og fortsætte
med at kæmpe ihærdigt
for vores fælles rettigheder.
Desværre oplever vi ofte, at
nogle arbejdsgivere snyder
på vægtskålen og krænker
medlemmernes rettigheder.
Hvis du stemmer på mig, vil
jeg fortsætte min indsats for,
at FADL hjælper forurettede
medlemmer med at sikre
deres vilkår.
Desuden vil jeg kæmpe
for, at økonomien i FADL,
der primært kommer fra
medlemskontingenter,
forvaltes forsvarligt. Jeg
mener, at foreningens penge
udelukkende skal gå til formål,
der gavner medlemmerne
mest muligt.
Jeg håber på din stemme,
så jeg får mulighed for
at fortsætte mit arbejde
for foreningen. Bliver jeg
valgt igen, sikrer du også
at manden med FADLs
højeste tindinger fortsætter i
repræsentantskabet.
// Johan

Valget åbner onsdag den 6. oktober 2021

Repræsentantskabsvalg 2021
Josefine Darket
6. semester

Kære medstuderende
Tusind tak for at I giver jer tid
til at læse disse tekster og
ikke mindst stemme til valget.
Det er takket været jer at jeg
anden gang kan genopstille til
FADLs repræsentantskab.
I det seneste år i FADL har jeg
først siddet som suppleant
og nu ordinært medlem
af bestyrelserne vi har i
København. Det er et arbejde
jeg finder utroligt spændende
og agter at fortsætte med.
Det foreningsår vi træder
ind i er utroligt spændende
for det er netop nu vi
endelig kan få stablet de
aktiviteter på benene som
vi kender og elsker. Jeg ser
et stort behov for at samle
os medicinstuderende igen
og jeg ser meget frem til at
bidrage til at opretholde vores
fantastiske fællesskab. Corona
har været hård for mange
og nu vender vi tilbage til
hverdagen – jeg synes det er
vigtigt at vi passer på os selv
og vil derfor utroligt gerne
arbejde med mental sundhed
blandt os i det kommende
år og det håber jeg at I vil
hjælpe mig med.
Med ønske om et godt valg
til alle,
Josefine Darket

Kaare Stolt
10. semester

Kammerater!
Endnu et
repræsentantskabsvalg er
over os og her er 3 gode
grunde til at stemme på mig.
Overenskomst
Jeg er formand for
Overenskomstudvalget
i FADL og har ved
overenskomstforhandlingerne
i foråret 2021 været
forhandlingsleder for SPV/
VT-overenskomsten. Jeg har
sammen med et fantastisk
forhandlingsteam sikret:
Løn for online kurser så som
håndhygiejnekurset, fuld
vaccination mod hepatitis
A+B for nye SPV’ere og indført
en mulighed for at undgå at
tilbagebetale SU, hvis man
arbejder for meget.
Klimakrisen
FADL er en af de eneste
fagforeninger der ikke
arbejder med klimakrisen.
Jeg mener at FADL bør
involvere sig mere, da
klimakrisen kommer til at
påvirke fremtidige læger
markant. Hvis ikke vi gør
noget ved klimakrisen, vil
vi se en stigning i en række
sygdomme, så som hedeslag
og infektionssygdomme.
Jeg forstiller mig, at FADL
kunne arbejde med direkte
løsninger, som kunne gøre
sundhedssektoren mere
klimavenlig. Det er f.eks. ikke
lovligt for hospitaler at sætte
solceller op eller udvinde
varme fra hospitalsfrysere,
da dette bryder forskellige
direktiver. Her kunne FADL
involveres.
Erfaren FADL’er
Jeg har været repræsentant
i FADL siden 2016. Jeg har
derfor en masse erfaring, som
jeg gerne vil give videre til nye
repræsentanter.

