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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.

Klubben er åben igen YASSSSSSSSSSSSS
Der er teologisk fisketur med studenterpræsten
lørdag d. 28/5-22
Medicinstuderende for klimaet holder oplæg om
‘kost og klima - kan vi redde verden ved at leve af
salat?’ på tordag kl. 17.15

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

SAKS holder kusus i skadestuekirurgi d. 7/5-22

Kys og kærlighed
Dit MOK

Hallo fredagsbar i klubben d. 6/5-22!!!!!
Held og lykke til 3. semester - vi tror på jer

UGENS INPUT

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.
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Ansvarshavende redaktør:
Maria Østberg
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til
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Kære læser,
Her har du MOK girls: en specialudgave af dit skoleblad. Vi har
samlet redaktionens damer og sendt drengene hjem - og kan
således levere et ualmindeligt heteronormativt og særdeles
lyserødt MOK. Og vi er ikke helt så onde, som vi ser ud.
Vi står midt i en kvindelig højkonjunktur: Vi er flertallet på
studiet, både Statsministeriet, Kongehuset og FADL København
regeres af en søster. Det kan meget vel være, at Eva blev skabt
ud fra Adams ribben - men hun har siden hen så sandelig fået
egne ben at gå på.
Den umiddelbare fredstid er dog ikke absolut og ligestillingen er
bestemt ikke nået i mål så længe en barberskraber er væsentligt
dyrere hvis den er af mærket Venus frem for Gillette for Men.
Uanset hvad verden byder os, så kan vi selv gøre en mærkbar
forskel ved at passe godt på os selv og vores veninder. Husk at
vande dem, giv dem frisk muld og tag dem med ud i solen hver
eneste gang chancen byder sig - for så vil de have fotosyntetiseret
sig frem til store brede blade, der svøber sig om dig når livets
regnvejr giver dig en skyller.
Det er vigtigt at passe godt på sit hjerte gennem hele livet:
Clopidogrel forebygger blodpropper mens veninderne giver
emotionel profylakse. Det må være essensen af dette MOK: at
huske at sætte pris på alle de stærke kvinder vi omgiver os med
hver eneste dag og sørge for at tage os godt af hinanden.
I denne uge er MOK din bedste veninde.
God læselyst

Fra hele
redaktionens damer
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ANNONCER

Svær overvægt og hjertekarsygdom – begynder det
hele i barndommen?

Nysgerrig forskningsårsstuderende søges fra 15. august 2022.
Vi søger en frisk og ambitiøs forskningsårsstuderende til et projekt, der undersøger hvordan
hjertekar-systemet udvikler sig hos børn med og uden overvægt. Du vil blive en del af et
større projekt, men også få dit eget selvstændige artikelprojekt.
		
Forskningsgruppen hører til på BMI, Panum og ser patienter på Holbæk Sygehus ca. to dage
om ugen. Projektet er et mix af pædiatri og kardiologi, og vi samarbejder med ”Enheden
for Børn og Unge med Overvægt”, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, og Hjertecenteret,
Rigshospitalet.
Arbejdet. Du får ansvar for koordinering af forsøgsdage med forældre, klinisk undersøgelse
af børnene (herunder EKG, DXA, ultralyd og MR) samt afholde info-aftener om projektet
på skoler mm. Vi har høje ambitioner på dine vegne og forventer stort engagement og
gåpåmod, så vi kan sikre dig et lærerigt år med stort fagligt og videnskabeligt udbytte.
Stillingen er en fuldtidsansættelse som forskningsårsstuderende i 6-12 mdr.
Løn: 10.000 kr./mdr. Forløbet er fuldt finansieret.
Tiltrædelse: Forventet start 15. august 2022.
Vi forventer af dig
•
Du er stud.med. på 4.-11. semester
•
Du er engageret, selvstændig og udadvendt
•
Du kan lide at arbejde med mennesker
Vi tilbyder
•
En spændende introduktion til klinisk forskning og patientkontakt inden for kardiologi
og pædiatri
•
At blive del af en dynamisk og social forskningsgruppe, hvor der altid er plads til
fyraftensøl og kage
•
Oplæring i basale kardiovaskulære undersøgelser og statistik
•
Bachelor/kandidatopgave samt forfatterskab på mindst én artikel
Er du den vi leder efter? Så send os en mail med 5-10 linjers motivation + CV senest søndag
d. 15. maj.
Anna, Cecilie, Jessica, Amanda, Mathilde og
Morten Asp Vonsild Lund, læge og ph.d.-studerende
morten.lund@sund.ku.dk

