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MOK

OM MOK

PA N U M H I G H L I G H T 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 velkommen
til at sende det ind til os - der er altid plads til dig i bladet.

Brætspilscafé med Pusterummet på Torsdag (se
side 5).
Maria prøver at finde pusten
SAKS holder Kursus i Kirurgiske Knuder d. 29. marts
Portos hoider foredrag om at være kirurg i
traumatologien

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

Annoncerne har traumatiseret Sine

Kys og kærlighed
Dit MOK

SØNHKS holder 3. semester eksamensforberedelse
i hoved/ hals-anatomi d. 22. marts
SOS holder eksamensforberedende kursus i
oftamologi

UGENS INPUT

DEVIL sætter fokus på Kønssygdomme med deres
oplæg d. 24. marts

Facit til CNS spot ;-)

U G E N S R E DA K T I O N

Albin

Anders

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.

Åsne

Sine

Niels

Ansvarshavende redaktør:
Maria Østberg
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til
mok@mok.dk og ikke til
ansvarshavende!
Denne uges forside: Sine
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Den perfekte læsesalssnack
Unilivet byder, udover de mange fredagsbarer, også på mange timer på læsesalen. Her er snacks essentielle for at opretholde
glukoseniveauet til de hårdtarbejdende hjerneceller.
Læsessalssnacks er vigtige, men en lidt besværlig størrelse.
Hvis du vil undgå at gøre dig upopulær på læsesalen, så læs med.
Her præsenterer vi dig en (ikke udtømmende) liste over egenskaber dine læsesnacks må have før de er comme il faut
på læsesalen.
Vi starter udefra og ind:

Indpakning

Indpakningen er det første sted, hvor du kan gå rigtig galt i byen. Al indpakning der skrasler når du åbner det, er no-go.
Eksempler på det er chipsposer, sølvpapir og sprød plastik (f.eks. det rundt om Bastonge kiks, hvorimod den bløde plastik
rundt om snackgulerødder er lydløs som en mis. Der er så en del andre problematiske punkter ved snackgulerødder,
men dem kommer vi til – hæng i).
Lugten
Den næste udfordring man støder ind i lige under indpakningen er lugten. Alle snacks hvor andre på læsesalen kan
følge med i dit snackrepetoir med lukkede øjne er udelukkede (okay appelsiner er den eneste undtagelse). Men
spagetti kødsovsen skal altså holdes langt væk fra læsesalsregi. Her kan også nævnes ostepops, æggemadden, red
bull og andre stærke odoranter.
Struktur
Efter lugten kommer strukturen. Vi kender alle følelsen af at sidde ved siden af en der gnasker ustyrligt i en gulerod,
hvor man for alt i verden bare ønsker at de skal holde op. Derfor skal vi huske at tænke på vores nærmeste, på
læsesalen altså. Lad gulerødderne blive hjemme, medmindre de er kogte. Eller egentlig lad også dem blive
hjemme, så du ikke resten af din stud.med. tid vil blive husket som ham/hende/de der spiser kogte gulerødder.

Så hvad er egentlig den perfekte læsesalssnack, spørger du.
Her kommer de:
•

Corny big – din bedste ven (pro tip: 5 kr. i Rema)

•

Ostehaps (OBS der er fare for at du resten af studietiden vil være kendt som ostehapsen)

•

Vindruer – skønne og rigtig gode til at få blodsukkeret til at stige lynhurtigt

•

Kakifrugt

•

Bland-selv-slik pakket i en bøtte (hvis du har syv timer til at stå i kø til 69-timers bar, så har du også 14 sekunder
til at pakke dine snacks ned i en lydløs bøtte)

•

Bananen

•

Pomelo (virkelig en indvestering at gå i gang med pillearbejdet, men klart det værd)

•

En allerede åben dåsesodavand (uden sugerør)

•

En bolle med ost (men vælg lige en stille og rolig ost please)

Af: Marie og Klara/ MOK-Red.
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BASISGRUPPER