Magnus Gibson
6. semester

Vær hilset, cremen af
blomsten af jorden af landet
af Danmarks ungdom!
Jeg vil holde min
opstillingstekst kort, da jeg som
regel er at finde i midten af
feltet.
Snart tre år har jeg
arbejdet i FADL, og i år
kulminerede det i en vellykket
overenskomstforhandling og
et yderst fordelagtigt forlig for
mit hjertebarn UAU.
Efter at have opvokset i
et fagforeningshjem, kan
jeg stolt sige, at jeg er
fagforeningsmand med stort
F. Jeg brænder virkeligt for mit
arbejde, og jeg håber, at jeg
med jeres mandat får lov at
fortsætte.
Forhåbentlig ser jeg mange af
jer til generalforsamlingen!
Med ønske om et godt valg,
Magnus.

Malou Tholin
7. semester

Kære medstuderende!
Jeg vil starte med at takke
jer for at tage tid læse
opstillingerne og stemme. Det
er på grund af jeres stemmer
at jeg i år kan genopstille til
FADLs repræsentantskab.
Jeg har de sidste år
siddet som formand
for vores nationale
medlemsfordelsudvalg,
hvor min primære opgave
har været at afsluttet
forhandlingen af vores nye
forsikringsaftale med Tryg. Den
nye aftale blev lanceret d. 1.
januar 2021, og jeg er meget
stolt af at FADL nu kan tilbyde
en endnu bedre forsikring til
vores medlemmer, som er
forhandlet ud fra jeres ønsker.
Udover forsikringsforhandling,
er det medlemsfordele
jeg brænder for. Jeg vil
gerne gøre FADL til en mere
attraktiv fagforening. FADL
skal være en fagforening
der både støtter jer på jeres
arbejdsplads, skaber et socialt
fælleskab og har stærke, og
brugbare medlemsfordele.
Jeg håber I vil give mig
muligheden for at løfte denne
opgave, og forsætte med
at arbejde for at FADL står
stærkt og støtter alle dets
medlemmer med deres
problemer – små som store.
Med ønske om et godt valg
til alle,
Malou Woldbye Tholin

Tak fordi du tager dig tid til at
læse disse tekster.

Generalforsamling tirsdag den 12. oktober 2021 kl 17:00 i Holst Auditoriet

Repræsentantskabsvalg 2021
Marie Glad
9. semester

Kære medstuderende,
Så er det igen blevet
tid til valg af FADL’s
repræsentantskab. Mit navn
er Marie og jeg genopstiller
til FADL’s repræsentantskab,
da jeg gerne vil stille min
arbejdskraft til rådighed.
Jeg vil gerne være med til at
videreudvikle og skabe nye
kurser til jer medlemmer, især
med fokus på relevante kurser
til bachelordelen. Derudover
vil jeg styrke det sociale
aspekt årgange imellem.
Jeg vil gerne kæmpe for
at afstanden mellem FADL
og dig, som studerende
bliver mindre, så du som
studerende er mere bevidst
om hvilke fordele, muligheder
og rettigheder du har ved
at være medlem af FADL.
Jo flere vi står sammen,
jo stærkere og jo større
indflydelse har vi på vores
fremtidige arbejdsplads.
De bedste hilsener,
Marie Glad

Moisés Suárez Zdunek
Forsker efter 11. sem

Mit navn er Moisés,
og jeg genopstiller til
repræsentantskabet. Jeg
har igennem de sidste
3 år bl.a. engageret
mig i hovedbestyrelsen,
overenskomstudvalget og i
FADL’s Forlag A/S, hvor jeg er
bestyrelsesformand.
ERFAREN REPRÆSENTANT TIL
OVERENSKOMSTSAGER
Jeg har i år været i FADLs
forhandlingsdelegation til
overenskomstforhandlingerne
med regionerne, hvor vi
bl.a. sikrede nye SPV’ere
en fuld hepatitis A+Bvaccinationsserie samt alle
SPV’ere løn under bl.a. de
timelange pålagte SPintrokurser. Vores vilkår bliver
dog løbende udfordret (se
f.eks. Gentofte-sagen), og det
er en fordel at vælge en, der,
som jeg, kender arbejdet på
alle FADLs overenskomster:
først som SPV’er, så VT’er,
siden som underviser og
lægevikar.
FADLs FORLAG A/S TILBAGE PÅ
SPORET
Jeg blev valgt ind i FADL
København for 3 år siden med
en mærkesag om at forbedre
kvaliteten af bøgerne i
forlaget, men økonomien har
været den store hæmning.
I løbet af de 3 år har vi
fuldstændig vendt situationen.
Vi har skåret udgifterne
til benet, fokuseret på
indholdskvalitet og prioriteret
prisreduktion, så flere bøger
er faldet med flere hundreder
kroner. Strategien har virket,
og vi ser frem til enormt flotte
tal på bundlinjen, som nu i
højere grad bør gå tilbage
til FADL og dermed dig som
medlem.