Medicinstuderende søges til nystartet hold på neurologisk afd. Glostrup
Neurologisk afdeling (N48) Glostrup søger 10-15 medicinstuderende, som kan indgå i
faste rul og varetage observation af elektive patienter indlagt til søvn-monitorering med
PSG (polysomnografi).
Som udgangspunkt er patienterne selvhjulpne, i de få tilfælde hvor de ikke er det, vil I være
sammen med en social og sundhedsassistent/sygeplejerske.
Arbejdet vil bestå i at overvåge skærmene i kontrolrummet, svare patientkald fra stuerne,
samt diverse ad hoc-opgaver. De fleste vagter foregår under rolige omstændigheder uden
særligt ”tunge” sygeplejeopgaver. Det er til enhver tid muligt, ved akut behov, at få bistand
fra sygeplejerske fra nabo-afdeling.
Som ansat på holdet forventes det derudover at man i ferieperioder (hvor den elektive
søvnfunktion er lukket) dækker almindelige SPV-vagter (aften og nat) på afdelingens to
nabo-afsnit (N38 og N28).
Vi lægger som afdeling vægt på at give alle en grundig oplæring (på betalt følgevagt) til
de forskellige funktioner, således så man som vagtager kan gå trygt på vagt, og kende
rutinerne og personalet
Der er løn efter FADL´s overenskomst, med mulighed for holddriftstillæg.
Hvem er du?
•
Medicinstuderende, der har bestået 3. semester bachelor.
•
Har masser af gå-på-mod, fleksibilitet og lyst til at arbejde i neurologien.
•
Er glad for nat og aftenvagter.
•
Har bestået Fadl´s sygeplejevikarkursus (eller forventes at gøre det i nær fremtid)
•
Kan blive på holdet i minimum et år, og kan tage 3-5 vagter pr måned, også i
eksamensperioder
Så hvad gør du nu?
Send en kort motiveret ansøgning, CV og bevis for bestået 3. semester og SPV-kursus
til Overlæge Katja Lohmann Larsen på Katja.lohmann.larsen.01@regionh.dk og
afdelingssygeplejerske Charlotte Retbøll på charlotte.retboell@regionh.dk.
Ansøgningsfrist d.10. maj

Få faglig inspiration og udvid dit netværk som frivillig på ”Europhysiology”-konferencen 2022
Har du lyst til at hjælpe med afvikling af Europhysiology-konferencen 2022?
Europhysiology er en stor konference arrangeret af Scandinavian Physiological Society
i samarbejde med britiske The Physiological Society, German Physiological Society og
Federation of European Physiological Societies. Der forventes ca. 1500 deltagere på
konferencen, og vi har brug for nogle studerende med interesse for fysiologi som kan hjælpe
os med at få det til at køre på skinner.
Som frivillig får du faglig inspiration og gode netværksmuligheder. Mens du hjælper os med
alsidige opgaver i ca. 6-8 timer under konferencen, får du adgang til hele konferencen og kan
få indblik i hvad der sker indenfor fysiologisk forskning. Der er nogle af de store navne tilstede,
som du måske kender fra dine lærebøger – så du kan måske endda hapse nogle autografer ;)
Opgaverne omfatter f.eks. hjælp med A/V, assistere folk med mikrofoner, flytte stole eller
poster boards, og andre ad hoc opgaver. Konferencen og satellitmøder afholdes d. 15.-18.
september 2022 i Tivoli Kongrescenter i København.
Som frivillig får du
•
Gratis deltagelse på Europhysiology konferencen inkl. forplejning alle dage på
konferencen
•
Faglig inspiration og indblik i forskningsverdenen
•
Mulighed for at netværke med dine helte indenfor fysiologi – måske endda aftale
et forskningsophold?
Synes du, det lyder spænende? Så skynd dig at søge ved at skrive til lektor Vladimir Matchov
(vvm@biomed.au.dk) inden d. 15. maj 2022. Evt. opklarende spørgsmål kan stilles til prof.
Nicole Schmitt (nschmitt@sund.ku.dk).

Research Centre for Anaesthesiology and Intensive
Care Medicine søger forskningsårsstuderende til
start 2022

Research Centre for Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (RCAI), anæstesiologisk
afdeling på Næstved, Ringsted og Slagelse (NSR) Sygehuse tilbyder mulighed for at udføre
kandidatspeciale (22,5 ECTS), hvor man dels har sit eget forskningsprojekt (1. forfatterskab),
dels indgår i afdelingens øvrige kliniske projekter.
Vi søger én eller flere medicinstuderende med interesse for klinisk anæstesi, regional
anæstesi og postoperativ smertebehandling. Afhængigt af om du tilknyttes i Slagelse
eller Næstved, vil du indgå i projekter sammen med én eller flere ph.d.- studerende og du
vil desuden være sammen om P2D2-study (Patient Perceived Discomfort and Duration of
peripheral nerveblocks) med de andre forskningsårs-studerende. Vi har en række projekter,
som vil være egnede til kandidatspeciale og efterfølgende publikation. Derudover vil du
indgå på lige fod med de øvrige medlemmer i RCAI’s aktiviteter.
Arbejdssted er projektafhængigt og som udgangspunkt på enten Slagelse eller Næstved
Sygehus. De nærmere omstændigheder aftaler vi sammen på forhånd og vi er meget lydhøre
for dine ønsker eller præferencer.
P2D2-study er et fortløbende studie af patienternes oplevelse af kirurgi i perifer nerveblokade
og vi arbejder på, at vi fra foråret 2022 tillige kan inkludere centrale blokader i databasen
afhængigt af, hvor mange der søger dette job. Der er ligeledes øvrigt kvalitetsarbejde i
forbindelse med vores traumekald under opsejling og dette forventes at blive en del af
arbejdet fra foråret ’22. Arbejdet vil her primært være journalopslag og registrering af
undersøgelser, skanninger og fund. Alt efter interesse og muligheder, kan det komme på
tale, at blive tilknyttet øvrige af vores projekter.
Vi kan tilbyde et ungt og nytænkende forskningsmiljø på Slagelse og Næstved Sygehuse
med store muligheder for at gøre en forskel for patienten gennem kvalitetsarbejde – hertil
vil der være mulighed for at gå med i klinikken og suge til sig, da vi mener at kvalitet for
patienten udvikles tæt på patienten. Ligeledes forventer vi, at der kan laves 1 publikation
for hver 6-12 måneders arbejde der lægges. Arbejdet vil blive udført i hverdagene i dagtid
og ingen vagter.
Vi søger medicinstuderende til et 22,5 ECTS kandidatspeciale med start senest fra 1.
september 2022, gerne før. Hvis den studerende har mulighed for at kombinere sit 5.
semester kandidat forskningsspor med opsparet mulighed for orlov, til samlet 1 års ophold,
vil dette blive foretrukket.
Løn svarende til standarden for skolarstuderende på 10.000 DKK om måneden.
Vi forventer at du har en interesse for klinisk anæstesiologi samt sætter dig ind i statistikprogrammet R, da vi anvender dette. Uanset om du søger i forbindelse med forskningsår
eller kandidat-opgave vil vi se frem til at modtage din motiverede ansøgning samt CV – eller
ring for en uforpligtende samtale.
Hvis du har interesse i ovenstående, behov for yderligere information/spørgsmål, så
kontakt Klinisk lektor Daniel Hägi-Pedersen (dhag@regionsjaelland.dk ;21517167) eller
ph.d. studerende Asger Mølgaard (asman@regionsjaelland.dk; 93566276). Send CV og kort
motiveret ansøgning. Ansøgningsfrist: Snarest.
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Afdeling for Kræftbehandling og Afdeling for
Hjerne- og Nerveundersøgelser, Rigshospitalet søger
medicinstuderende til spændende klinisk projekt