STUDENTERTILBUD

Tour de Neuroinfektioner - Marts månedsmøde

Ulighed i adgang til medicin

Hvornår: Torsdag 31/3 - 2022 kl. 17:15 - 19:00

21. marts kl. 16.30-18 med aftensmad - Lokale 13.1.83 Mærsk Tårnet

Program
Oplæg 17:15-18:00
Månedsmøde afholdes efter oplæg
Hvor: Lokale 13.01.41 og 13.01.61 (Mærskbygningn Panum)
Kom med på Tour de Neuroinfektioner med FORNIKS og få indblik i alt fra Meningitis til
Borrelia. Neuroinfektioner er alvorlige tilstande, som kræver hurtig og korrekt behandling.
Derfor har vi inviteret overlæge i infektionsmedicin og neuroinfektions-ekspert Christian
Thomas Brandt på besøg til at gøre os alle klogere på dem.
Efterfølgende afholder vi månedsmøde, hvor alle er velkomne.
Kom glad, tag din læsemakker med, spis kage og drik kaffe!
Det foregår i lokaler 13.1.41 & 13.1.61 i Mærsk bygningen
/FORNIKS (Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende)

Morgenluft med FYF & PUFF!

”Studenterforskere til din forskning – hvad? hvem? hvordan? ”
Kom og bliv klogere på mulighederne for studenterforskning og netværk
med nogle af de yngre forskere på Rigshospitalet.
Tid og sted:
Tirsdag d. 15. marts kl. 08.30 i Rigshospitalets Kantine, hvor FYF byder på
morgenmad og kaffe i kantinen fra kl. 08.15.

Førstehjælp For Folkeskoler holder månedsmøde!
Så er det blevet tid til månedsmøde i FFF nu på torsdag d.
17. marts kl 17.00 i Studenterhuset og DU er inviteret! Vil
du gerne blive en haj til førstehjælp? Kan du godt lide at
undervise? Vil du gerne blive en del af den mest fffantastiske
basisgruppe? Så kom med til vores månedsmøde og hør
mere om hvem vi er, hvad vi laver og hvordan du kan blive
en del af FFF. Der vil som altid være hygge efter mødet, og
her er rig mulighed for at høre mere om vores kommende
uddannelsesweekend.
ALLE er velkomne, nye som gamle!
Vi ses

Foredragsrække om ulighed i sundhed

Adgang til livsnødvendig medicin er en menneskeret, ifølge WHO.
Men når det internationale samfund har vedtaget, at der er nogle behandlinger, der er
så livsvigtige, at alle har ret til dem, hvorfor er der så stadig 2 milliarder mennesker på
verdensplan som ikke har adgang medicinen?
Mens mere end 80% af alle danskere er vaccinerede mod Covid-19, så er mindre end 10%
af befolkningerne vaccinerede i 40 af de afrikanske lande, som ligger syd for Sahara (tal
anno februar 2022).
Dette er første event i vores foredragsrække, og handler om hvordan dynamikker mellem
forskere, medicinalindustrien og universiteterne bliver påvirket af handelspolitik og
patentsystemet. Kan vi som samfund redde flere liv ved blot at forholde os mere konstruktivt
og proaktivt til alles ret til medicin?
Det mener vi i UAEM, at vi kan.
Ulighed i adgang til medicin handler om andet og mere end blot simpel økonomisk ulighed
mellem lande. Kom og bliv klogere på de dynamikker, der afholder patienter verden over
fra at have adgang til medicin, som er ganske specifikke for netop sundhedsområdet.
PROGRAM FOR AFTENEN
16.30: Velkommen
16.35: Oplæg om ‘Global ulighed i adgang til medicin’
17.15: Spørgsmål og diskussion
17.30: Hvem er UAEM
17.45: Aftensmad
OM FOREDRAGSRÆKKEN
Dette arrangement er en del af vores foredragsrække om ”Ulighed i global sundhed”. Gennem
3 arrangementer i løbet af foråret belyses hvordan vi og vores universiteter spiller en rolle
i at øge uligheden i sundhed på globalt plan, og ikke mindst hvordan vi i stedet kan være
en del af løsningen og gøre uligheden i sundhed mindre.
HVEM ER VI?
Studenterorganisationen “Universities Allied for Essential Medicines” kæmper for lige adgang
til medicin. Vi mener, at udvikling af medicin bør ske med udgangspunkt i patienters behov,
ikke profit. Det betyder, at der bør forskes og udvikles medicin til det, som gør folk mest syge
og slår flest folk ihjel, fremfor hvilken medicin der kan tjenes flest penge på.
Vi ønsker at universiteter, forskere og beslutningstagere skal arbejde for universel adgang
til livsnødvendig medicin og at danske universiteter og politikere gør mere for at kræve
mere lige adgang til den medicin, som industrien sælger. Det handler bl.a. om at sikre, at
offentlig forskning kommer samfundet til gavn, ved at kræve en mere fair pris for ny medicin
og mere gennemsigtighed i prissætningen af ny medicin generelt.