Morten Fiil Leth
10. semester

Noah Westh
2. semester

Kære medstuderende.

Halløj på badehotellet!

Jeg genopstiller til
repræsentantskabet efter
et første år der for mit
vedkommende har været
fyldt med udfordrende
opgaver og masser af
læring. Dette værende
sig indenfor både
overenskomstforhandlinger,
bestyrelsesarbejde med mere.

Jeg er desværre ikke Jacob
Haugaard og kan derfor
hverken love guld, grønne
skove, gratis øl i fredagsbaren
eller medvind på cykelstierne.
Til gengæld kan jeg love at
udføre et gedigent stykke
arbejde for vores alles
fagforening.

Jeg føler at jeg nu har fået en
solid fornemmelse for hvordan
FADL som organisation og
hvilke muligheder denne
giver. Derfor vil jeg det næste
år bruge min nyerhvervede
viden og kompetencer til at
rykke FADL i den rigtige retning
og værne om det der allerede
fungerer.
For mig at se er den
største problemstilling
for medicinstuderende
i Danmark, at
forskningsvilkår ikke er
reguleret. Dette resulterer
i at de forskningsforløb
medicinstuderende har,
varierer utroligt meget. Både
i forhold til løn, timeantal og
forfatterskaber. Dette er ikke i
orden og kan i værste tilfælde
gøre at vi som hinandens
medstuderende ender med at
underbyde hinanden.
Derfor vil jeg gerne arbejde på
at få skabt fælles retningslinjer
for danske medicinstuderende
i forskerstillinger. Så man som
enkelt studerende kan være
sikker på at blive behandlet
på den måde man har ret til.

Jeg vil gerne gøre en indsats
for især gode overenskomster
og beskyttelsen af både vores
rettigheder såvel som vores
stemme. Jeg vil gerne bidrage
med hvad jeg kan. Intet over
intet under.
Nu er de fleste
medicinstuderende ikke
kernegruppen for Haugaards
”Sammenslutningen af bevidst
arbejdssky elementer”, så det
er nok godt at jeg stiller op til
FADL. Jeg skal ikke spilde din
tid, du har travlt.
Tak for din tid!
Noah

Venlig Hilsen
Morten Fiil Leth

Bedste hilsener

Valget åbner onsdag den 6. oktober 2021

Repræsentantskabsvalg 2021
Oscar Juul
1. semester

Peter Schaldemose
Forsker efter 8. sem

Rasmus Bo Lindhartdt

Rasmus Vestergård

Pause efter 10. sem

5. semester

Kære medstuderende

Kære FADL-medlem

Kære Medlemmer

Kære medstuderende.

Mit navn er Oscar Juul.
Som studerende på 1.
semester, har jeg allerede
mærket FADLs utrættelige
indsats for at gøre livet som
medicinstuderende lidt mere
muntert. Mine medstuderende
og jeg har allerede taget hul
på de første SPV-kurser. Snart
løber vi rundt på hospitaler og
sygehuse med nogle virkelig
flotte arbejdsrettigheder - som
ikke må tages for givet. Det
er resultatet af knivskarpt
fagpolitisk håndværk og
under denne fane stiller jeg
min arbejdskraft til rådighed.
Hertil med en forhåbning
om, at FADL i fremtiden
kan finde mod til at udvise
mere tværfaglig solidaritet.
Sygeplejerskernes konflikt er
endt i arbejdsretten samtidig
med, at opbakningen fra
sundhedsvæsenets andre
faggrupper er noget spinkelt.
Det er ærgerligt, at vores
fremtidige og nuværende
kolleger står helt alene i
denne konflikt.