Center for Perioperativ Optimering (CPO) søger
medicinstuderende til forskning til start den 1. august 2022

Vi søger en dygtig medicinstuderende på kandidatdelen, som gerne vil lave klinisk
forskning i et prægraduat forskningsår i projektet CryoPac - ”Effects of Cryotherapy on
Paclitaxel-Induced Neuropathy in Patients with Early Breast Cancer: A National, Multi-center,
Randomized, Prospective Controlled Trial”.

Du vil som forskningsårsstuderende få ansvaret for dit eget forskningsemne, og du
forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre forskere i
CPO. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen.
CPO udarbejder især systematiske reviews, registerforskningsprojekter, kliniske
forskningsprojekter samt forskningsprojekter i Cochrane reviews og vil emnemæssigt
bevæge sig inden for de kirurgiske sygdomme. Forskningsemnets projekter er planlagte,
men der vil være en stor grad af medindflydelse. Du vil som forskningsårsstuderende få
tilknyttet et vejlederteam, der dagligt sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt
og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs.
Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år.

Projektet
Flere og flere overlever kræft takket være nye og mere effektive behandlinger med
kemoterapi. Desværre har kemoterapi mange bivirkninger. Nerveskader er en udbredt,
invaliderende og dosislimiterende bivirkning ved kemoterapi med paclitaxel. Patienternes
livskvalitet og overlevelse forringes. Nerveskader opleves som følelsesløshed, smerter eller
prikken i hænder og fødder. Der er ikke nogen effektiv behandling, når nerveskaderne først
er opstået. Vores projekt går ud på at undersøge, om kemoterapi-udløste nerveskader kan
mindskes eller undgås vha. nedkøling med 'kølesokker'/'kølehandsker' mhp. at nedsætte
blodomløbet i hænder og fødder og dermed beskytte nerverne. Undersøgelsen kan
føre til, at lokal kuldebehandling med køle-handske/-sok vil blive indført som en del at
standardbehandlingen, når patienter skal modtage kemoterapi for at undgå bivirkninger
i form af nerveskader.
Publikationer
Ambitionen er, at du vil få mindst 2 publikationer på sigt. Dette inkluderer en reviewartikel
med dig som førsteforfatter samt medforfatterskab på en eller flere publikationer fra
projektet. Derudover er der mulighed for yderligere medforfatterskaber i de projekter i
vores forskningsteam, som du tager del i under ansættelsen.
Arbejdet:
Arbejdet består i at være tovholder på projektets største center (Rigshospitalet). Du er
med til at informere og rekruttere nye patienter til projektet. Efter oplæring vil du foretage
klinisk opfølgning på protokol-patienter, udføre neurofysiologiske undersøgelser, sørge for
indhentning og indtastning af patientdata, mm.
Vi tilbyder
•
Forfatterskab(er) på videnskabelige artikler og mulighed for at skrive din
kandidatopgave.
•
Indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam.
•
Træning i formidling af forskning på nationalt/internationalt plan samt deltagelse
i konferencer.
•
Selvstændigt arbejde og flere ansvarsområder (bl.a. Klinisk opfølgning på protokolpatienter, selvstændige neurofysiologiske undersøgelser mv.).
•
Et højt niveau af patientkontakt og erfaring med formidling og kommunikation
•
Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik og -etik.
•
Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø med 15 Ph.d.-studerende og
flere medicinstuderende.
Vi forventer at
•
Du er en arbejdsom og selvstændig studerende på kandidatdelen, som gerne vil
lave klinisk forskning.
•
Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som en integreret
del af din hverdag.
•
Tidligere forsknings- eller laboratorieerfaring værdsættes, men er ikke et krav.