Scan QR koden for at se FB-begivenheden

Pusterummets Torsdagscafé er tilbage!
Kan du godt lide at holde pause? Kan du godt lide gratis kaffe? Og kan du godt lide brætspil?
Så tag med til PUSTERUMMETS TORSDAGSCAFÉ!
Torsdag d. 17. marts kl 15-19 afholder Pusterummet
årets første torsdagscafe - en eftermiddag med
hygge og brætspil.
Hele herligheden foregår Mærsk-tårn ved
området med de runde borde lige over
kantinen.
I Pusterummet kunne vi godt tænke os et sted
på Panum, hvor man laver noget andet end at
snakke om læsning og eksaminer, og hvor man
også kan møde nye mennesker, uden at der er
alkohol involveret. Så vi har sørget for:
•
•
•

Masser af gratis kaffe, the og snacks
Masser af brætspil
Masser af god stemning

Tag din lægemakker under armen og snup et spil Bezzerwizzer eller Hint og gør din torsdag
lidt sjovere.
Har du nogle gamle brætspil derhjemme, som du godt kunne tænke dig at donere til
torsdagscaféen? Så bare tag dem med.
Knus fra Pusterummet SUND

Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på
Københavns Universitet
Styrk din internationale profil og bliv opdateret på intern medicin!
Københavns Universitet tilbyder for syvende gang et sommerkursus i intern medicin, som
vil styrke din internationale profil og ruste dig til livet som ung læge.
Du får en systematisk og grundig gennemgang af de vigtigste interne medicinske
sygdomme.
Undervisningsformen er en kombination af interaktiv klasseundervisning og gruppearbejde
hvor der lægges vægt på studenterdeltagelse og dialog. Underviserne er læger under
hoveduddannelse eller ph.d.-studerende.
På kurset får du desuden en unik mulighed for at møde andre medicinstuderende fra hele
verden og opbygge et internationalt netværk. Dette blandt andet igennem en række sociale
aktiviteter i løbet af kurset.
Sommerkurset er rettet mod medicinstuderende på kandidatdelen. På 2015-studieordningen
er kurset godkendt som valgfag og kan indgå i Specialist- eller Forskerperspektivet på 5.
semester kandidat.
Datoer: 4. juli – 15. juli 2022
Kursus uge 1: Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme, lungemedicin og
hæmatologi
Kursus uge 2: Onkologi, kardiologi og infektionsmedicin.
Ansøgningsfristen er d. 1. april 2022. Online ansøgning og yderligere information findes på:
http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/internal-medicine/

Sværdfisken er blandt
MOKs favoritfisk.