Jeg stiller op til
repræsentantskabet for
3.gang

Støvet efter COVID-19 er ved
at have lagt sig, men kampen
om bedre arbejdsforhold
fortsætter ufortrødent!

Hvis du læser det her er du
sandsynligvis - ligesom mig ansat i et job enten gennem
FADLs vagtbureau eller på
kontrakt modelleret efter
FADLs overenskomst. Det er
nemt at tage for givet, men
når man snakker med sine
venner på andre studier og
med andre studiejobs er det
tydeligt, hvor gode forhold
vi har og hvor meget vi har
opnået ved kollektiv indsats.

Jeg er gjort af en perlekæde
af repræsentative
sammenslutninger, både
politisk og fagligt - det klassiske
elevråd, politiske kampagner,
klimaaktivisme og senest
Krogerup Højskoles Elevfond
og Elevforeningsbestyrelse.
Herfra bringer jeg en hel
del organisatoriskerfaring
med afsæt i især en
deltagelsesdemokratisk kultur,
hvor det at repræsentere
sine medstuderendes
fællesdefinerede værdier
og mål, må være den
fornemmeste opgave. Kort
sagt må et velfungerende
medlemsdemokrati være
udgangspunktet for FADLs
arbejde.
Godt valg

Jeg har det seneste år siddet
i FADLs Hovedbestyrelse, samt
i Uddannelsespolitisk udvalg
og Medlemsfordelsudvalget.
Jeg er derfor godt rustet
til at kæmpe for mine
mærkesager, qua min viden
om foreningens opbygning og
virke.
MEDLEMSTILSLUTNING &
MEDLEMSFORDELE
Selvom det i dag ikke er en
selvfølge at være medlem
af fagforeninger, så er der
altså noget om snakken
– vi er stærkere når vi står
sammen. Jeg vil derfor det
næste år kæmpe for at styrke
medlemstilslutningen til FADL.
Foreningen skal tættere på
de studerende, og langt flere
skal føle, at de får valuta
for medlemskontingentet.
Måske skal man se på om
kontingentprisen er for høj?
Måske skal medlemsfordelene
styrkes? FADL-medlemskabet
skal være så stærkt et
kvalitetsprodukt, at det ikke
skal kunne betale sig IKKE at
være medlem.
FOKUS PÅ DE STUDERENDE
Det er vigtigt at FADL husker,
at vi er til for de studerende.
Derfor skal vi hele tiden spørge
os selv, om det arbejde vi
laver, rent faktisk hjælper
de studerende. Nej tak til
ligegyldige kampagner uden
formål – ja tak til konkret
arbejde der forbedrer de
studerendes forhold: På
Panum, i klinikopholdene og
på arbejdsmarkedet.

Forårets OK21-forhandlinger
kastede flotte resultater
af sig: Nu er der bl.a. fuld
hepatitisvaccination til alle
nyuddannede SPV’ere, og
vi får endelig løn for at sidde
mandag aften og tage det
forbandede brandkursus!
Samtidig afdækkede
overenskomstforhandlingerne
dog, at der endnu er grund
til at kæmpe videre. Vi
mangler stadig en god måde
at overenskomstsikre, de
studerende der holder pause
mellem bachelor og kandidat,
og vi har endnu ikke fundet
en god måde, at tegne
overenskomst for de af os der
laver klinisk forskning.
Jeg stiller for anden gang op
til FADLs repræsentantskab,
og min opgave er den
samme: At gøre mit bedste for
at sikre bedst mulige arbejdsog lønforhold for alle FADLs
medlemmer.
OK21 var en stor sejr, men der
er stadig masser af arbejde
der skal gøres. Jeg er klar til en
runde mere i ringen!
Med ønsket om et godt valg!
Rasmus Bo Lindhardt