Vi tilbyder den forskningsårsstuderende:
•
Grundig introduktion til og oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode
•
Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i
Tyrkiet i maj 2023
•
Minimum tre artikler som førsteforfatter og et eller flere medforfatterskaber i løbet
af ansættelsen
•
Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
•
Erfaring med klinisk forskning
Vi forventer at ansøgeren:
•
Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner
•
Er struktureret, dedikeret og flittig
•
Har interesse i at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden
•
Er medicinstuderende på kandidatdelen
Mødetid er generelt hverdage ca. kl. 8-16.
Om CPO:
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Afdeling for Mave-, Tarmog Leversygdomme, Herlev Hospital. Vi har et højt tempo og gode relationer til andre
kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket. I CPO værdsætter
vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. Vi har stor erfaring i at hjælpe
forskningsårsstuderende med at sammenskrive eget forskningsemne til en paragraf 15 ph.d.
Ansøgning:
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til siv.fonnes@gmail.com
Ansøgsningsfrist: 6. maj 2022
Herefter afholdes samtaler i uge 19 efter nærmere aftale.
Yderligere information:
Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:
•
Siv Fonnes, læge, postdoc (siv.fonnes@gmail.com)
•
Stina Öberg, læge, postdoc (stina.oeberg@gmail.com)
•
Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)

Ansættelsesperiode og løn
Ansættelsesperioden forløber fra 01.09.2022 - 31.08.2023 og kan kombineres med 11.
semester forskningsophold. Arbejdet kommer til at foregå Rigshospitalet, dels på Afdeling
for Kræftbehandling og dels på Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser, Rigshospitalet
Blegdamsvej/Glostrup.
Lønnen under et prægraduat forskningsår er ca. 10.000 kr./måned. Vi vil sammen søge
skolarstipendium til dig.
Ansøgningsfrist: 7. maj 2022 kl 12.00.
Lyder det som noget for dig, skal du fremsende en motiveret ansøgning svt. ½ A4side og CV til
læge, PhD, Maria Lendorf, Afdeling for Kræftbehandling 5073, Rigshospitalet,
e-mail: maria.elisabeth.lendorf.02@regionh.dk med CC til margrethe.bastholm.bille.01@
regionh.dk. Spørgsmål til stillingen kan rettes til Maria Lendorf eller Margrethe Bastholm
Bille. Ved spørgsmål kan du ringe på tlf. 26270898 (Maria Lendorf ) el. 22849908 (Margrethe
Bastholm Bille)
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 19

Stud.med søges til speciallægepraksis i Køge
Stud.med søges som medarbejder i en Øre-Næse-Hals klinik beliggende centralt i
Køge. Arbejdsfunktionen vil være alsidig med receptionistopgaver, tage høreprøver,
svimmelhedstest, allergiprøver, lungefunktionstest og andre uddelegerede opgaver, samt
assistere til mindre operationer og skrive journalnotater efter grundig oplæring.
Du vil arbejde tæt sammen med øvrigt klinikpersonale og speciallægen. Jobbet vil give dig
en masse klinisk erfaring og ikke mindst indblik i specialet. Arbejdstid fredage 7.30-14 og
eventuelt ved sygdomsdækning. Der vil eventulet være mulighed for at kunne køre sammen
med mig på arbejde i min bil, da jeg bor i København.
Ansøgning stiles til Speciallæge i Øre-Næse-Halssygdomme Henrik T. Andersen
E-mail:henrikta@dadlnet.dk

Studerende søges til forskningsenheden på
Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik på
Rigshospitalet
Vi søger en medicinstuderende til et forskningsår (eller halvår), hvor arbejdet hovedsageligt
kommer til at dreje sig om et projekt om forekomsten af recidiv efter thyreoidea cancer.
Projektet har til formål at undersøge hvilke faktorer der øger risikoen for recidiv efter
thyreoidea cancer. Projektet tager udgangspunkt i landsdækkende data fra 1995 og frem
til i dag, og omfatter over 5000 patienter.
Der vil herudover være rig mulighed for at arbejde med et eller flere andre selvstændige
projekter efter interesse.
Arbejdet kan med fordel foregå som led i forskerperspektivet på 11. semester med start i
efterårssemesteret 2022, men det er ikke et krav.
Du vil blive ansat under prof., dr.med., Christian von Buchwald og læge og ph.d., Christian
Grønhøj.
Hvis du er interesseret send da motiveret ansøgning på maks. én A4 side, samt CV
E-mail: Jakob.schmidt.jensen.01@regionh.dk
Ansøgningsfrist: 29/5-2022
Skriv desuden gerne hvis du har spørgsmål
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ANNONCER

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

BASISGRUPPER

Forskning i det private
.dk.