Kontakt:
Kursusansvarlig: Tobias Bomholt, Hoveduddannelseslæge i nefrologi
Kontaktperson: Vårin Vinje, Studentermedhjælper
Mail: Internalmedicine@sund.ku.dk

ANNONCER

1-year Scholar stipend placement with masters
project with the Psychedelic Clinical Research Group
at the Neurobiology Research Unit, Rigshospitalet,
Blegdamsvej
What is the NRU? We are a neurology, psychiatry and psychology
research group of approximately 60 people based in Nordfløjen
focused on neuroimaging and brain sciences specifically
concerning affective disorders such as depression. We’re an
international, social, and friendly group and there is often cake in
the kitchen. (www.nru.dk)
What is the Psychedelic Clinical Research Group? We are a group of around 10 researchers
including psychologists, neuroscientists, neurologists and pharmacologists who have
been investigating the acute and persisting effects of psychedelics on the brain and mind
since 2017.
What’s the project? Your role at the NRU will be split into two. Firstly, data collection. We
are soon initiating a study looking at basic pharmacokinetic properties of a serotonergic
psychedelic at its primary target, the 5-HT2A, receptor using PET imaging in healthy humans.
This study will allow us to better characterize “high” and “low” doses psychedelics in terms
of direct drug-receptor interaction effects in the brain. This project represents the first
human brain imaging research study using this compound in Denmark. Additionally, we
are continuing our work with psilocybin, expanding to a large cohort functional magnetic
resonance imaging study where we will investigate the persisting effects of psilocybin
on functional brain activity. We are looking for two motivated students to help recruit
participants for these studies, performing medical and psychiatric screenings and assisting
with brain scans. Alongside this data collection component, each student will complete a
research project on existing data collected at the NRU that will serve as the foundation for
their master’s thesis.
What do I get out of it? You will have the opportunity to participate in an on-going research
project, playing an active role in data collection, working within an active and social research
setting that includes other research year students. The student will be supervised by senior
members of the research team. You will gain experience working on a cutting-edge human
imaging psychedelic research study, an important initial experience that can benefit future
research activities. In addition, the NRU has lots of students and is a generally friendly and
open social space.
Please send a short letter of motivation and CV to Drummond.mcculloch@nru.dk with
“Skolar” and your name in the subject line. For more information, please contact Drummond
at 42 22 72 03

Er du interesseret i pædiatri, og synes du at klinisk
forskning er spændende?

Så vil et forskningsår i Enheden for Børn og Unge med Overvægt, Holbæk Sygehus være
noget for dig.
Vi søger en ambitiøs og nysgerrig forskningssårsstuderende til ansættelse med start 1.
maj eller efter aftale.
Enheden for Børn og Unge med Overvægt er en internationalt anerkendt behandlingsklinik
for børn og unge med overvægt, hvor der sideløbende med behandlingen udføres
nytænkende forskning i årsagerne til, udviklingen af og behandling af overvægt hos børn
og unge.
Netop nu igangsættes flere større forskningsprojekter, som blandt andet vil 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 nogle af disse projekter, sammen med en
tværfaglig forskningsgruppe af bl.a. læger, sygeplejersker, bioanalytikere, studerende 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 engageret, selvstændig og imødekommende
•
Er god til at kommunikere med børn og voksne
•
Er i gang med, eller har afsluttet, en sundhedsvidenskabelig uddannelse.
Vi tilbyder et stærkt fagligt forskningsmiljø med god supervision. Uddannelse i
forskningsmetodologi, opgørelse af data, statistisk bearbejdning, fondsansøgning mm. Du
vil også deltage interdisciplinære forskningsmøder.
Der er mulighed for at lave bachelor- eller kandidatspeciale, der sidenhen kan udgives
som en videnskabelig artikel med dig som førsteforfatter. Derudover vil du blive oplært i
blodprøvetagning og andre kliniske undersøgelser.
De daglige arbejdsopgaver vil foregå i Holbæk, men nogle arbejdsopgaver kan løses
hjemmefra.
Løn: Stipendiat på 10.000 kr./mdr.
Lyder dette som noget for dig, så send én sides ansøgning samt CV senest 1. april 2022 til
læge og videnskabelig assistent Emilie Damgaard Brünner. E-mail: emdb@regionsjaelland.dk.
Med venlig hilsen
Jens-Christian Holm
Overlæge, PhD, Klinisk- og forskningslektor,
Leder af Enheden for Børn og Unge med Overvægt
Emilie Damgaard Brünner
Læge og videnskabelig assistent
Enheden for Børn og Unge med Overvægt.
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Er du stud.med og nysgerrig på om psykiatri er noget
for dig?