Desværre ses der stadig
forsøg på at hoppe over,
hvor gærdet er lavest fra
arbejdsgivere. Dette især
inden for forskningen, hvor
der ofte slås stillinger op, der
underkender de rettigheder
og den løn, vi har tilkæmpet
os på andre områder. Jeg
vil derfor kæmpe for, at
FADL står sammen om bedre
forhold i forskningsarbejde.
Det kan vi ikke gøre hver for
sig, men gennem FADL kan vi
lægge pres og gå i dialog for
at højne standarden.
Jeg vil også arbejde for,
at FADL fortsætter med at
være et sted, man altid kan
henvende sig og få støtte om
det så drejer sig om arbejde,
studie eller noget tredje. FADLs
arbejde og tilbud skal i endnu
højere grad ud til de enkelte
medlemmer og gøre gavn.
Godt valg!
Rasmus

Venlig hilsen
Peter Schaldemose
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Repræsentantskabsvalg 2021
Simon W. Rasmussen

5. semester

Kære medstuderende!
Det at være
medicinstuderende skal vi
være stolte af. Det er ikke
noget man kommer sovende
til. Det er noget der kræver en
stor indsats, men selv med en
sådan kan man få brug for sin
fagforening, FADL.
Min mission vil være, at gøre
alt hvad jeg kan for, at man
som studerende altid har
nogen at gå til, hvis man
bliver uretfærdigt behandlet.
Mit fokus er at opnå bedre
vilkår og godt arbejdsmiljø
gennem FADL-overenskomster
og et synligt FADL. Derudover
mener jeg, at vi sammen
skal have skabt nogle klare
rammer og gjort noget for
forskningsårsstuderende
og dem der er ansat i en
privat praksis, som oplever
uretfærdig behandling.
Her kommer jeg ind i
billedet. Jeg har altid
været interesseret, og ikke
mindst aktiv, i politik og
samfundsforhold - både som
elevrådsrepræsentant og i
ungdomspolitik, hvorfra jeg
har fået erfaringer, som jeg
kan bidrage med. Jeg håber,
at I giver mig muligheden
for at kæmpe på vore alles
vegne. Jeg vil lægge al den
tid og energi, det kræver,
så vi får bedst mulige vilkår
som medicinstuderende
- såvel FADL-vagter,
lægevikarer, undervisere,
simulationsansatte,
forskningsårsstuderende,
ansatte i private klinikker
eller i det hele taget; som
medicinstuderende!

Søren Christiansen
12. semester

Thomas Thursø-Finnich

10. semester

William Wendler
11. semester

Kære medstuderende

Kære medlem,

Kære medlemmer

Jeg hedder Søren, går på
12. semester og stiller op til
repræsentantskabet for andet
år.

Jeg vil for tredje
gang i træk være DIN
repræsentant og arbejde
for en bedre tilværelse som
medicinstuderende. Ved
OK21-forhandlingerne sad
jeg for bordenden som
forhandlingsleder for 3 af
FADLs 5 overenskomster: Vi
er stolte af resultaterne, men
der venter os flere opgaver
endnu, så FADL fortsat kan
være de lægestuderendes
beskytter. De
simulationsansatte og ansatte
i almen praksis har brug for
et løft, og vi skal forsvare
lægevikarernes rettigheder:
Ortkir-Gentoftesagen står
for døren! Jeg lover jer, at I i
mig finder en repræsentant,
der kæmper for det nære i
København og på de store
linjer for alle lægestuderendes
arbejdsrettigheder. Vi står
på skuldrene af 67 års
fagforeningsarbejde. FADL
er jeres stemme overfor
universitetet, politikerne og
arbejdsgiverne. FADL ER de
studerende, og det vil jeg
fortsat kæmpe for.

Jeg stiller op til mit 4 år som
repræsentant i København.
FADL har udviklet sig meget
i min tid som repræsentant,
og senere formand, og det
håber jeg at kunne få lov til at
fortsætte med at bidrage til.
Nogle sejre for os studerende
ses eksempelvis ved
overenskomsterne, hvor vi i år
fik nogle rigtig flotte resultater.
Andre sejre kommer på
baggrund af at ting ikke sker.
Her tænker jeg særligt på
tjenestepligten, som heldigvis
ikke blev til noget, en ting jeg
er rigtig glad for vi i FADL var
med til få skudt ned.

Tak for din tid og fortsat god
læsning!

Med håb om et godt valg, vi
ses til generalforsamlingen!