Kan vi forebygge
vægtøgning og udvikling af type 2 diabetes hos patienter i antipsykotisk behandling ved
brug af GLP-1?
Vi søger en forskningsårsstuderende til at blive en del af forskergruppen bag stort klinisk
randomiseret placebo kontrolleret forskningsprojekt på Rigshospitalet. Vi ønsker at
undersøge, hvorvidt en tidlig påbegyndt tillægsbehandling med GLP-1 analogen ozempic®
kan reducere overvægt og forebygge metaboliske forstyrrelser hos skizofrene patienter der
opstartes i antipsykotisk behandling. Stillingen er pr. 1. september 2022 og kræver fuldtids
beskæftigelse i 12 måneder.
Dine opgaver på projektet:
•
Rekruttering og inklusion af patienter
•
Somatisk undersøgelse samt blodprøvetagning
•
Varetage tests på patienterne omhandlede; præferencer ifht indtag af søde sager
samt aktivitetsmåling.
•
Vurdering af psykopatologi, herunder rating scales og PANSS-interview
•
Spørgeskemaundersøgelser omhandlende; alkohol, rygning, misbrug og livskvalitet
•
DEXA-scanning af patienterne
Vi tilbyder:
Vi tilbyder et godt forskningsmiljø i en stor forskergruppe med fælles undervisning og journal
club. Afdelingen har stor erfaring med at have medicinstuderende tilknyttet. På projektet vil
du skulle arbejde sammen med en anden medicinstuderende samt en Ph.d.-studerende. Der
er god mulighed for hjælp og vejledning, hvis du har lyst til at lave dit eget lille projekt til
f.eks. kandidatopgave eller publikation sideløbende med dit arbejde på projektet. Desuden
vil din indsats på projektet berettige dig til medforfatterskaber på en publikation, der udgår
fra projektet. Vi søger et skolarstipendiet til dig sammen.
Vi leder efter:
En engageret, glad kollega, der er god til at samarbejde og har lyst til at være en aktiv del
af et stort klinisk projekt. Vi ser gerne at du er god til patientkontakt og har færdiggjort
psykiatri på 10. semester.
Projektet ledes af Professor Anders Fink-Jensen (Psykiatrisk Center København) og Professor
Tina Vilsbøll (Steno Diabetes Center/Gentofte Hospital). Projektet er finansieret af Region
Hovedstaden Psykiatri samt medicinalfirmaet Novo Nordisk.
Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, så kontakt forsøgsansvarlig læge og
Ph.d.-studerende Marie Reeberg Sass via mail: marie.reeberg.sass@regionh.dk eller telefon:
+45 26811832. Har du lyst til at søge, så skriv et par linjer om dig selv og vedhæft et kort
CV. Vi holder løbende samtaler.

VIL DU VÆRE ULTRALYDSFIGURANT TIL ET INTERNATIONALT ULTRALYDSKURSUS I BELLA CENTERET?
Kære medicinstuderende
I forbindelse med den store europæiske konference EULAR, søger vi 10-15 medicinstuderende
der har lyst til at være ultralydsfiguranter d. 29-31 maj.
Jobbet som figurant er lønnet og eneste krav er at man er sund og rask. Deltagerne på kurset
bliver undervist i muskuloskeletal ultralyd og kurset foregår på engelsk.
HVORNÅR: d.29., 30. og 31. maj
TIDSRUM: Alle dage fra kl.11-19. Hver session varer 90-120 minutter og der er max 3
sessioner om dagen
HVOR: Bella Centeret, Center Blvd. 5, 2300 København
LØN: 300 euro i gavekort (skattefrit)- gælder kun hvis man er figurant alle 3 dage
FORPLEJNING: Der sørges for frokost, kage og kaffe til alle figuranter
Skriv hvis ovenstående har interesse, så skynd dig at skriv til:
Ph.d.-studerende, Stine Maya Dreier Carstensen
Mail: stine.d.carstensen@gmail.com
Mobil: 23829817
Vi glæder os til et forrygende kursus i Bella Centeret
På vegne af underviserne,
Stine

|

Hvornår: Mandag d. 23. Maj 2022 kl. 16.15-18.00
Hvor: Nielsine Nielsen auditoriet (Mærsk)
De store lægemiddelvirksomheder – du kender dem, du bruger dem, du elsker dem!
Men ved du egentlig hvad man kan lave som læge i en privat virksomhed? Og hvad nu
hvis man gerne vil forske og have patientkontakt? Kan man stadig det når man arbejder
i Novo? Kom med bag scenen hvor PUFF løfter sløret for hvordan det ser ud at forske i en
privat virksomhed, når to foredragsholdere fra Novo Nordisk og LEO Pharma kommer for at
fortælle om hvad de laver, hvordan deres hverdag ser ud, og hvorfor de valgte den private
fremfor den offentlige vej.
De to foredrag varer 30 min hver, og der vil være en halv time til spørgsmål efterfølgende.
Arrangementet bliver en enestående chance for at få stillet alle de spørgsmål I måtte have
om livet udenfor klinikken, så tag din læsemakker under armen, og kom før de andre på
læsesalen!
Eventet er 100% gratis, med tilmelding gennem et billetto-link på vores facebookside - der
er begrænsede pladser, så skynd dig at slå til!
/PUFF (Panums UngdomsForsker Forening)

I denne måneds SOS-møde guider vi jer på vejen til
den oftalmologiske hoveduddannelse
Har du interesse for oftalmologi, men synes du, at CV-ræset virker uoverskueligt, og er du
usikker på, hvor meget der egentlig kræves for at opnå drømmen om en oftalmologisk
hoveduddannelse? Skal man have lavet forskning? En PhD ligefrem? Frivilligt arbejde? Hvad
ligger der i de 7 lægeroller indenfor de her specialer?
Der er mange spekulationer, men vi har inviteret Daniella Bach-Holm, Uddannelsesansvarlige
overlæge på afdeling for øjensygdomme Rigshospitalet, som samtidig sidder i
ansættelsesudvalget for hoveduddannelsesstillinger i Region H. Hun vil blandt andet fortælle
om, hvad der tidligere har været udslagsgivende for ansøgerne.
Webinaret finder sted d. 26/4 kl. 19.00 og varer ca en time.
Mere info findes via QR-koden.
Vi ses forhåbentlig!
/TeamSOS
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Nyt fra studenterpræsten på Panum
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.

Har du husket at lave dine
knibeøvelser i dag?...