Psykiatrisk Center Amager søger
medicinstuderende til vagter over sommeren
2022. Er det dig?

Velkommen indenfor på Psykiatrisk Center
Amager
Som stud.med hos os varetager du forvagtsarbejde i vores døgnåbne skadestue. Her ser
du både visiterede patienter på fasttrack fra vores psykiatriske ambulatorier eller fra egen
læge. Derudover ser du uvisiterede patienter, der henvender sig uden forudgående aftale.
Som stud.med samarbejder man tættest med læger og sygeplejersker i akutmodtagelsen.
Arbejdet foregår i dagtid i hverdage fra 08:30 til 15:54 samt i aften-nat fra kl. 15:30 til
følgende morgen kl. 9:00. Her er du sammen med en læge, der har ret til selvstændigt virke.
Det kræver autorisation for at kunne udøve tvang efter Psykiatriloven, og derfor varetages
disse opgaver af den autoriserede læge.
Der er god adgang til supervision. Der er fast speciallæge i akutmodtagelsen, som har
overordnet ansvar for den medicinstuderende. I vagten er der Speciallæge i Front (SIF) i alle
hverdage, som har til hovedformål at supervisere begge vagthavende.
Vores modtagelse har en velfungerende personalegruppe, der udover en overlæge består
af yngre læger under uddannelse, afdelingssygeplejerske, sygeplejersker, social- og
sundhedsassistenter, socialrådgiver og lægesekretær. Der er et godt samarbejde på tværs
i huset, både mellem afsnit og i lægegruppen – hos os er man aldrig alene!
Det skal du lave
•
Vurdering af alle nye patienter i modtagelsen, evt. i samarbejde med kontaktperson
•
Tilkald i afsnit til fx somatisk vurdering
Vores forventninger til dig
•
Du er stud.med på min. 9. semester med bestået eksamen i psykiatri. Derudover
ser vi at du:
•
har lyst til at arbejde i det psykiatriske speciale
•
har interesse for tværfagligt samarbejde
Vi kan være stolte af
•
at være et center med engagerede medarbejdere og synlige ledere med humor og
god kollegial sparring i fokus
•
at være en dynamisk, ambitiøs og udfordrende arbejdsplads med gode
udviklingsmuligheder
•
rig mulighed for daglig supervision af speciallæge/bagvagt
Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er med tiltrædelse pr. 01-04-2022 eller snarest derefter.
Du ansættes efter OK med Foreningen af Danske Lægestuderende.
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om CV, eksamensbevis samt oplysninger om
tidligere ansættelser.
Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse.
Er du klar på udfordringen?
Ansøgning sendes til klinikchef René Sjælland på rene.sjaelland@regionh.dk. Du er ligeledes
meget velkommen til at kontakte René på ovenstående mail og 2172 9501 for spørgsmål.
Ansøgningsfrist: d. 04-04-2022.
Vil du vide mere om Psykiatrisk Center Amager? Se med her:
https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/
Psykiatrisk%20Center%20Amager/Om-centret/Sider/Se-film-om-Psykiatrisk-CenterAmager.aspx

Der er lukket ved
lillebar!
Rusvejledningen forbereder
erstatningsrustur.
Skal du i klubben og
have kaffe? Brug tårnet!
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FADL taler i denne tid med beslutningstagerne om vores udspil
Brug de lægestuderende i psykiatrien. Der er brug for os på
dette vigtige område - og politikerne lytter!
For nylig var vores formand, William Wendler, sammen med
kredsformand i København, Christian Benson, og FADLs
direktør Erik Harr til møde i Danske Regioner.
I Aarhus præsenterede FADLs næstformand Liv Therese HolmNielsen vores politik under en debat på universitetet overfor
bl.a. Yngre Lægers formand Helga Schultz og regionsformand
i Region Midt, Anders Kühnau.
Forleden havde FADL møde med de radikales politiske ordfører
Andreas Steenberg. FADLs formand i Aarhus, Johanne Ravn,
FADLs næstformand Liv Therese Holm-Nielsen deltog i mødet
sammen med Mathias Kanne fra sekretariatet.