- Thomas Tursø-Finnich

Mvh William

I løbet af mit første år i FADL,
har jeg lagt min energi i
bestyrelsesarbejdet – både
i bestyrelsen i København,
i Vagtbureauets bestyrelse
og i hovedbestyrelsen.
Det arbejde, vil jeg gerne
fortsætte med, da jeg mener,
det er vigtigt, at FADL som
forening fortsat udvikler sig.
Jeg vil sørge for, at FADL
fokuserer på, hvad de
studerende har brug for i en
fagforening, da det er for jeres
skyld vi er her.
I FADLs Vagtbureau har vi
netop fået ny direktør og det
giver os som studerende en
mulighed for at være med til
at præge Vagtbureauet på
ny. Jeg har igennem hele min
studietid arbejdet igennem
FADL – først som SPV-vagt, så
stikker og hen mod slutningen
af studiet som lægevikar. Det
betyder, at jeg har erfaring
fra arbejdet og derfor kan
tale jer, vagttageres sag.
Det er for mig vigtigt, at det
fortsat skal være attraktivt at
arbejde i Vagtbureauet, især
fordi tilslutningen i perioder har
været faldende.

Interessevaretagelsen
fortsætter næste år, og
jeg glæder mig til at være
med til at repræsenterer
medicinstuderende
både i forhold til lægelig
videreuddannelse, psykiatrien
og hvad der ellers måtte ske
der berører os!
Tak fordi du er medlem og
er med til at danne denne
stærke forening.

Jeg bliver først læge til
sommer 22 og har derfor
god tid, til at arbejde med
ovenstående.
Godt valg,
Mvh Søren Christiansen

Godt valg!

Valget åbner onsdag den 6. oktober 2021
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Lægern

Huden
es kæm
peløgn:

Tyskerne har stemt:

er ikke et organ!

Kage- Det er bare læder kansleren

Dødspanik:
De veganske

bakterier

hærger
En ny dødelig sygdom har rystet vores
skrøbelige sundhedsvæsen: De veganske
bakterier. En sygdom der chokerer lægerne
og spreder panik blandt patienterne.
Da 34-årige Carina Andersen vågnede den 14.
september, kunne hun med det samme mærke at
noget var galt. Hele hendes venstre var ben blødt,
og hun kunne ikke bevæge det. På Rigshospitalets
infektionsmedicinske afdeling kunne lægerne
konstatere at hun var offer for en infektion med
den sjældne bakterie Veganophagus Arborphilii,
der centimeter for centimeter forvandler kroppens
væv til veganske alternativer. I Carinas tilfælde
var benet blevet omdannet til soyagranulat.
Overlæge Hans Christensen indrømmer at de
veganske bakterier har taget lægerne på sengen:
“V. Arborphilii er en stor videnskabelig gåde. Vores
teori er at ellers fredelige bakteriestammer er
blevet påvirket af den stærke klimaretorik og via
mutationer har opnået evnen at skabe og tilberede

deres egen veganske kost.”, siger Christensen og
fortsætter: “Det er virkelig et bevis på hvor meget
kraft diskurser kan have.”
Hjemme i sin lejlighed på Frederiksberg er Carina
ved at vænne sig til et liv i kørestol. Den lange
indlæggelse på hospitalet har sat sine spor. Den
eneste kendte behandling er nemlig intravenøs
entrecôte, hvilket har taget hårdt på vegetaren
Carina. Når overskuddet tillader det, lægger
Carina mange timer i at producere indhold til
hendes vlog, TVeBak, hvor hun forsøger at skabe
opmærksomhed om sygdommen. Med på TVeBakholdet har hun vennerne Carsten Bredstoft og
Lina Veile der begge er tidligere ofre de veganske
bakterier. Carsten venter på levertransplantation
efter at en arborphilii-hepatitis forvandlede hans
lever til bønnepostej, mens Lina kæmper med at få
hverdagen til at fungere med en højre hånd lavet
af tofu.
Johan // MOK-red.

Grå stær ?!
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Nej, det er ikke altid sygdommes navne giver mening.
I den anledning kommer nogle forslag til andre gode
alternativer til nogle gode gamle kendinger af diagnoser.