Kommende aktiviteter
Gåtur med digterne
Det er godt at gå – både alene og sammen med andre. Konceptet er enkelt: studenterpræst
Inger Lundager går en tur med studerende på Amager Fælled og undervejs vil der være
digtoplæsning eller oplæg om en digter. Der vil derudover være rig mulighed for uformelt
og uforpligtende samvær, samt en snak med andre studerende. Deltag en eller flere gange
og tilmeld dig på vores hjemmeside.
Tid og sted: tirsdage, 3. maj, 17. maj, 24. maj og 31. maj kl. 16.15
Vi mødes foran KUB, Karen Blixens Vej 7
Tilmeld dig på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang
Filosofisk Fugle- og botaniktur til Møn
I år bliver den traditionelle botanik- og fugletur udvidet, idet vi har lejet en bus og tager på en
heldagstur til Møn. Turen skal bruges på at gå på opdagelse i naturen særligt med henblik på
fugle- og plantelivet. Møns kalkholdige jordbund gør at der mange steder er et helt specielt
planteliv med bl.a. mange orkidearter. Fuglelivet omkring Møns klint er også meget varieret
med mange ynglefugle, hvoraf vandrefalken nok er den mest kendte. Turen arrangeres i
samarbejde med “Laboratoriet for Naturfilosofi” under Institut for Naturfagenes Didaktik.
Tid og sted: lørdag d. 14. maj kl. 8 (mødested: Sjælør Station kl. 7.50 senest)
Sjælør St. / Møn
Tilmeld dig på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang
Teologisk fisketur på Øresund
Vi sejler ud på Øresund med M/S Øby og fisker! På turen vil der være rig mulighed for at
fange fisk, formentlig primært fladfisk, som skrubber, rødspætter og ising. Vi vil muligvis
også forsøge os, trods fangstbegrænsninger, at fange torsk (der må kun hjemtages 1 torsk
pr. person). Udover fiskeriet vil der også være en telelogisk quiz! Husk at tjekke vejrudsigten
og tage vind- og vandtæt tøj med. Det er også en god idé at medbring en dolk eller
fileteringskniv, så kan rense sin fangst. Hvis du har brug for fiskegrej udlejes dette for 100kr.
(OBS: du lejer kun stang, hjul med line og endeagn, pirk, forfang, eller lign.). Du skal desuden
have fisketegn for at deltage, hvilket kan købes for et beskedent beløb på fisketegn.dk.
Tid og sted: lørdag d. 28. maj kl. 12.45 (OBS. Båden sejler fra Lautrupskaj,
Kalkbrænderihavnen 12.45)
Tilmeld dig på studenterpraesternekbh.dk. 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

...

Det tænkte vi nok

Nyt fra
Studenterklubben:

Vi får en ny månedens øl!
I stedet for IPA, får vi nu

Crisp’n’Cool

En øl lige så lækker som den lyder.

Faktisk kan en slørhale slet ikke svømme

Vær som slørhalen.
				Vær ligeglad.

Husk at medbringe din egen
kop, når du henter kaffe og
danskvand i klubben!
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En biografis indvirken på andelen af beskeder fra Tinder-matches: Et bund-elendigt pseudo-prospektivt studie
Abstract
Mange prøver heldet af på Tinder, og rigtig mange opgiver igen efter forgæves at have forsøgt at danne relationer. Dette studie ser nærmere på hvorvidt en tinderbio kan øge chancerne for at få beskedhenvendelser fra
Tindermatches, sammenlignet med ikke at have noget stående i ens bio. En gruppe med matches erhvervet på
en profil uden en bio sammenlignes med en anden gruppe matches erhvervet efterfølgende på selvsamme profil, blot med en bio. Analyserne var sparsomme og tvivlsomme, men ikke desto mindre blev der fundet en øgning af den procentvise beskedincidens på 50% med en profil med bio sammenlignet med en profil uden bio.
I Region Hovedstaden er der godt 610.000 enlige
mænd og kvinder med eller uden børn. Heraf angiver 23 pct., at de har datet online.1 Med over 7
millioner swipes dagligt2, er Tinder den mest populære app til at finde en kæreste eller en psycho-penneven. Selvom appen er populær, er den dog langt
fra elsket af alle. Det kan virke som et håbløst projekt at finde en faktisk relation, og rådene er mange til hvordan succesraten kan øges. En god tinderbio (profiltekst, red.) skulle eftersigende gøre meget
godt, men alligevel findes langt de fleste profiler
uden en tekst i bunden. Dette uduelige selv-studie
vil forsøge at undersøge om en tinderbio vil øge procentdelen af matches der skriver første besked, sammenlignet med selvsamme profil uden en tinderbio.
Metoder
Fra juli 2021 til december 2021 blev alle heteroseksuelle, scandinaviske mænd mellem 22-29 år som
optrådte på den pågældende tinderprofil swipet til
højre (liket, red.) og dermed inkluderet. Se tabel 2
for eksklusionskriterier. Studiet var et randomiseret
parallelt studie med to grupper som blev eksponeret
for den samme profil: En gruppe der ikke blev eksponeret for en bio (Gruppe 1) og bio der blev eksponeret for en bio (Gruppe 2). Bioen var generisk
samt uden partiske elementer, og den bestod blot af
en deklaration på tilslutningen til alkoholiske drikke
og planteriget. Studiet var blændet for forsøgsdeltagerne og uinformeret samtykke blev givet ved at forsøgspersoner også swipede til højre. Det forudsættes
at der bliver skrevet inden for en uge efter match.
Der blev hvervet forsøgspersoner én gang i døgnet.
Eventuelle matches og beskeder som er blevet sendt
og slettet udenfor dette tidsrum grundet forsøgspersoners usikkerhed eller mangel på selverkendelse er
ikke medregnet. Der var 186 matches i hver gruppe,
dvs en samlet teststørrelse på 372. Med denne teststørrelse vil det være muligt at vise om en bio vil øge
den procentvise incidens af beskeder med 75% sammenlignet med en profil uden bio. Dette giver studiet
en power på 0,8 med et signifikansniveau på 0,05.
1 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=39770
2 https://tinder.com/da/faq