Vi fortsætter med at sætte fokus på lægestuderende i psykiatrien!

Kom med til bogreception for
”Hvad er KOL?”
Den 18. marts inviterer FADL’s
Forlag til bogreception i FADLhuset for at fejre udgivelsen
for ”Hvad er KOL?”
”Hvad er KOL?” er bogen om
en af de store folkesygdomme,
der påvirker mere end 300.000
danskere. I bogen oplyser
professor og lungemedicinsk
overlæge Peter Lange om
al den viden, vi har om
KOL i dag. Bogen er lavet i
samarbejde med og med
støtte fra Lungeforeningen.
På dage holder forfatter
Peter Lange et kort oplæg
om KOL i Danmark. Der vil
derefter være mulighed for
at tale med Peter og forlaget,
og nyde en forfriskning.

Det sker fredag den 18.
marts kl.16 i FADL-huset,
Blegdamsvej 26, 2200
København N.

Du kan naturligvis købe bogen
til særlig pris på dagen.

Meld gerne din tilmelding til
salg@fadlsforlag.dk.
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Fra 14. februar rykker alle digitale eksamenspladser fra Peter Bangs Vej til Søndre Campus
Af Maria MOK//Red.

Den er god nok. Bare sådan lige blev
Peter Bangs Vej taget fra os, og vi
nåede ikke engang at sige farvel. Men
realiteten er nu engang at vi skal have
skriftlige eksamener på KUA (også
kendt som Søndre Campus) fremover.
En så banebrydende nyhed burde, efter
denne skribents mening, have affødt
samtlige spammails i KU-indbakken.
Eller en gravsten foran Peter Bangs
Vej under de sidste eksamener på
lokationen i januar måned. Men nej.
Bare rolig - den sparsomme
skrivebordsplads og de altid glade

og forstående pensionister flytter
med. Selvom du nu skal transportere
dig til en anden ø, så ligner det
dog stadig hjem. Og med “hjem”
menes der selvfølgelig læsesalen. For
computerne er nu placeret i små boder
med skillevægge imellem - præcis som
vi kender det fra tør.
Endnu en ny feature er den manglende
lydisolering etagerne imellem. Det
betyder at introduktionen bliver en
mindre kanon-forestilling. Det er dog
en mindre bagatel, når stolene er bedre
at sidde i og at der rent faktisk kommer
sollys ind i lokalet. Hvem ved, måske

kan vi fremover begynde at opholde
os på Peter Bangs Vej uden at mærke
lettere dyspnø og palpitationer.
Held og lykke skal lyde herfra!

Sluga Narodu (Folkets tjener)
Hvis du har fulgt med i nyhederne i den sidste tid, har du
garanteret hørt om Ukraines præsident Volodomyr Zelenskyy.
Vidste du at han frem til at han blev valgt til præsident i 2019
havde sit eget tv-show...som handlede om at han blev valgt som
Ukraines præsident?
I serien følger vi Zelenskyy som historielæreren Vasyl Petrovych
Goloborodko, der oplever de samme hverdagsproblemer som
almindelige ukrainere. For eksempel oplever Vasyl problemer
med naboen, men må finde sig i at blive behandlet uretfærdigt,
eftersom naboen er søn af en korrupt politiker. Tingene ændrer
sig, da Vasyl vælges til præsident af Ukraine, og hans omgivelser
pludselig begynder at behandle ham med langt større respekt.
Samtidig begynder Vasyl sin kamp mod Ukraines korruption.
Serien kommer helt tæt på vilkårene for almindelige ukrainere
samt Ukraines korrupte system, og gør grin med korrupte
politikere – heriblandt Putin.
Den har 3 sæsoner, som oprindeligt blev sendt fra 2015-2019 (til
Zelenskyy vandt præsidentvalget in real life) og var så populær
at den også kørte i Rusland - dog med noget censur, når det
kom til Putin-jokes.
Den kan klart anbefales, hvis du trænger til et godt grin!
Af: Gabriela/ MOK-Red.