FREMTIDENS DIAGNOSEKODER. MÅSKE.

Gul gris

Galdesten.
Du er hvad du fejler

Brun (galop-/trav-) hest
Gastroenterit.
Skalérbar diagnose.

Blå muldvarp(er)
Hæmorride(r)

Af Maria / MOK-red.

Fiskenyt:

Det er kommet MOK-redaktionen for øre, at det ikke går så
godt for torsken for tiden. Faste læsere vil vide at fiskenes ve
og vel ligger os meget på hjerte, og det er derfor med stor sorg
at vi har læst denne tragiske nyhed. Vi har derfor arrangeret
en mindehøjtidelighed for de faldne torsk. Vi mødes d. 2/10
kl 11 ved Langelinje Mole og søsætter en krans. Derefter vil
vi i samlet flok gå mod Oceankaj og lynche de lystfiskere der
måtte stå der. Har du ikke mulighed for at deltage, kan du yde
et økonomisk bidrag til blomsterkrans og springknive ved at
MobilePaye til 29933611.
Resten af artiklen om torskens deroute kan læses i Bornholms
Tidende eller på deres hjemmeside, tidende.dk.
// MOK-redaktionen

Grøn sumpskildpadde

Den gode gamle halsbetændelse blev
pludselig mere eksotisk

Dig:
Alle andre på læsesalen: Min Bodumkop er større end din.

MOK introducerer:

UGENS ILD
Den kan du varme dig
på, indtil du finder noget
bedre at tage dig til.
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MOKOSKOPER
af MagicMyken

Stjernerne lyver aldrig. MOKs medie har regnet på livet
løs på stjernehimlens ledetråde, til ugen der kommer.
Og det er ikke småting. Læs dit horoskop, der er
mindst lige så videnskabeligt funderet som alle andre
horoskoper, lige her:
Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Det går op for dig at du er kommet til at spise salt uden tilsat jod den
sidste uges tid. Du frygter at du vil udvikle en struma, og sluger den
første bøtte med jodpiller du finder på arbejdet. Det viser sig at være
radionuklid I-131, og din thyroidea koger over i en energieksplosion.
Du klarer den desværre ikke med livet i behold, men vil til evig tid blive
kendt som martyren der ofrede sig, og løste klimakrisen med den evige
kilde af energi der stråler ud af din hals.
Fisken
19. feb. - 19. marts
Crop top er hot igen. Endelig betaler det sig at du ikke har smidt noget
tøj ud siden 2002! Du rokker den for vildt. Du er godt nok vokset 15 cm
siden du sidst havde den på, men det gør ikke noget, for du kan ikke få
det croppet nok! Du cropper også din jakke, dine strømper, bukser, hue,
indtil du er en omvandrende fingerløs handske. Eneste minus er den
slemme lungebetændelse du pådrager dig.
Vædderen
20. marts - 19. april
*host*
Tyren
20. april - 20. maj
Du tager en urinstix på en patient, der viser U-Glukose på 400. Du tror at
det må være en fejl, det må have været et glas hyldeblomstsaft, du tog
i stedet. Du smager på det, og der er godt nok urinsyre i, men i perfekt
samspil med den rigelige sukker, samt noter af 1000 år gammelt RegionH
kaffe, som patienten har indtaget op til vandladning, fungerer det faktisk
udmærket. Du prøver at tage patent på urinen sammen med patienten,
men bliver sagsøgt af Cult for krænkelse af deres patentrettigheder.
Tvillingen
21. maj - 20. juni
Stjernerne taler tydeligt for tvillingen: Du vil nyde tiden med dine
nærmeste kontakter, men også være i lidt dårligere humør nogle gange,
især når det regner. Du vil finde ro med en god film, og du vil nyde et glas
vino. Arbejdet vil tærre, og du skal huske at slappe af. Du er ude for at lade
vandet flere gange dagligt, og finder også tid til at læse en mail eller to.
Krebsen
21. juni - 21. juli
Du springer med på dillen med snus under forhuden. Sikke et kick!
Men mere vil have mere! Du vil have pulveret ind i dig, forene dig, halvt
menneske, halvt nikotinpose. Efter at have afprøvet alle kropsåbninger,
bliver favoritten snus under øjenlågene. Du bliver featuret i en case study,
hvor du bliver det første tilfælde med “Grå LYFT stær”. Ikke den entré i
forskningsverdenen du havde drømt om, men hey, det kan skrives på
CV’et!