Analyse
Data er nøje håndteret og efterbehandlet af en komplet inkompetent behandler, og der er kompenseret
for dette med visuelle effekter. Der er ikke taget højde for manglende data eller andre variable. Antallet af beskeder modtaget med og uden en biografi
er holdt op mod det samlede antal beskeder i de to
grupper og giver dermed en procentvis fordeling. Der
er desuden taget højde for biografi-specifikke beskeder i forsøgsgruppen disponeret for en profiltekst.

Resultater
I gruppe 1 fandt man at 29 ud af de 186 matches
skrev en besked indenfor den første uge efter match,
hvilket giver en beskedprocent på omkring 16%. I
gruppe 2 var tallene 45 ud af 186, som giver en beskedprocent på omkring 29%. Det svarer til en 50%
øgning. Ud af de 16 ekstra beskeder i gruppe 2,
havde 8 af disse bekseder direkte reference til biografien, hvilket svarer til 50% af den totale øgning
i beskeder sammenlignet med gruppe 1. Se figur 1
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Tabel 1 Baseline karakteristika for kohorten. UB, Uden Biografi. MB, Med Biografi. HIB, Højde I Biografi.
BPBSIEDB, Barn På Billede Som Ikke Er Deres Barn. BMH, Billede Med Hund,

Gruppe 1, UB

Gruppe 2, MB

23 [23, 25]
186 (100)
8 [4, 12]
162 (87)
49 (26)
62 (33)
121 (65)
86 (46)
17 (9)
8 (4)

24 [23, 26]
186 (100)
10 [2, 18]
171 (92)
45 (24)
50 (27)
117 (63)
90 (48)
14 (8)
10 (5)

(n = 186)

(n = 186)

Alder (median [IQR])
Mand (%)
Afstand (km)
Studerende (%)
Krøller (%)
Blå øjne (%)
Bio
HIB
BPBSIEDB
BMH
Diskussion
Under dette halvhjertede og semi-deprimerende
pseudo-studie fandt man en øgning af beskedincidensen på 50% med en profil med bio sammenlignet med
en profil uden bio, til trods for der forventedes en øgning på 75%. Det giver en p-værdi højere end denne
trætte forfatter kan overskue. Ikke desto mindre kan
man se en klar forskel på antallet af beskeder imellem de to grupper. Der er ikke skelnet mellem kvaliteten af disse beskeder eller tidspunktet på døgnet
hvorpå disse er sendt (bilag er vedhæftet i MOK 7,
side 12, årgang 54). Populationsgrupperne er opsamlet under forskelligt tidsrum og hertil må man bare
erkende at alle mænd er svin, når de er kørt for langt
med linje A og finder dem selv bagstive i Hillerød kl
5:30. Eller når de finder dem selv alene på floor og
lyset tænder og de er ikke klar til at tage hjem endnu.
Eller når de ligger derhjemme søndag eftermiddag og
er lidt post-lørdagsliderlige og tænker at deres sorte
lagner er alt kvinder drømmer om at ligge i. En lille
risk of bias er dog værd at nævne i forhold til dette studie, idet undertegnede forfatter også optræder
som behandler, investor og derudover har udvalgt
forsøgspersonerne udelukkende på baggrund af egne
præferencer og lyster. Den risk og bias analyse kan I
glemme alt om. Der bør desuden tages højde for at
behandler kan have været påvirket af alkohol ved nogle inklusioner, og dette kan have gjort at eksklusionskriterier er blevet lemtet på i større eller mindre grad.

Tabel 2 Eksklusionskriterier

- Avender snapchat filter
- CBS’er
- Spejl-selfies
- Bio med: ”Jeg har dårlig retningssans, men jeg tror
du skal til højre her”
- Bar kasse
- Bio med fejl i nutids-r
- Fitness som primær fritidsinteresse
- Bil-selfies
- +2 næsten identiske billeder efter hinanden
- Værnepligtsbilleder

Figur 1

Resultater - Andel af beskeder med og uden en tinderbio

Konklusion
Alle piger lyver, mænd er svin og tinder er noget pis.
Interessekonflikter
Alle forfatterens, behandlerens og investigatorens interesser og holdninger interagerer med dette studie.
1. (og eneste) forfatter: Maria // MOK-red.
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MOK-DAMERNE

Af Klara // MOK-red.
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Which Lady of Upper class London are you?
Dear reader…
This Author has taken over a page in the ingenious MOK Magazine in
this week’s special Lady edition. MOK is produced by many lovely writers,
who always satisfy their readers with genius content. However, this Author
knows the deepest and darkest desires of the readers’ hearts – and while all of
you certainly dream of becoming a Lady of the ton, your dreams must stay
what they are, dreams. Alas, No Duke will take your flower, no Viscount
will provide for you. This Author has gifted thee with a quiz to test which
Lady of the ton you, dear reader, are most like. This season is rumored to
be the best yet!
Lady Whistledown
25 April 2022

1. Du kommer gående i kantinen og bliver pludselig væltet af.. åh.. du ser den flotteste
mand du nogensinde har set.. Alle dine ting er på gulvet. Hvad gør du?
A: Du smider en henkastet sarkastisk kommentar, og kigger op gennem dine lange
øjenvipper. Suk, han er dejlig.
B: Du skynder dig at samle dine tabte ting og forbereder hvordan du vil fortælle historien
i din online-blog ”Sladder på Panum”
C: Du er noget mistænkelig, da han rækker hånden frem for at hjælpe dig op. Hvad hvis
I bliver set alene med din hånd i hans? Ægteskab NEJ TAK.
D: Du giver ham en verbal lussing men blinker til ham inden du vender om på hælen
og marcherer væk.
E: Du fniser og smiler sødt.