Løven
22. juli - 22. aug.
Du er sent på den til din klinikeksamen, og kan ikke finde lokalet. Pludselig
finder du et lokalet, hvor der står to mennesker i kitler og spørger om du
skal deltage i eksamen. Pyha.
Det er en lidt spøjs eksamen, men det går skidegodt. Du svarer rigtigt på
alle deres spørgsmål, dit CPR-nummer oplyser du uden slinger i valsen,
og din ryge- og alkoholhistorik klarer du også. De nikker og ser tilfredse
ud. De er virkelige flinke og spørger hvordan du har det - de kan nok
godt se at du er lidt nervøs. Det bliver lidt underligt da den ene stikker en
finger op i numsen på dig, men who knows, måske tjekker de bare at du
ikke har smuglet noter ind. Da du er færdig får du at vide du klarede det
rigtigt godt, og de virkede helt taknemmelige over at du bare mødte op!?
Bedste eksamen ever - du tager storsmilende hjem!
Jomfruen.
23. aug. - 22. sep.
Du er ny på SP, og trykker på udskriv, for at få printet alle medicinlisterne.
Pludselig overværer du en smuk sceance hvor portører står i kø, og
kører jublende patienter ud i kørestole, befriet fra deres iltapparater og
infusionsvæsker i ægte “Gøgereden”-stil. Man kan ikke undgå at knibe
en tåre. Du går tilbage til computeren og ser “print”-knappen, og det går
op for dig hvad du har gjort.
Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du er forskningsassistent på et kinesisk-støttet forskningsprojekt med
CRISPR, hvor I vil genskabe mamutter ud fra elefant-DNA. Du bliver
kontaktet af en suspekt cirkusmand i en BMW, og du ender med at love
ham 4 mamutter, da de modsat elefanter ikke er bandlyst fra circus endnu.
Episoden er skelsættende i dit liv, og både din selvtillid, og dit forbrug af
velourjakkesæt og guldkæder skyder i vejret.
Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du skal have svigerfamilien over til middag for første gang. Du gør alt
hvad du kan for at imponere dem, og har selv plukket kantareller til den
lækre sovs der omsvøber den perfekt stegte Beef Wellington. Tror du.
Det viser sig at du er pæn håbløs til at genkende svampe, og sammen
bevæger I jer ud i et fantastisk svampetrip på tværs i galakser og historiske
tidsperioder. Det peaker i et fantastisk øjeblik hvor i sammen flyver på
sofaen ned af bagtrappen, og du kan smage hele din svigerfars livshistorie
ved at slikke ham i nakken. I vil hvert år prøve at genskabe sceancen, men
du finder kun kantereller. Velsmagende, men jordisk.
Skytten
22. nov. - 20. dec.
I kollektivet er I rigtigt trætte af Mikkel, og I vælger at sætte ham på
valglisten til kommunalvalget i Ringkøbing for at slippe af med ham. Via
jeres netværk, og jeres heftige annoncering i lokalsprøjten, med valgløfter
om kompensation til minkavlere, lykkes det jer at få ham stemt ind i
byrådet. Han ender faktisk med at tage borgmesterrollen, da han som
komplet uinteresseret i politik og Ringkøbing kunne indgå i alliancer med
alle. Desværre tjener man nok som borgmester til at dække en ekstra
husleje i København, og hans værelse stinker nu mere end nogensinde før.
Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du oparbejder en massiv spillegæld ved at spille LUDO under Nørrebro
station. Du researcher alt hvad du kan, du noterer alle dine træk, du tager
online kurser, men hver gang du kommer tilbage, taber du igen! Først på
22. dag slår det dig at I bruger hver jeres terning, og du aldrig har slået
en globus. Det sortner for dine øjne...