2. Du er ude at gå ved søerne. Hvem akkompagnerer dig på din ’promenade’?
A: Din bror.
B: Dine to søstre og din mor…
C: Du er ikke ude at gå, du er hjemme med en bog. Tak.
D: Du akkompagnerer dig selv.
E: Din mor og søster.

3. Du er til bal i Studenterklubben. Hvordan ser dit ideelle outfit ud?
A: Åh, pastelfarverne klæder dig bedst, og hvis du kan komme af sted med en lyseblå
satinkjole er du mere end tilfreds.
B: Alt andet end gul… please…
C: Den dag du sætter fod i Studenterklubben er løbet kørt. Du vil hellere bo med pøblen
i Taastrup end med til bal i Studenterklubben.
D: Du vil helst have et par sorte bukser på, men dresscode dikterer desværre lange kjoler.
Øv.
E: Lyserødt. Tyl. Blonder. Fnis.
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4. Du er til et bryllup og brudens søster er forelsket i brudgommen. De skal lige til at sige ”I do”..
Hvad gør du?
A: Du stirrer ondt på brudgommen og ryster på hovedet
B: BLOGINDLÆÆÆG
C: Jeez hvorfor gider folk overhovedet bryllup og kærlighed?
D: Fuck fuck fuck fuck
E: Bitch did what?

5. Du er til Påskefrokost hos din veninde, og hele hendes familie er der. De skal spille deres årlige spil
cricket. Hvordan forholder du dig på banen?
A: DU ER EN VINDER
B: Øh, du er sådan lidt… smålun på din venindes bror… men altså, han er jo også et par år ældre og sådan…
og har været ude at rejse i flere år… og har en lækker tan… og nu smider han trøjen fordi det er varmt? Swoon
C: DU ER EN VINDER
D: DU ER EN VINDER
E: Du er ikke et konkurrencemenneske, og foretrækker faktisk et glas kold lemonade.

Tjek dit svar herunder

Flest A’er?

Daphne Hastings

Flest B’er?

Penelope Featherington

(formerly Bridgerton)

Flest C’er?

Eloise Bridgerton

Flest D’er?

Flest E’er?

Kate Sheffield/Sharma

Edwina Sheffield/Sharma
Af Sine // MOK-red.

14

| REDAKTIONELT

Din KBU venindebog
Er du lidt spændt på hvad det egentlig vil sige at være i KBU? Du hører så meget, men får du egentlig svar på
det der virkelig er relevant? Mød 3 gode KBU-veninder herunder, som for nyligt har været gennem (dame)møllen.

MOKHospitalet

Læge

Reservelæge
Medicinsk afdeling

Anne Sophie
Olesen

MOKHospitalet

Læge

Reservelæge

Reservelæge

Medicinsk afdeling

Medicinsk afdeling

Mo Haslund
Larsen

Rose B.
Laursen

KBU nr: 20

KBU-nr: 119

Tid og sted for KBU: Medicinsk afdeling på
Gentofte Hospital start oktober 2020.
(Bagefter i praksis i Brøndby Stand)
Færdiggjorde kbu i oktober 2021.
Nu ansat i en uklassificeret stilling i
akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital

Tid og sted: Herlev ort.kir april 2021 –
september 2021 og almen praksis på
Nørrebro oktober 2021 – marts 2022

Go-to nattevagts-snack:
Kaffe! Også gerne lunken patientkaffe fra
gangen. Det holder dig i gang.
Go-to håropsætning:
En god hestehale.
Nattevagts beauty-hack:
Min erfaring er, at der ikke er et beautyhack, der kan gøre det store, når du bliver
vækket kl 5 om morgenen. Så omfavn det
slidte look - det kan også noget.
Anvendte sko på vagt:
(Lyn)Hurtige (Adidas)sneakers
Bedste tip til at forholde sig i zen på en kaos-vagt:
Tal med dine kollegaer, især sygeplejerskerne.
De har som regel været der længere end
dig, og deres zen-erfaring smitter af. Og
de har tit slik.
Godt råd til en stud.med.:
Et råd til kommende kbu-læger er at slå sig
sammen med en ven / gruppe af venner,
der starter kbu næsten samtidig. Det er
hårdt at gå fra stud.med. til ægte læge,
så jeg fik meget ud af at snakke med andre
nyuddannede læger om mine oplevelser
med svære patienter og et hårdt belastet
sundhedsvæsen.

MOKHospitalet

Go-to nattevagtssnack:
For ikke at blive nødt til at få omkodet
min buksestørrelse hos uniformsservice (det
er sygt besværligt), pakkede jeg bøttevis
af grøntsagsstænger, som jeg kunne spise
indtil jeg til sidst blev træt i kinderne. Og
bonus: Larmen fra dine gulerødder vil holde
både dig og dine kollegaer vågne på de sene
nattetimer.
Go-to håropsætning:
I starten af min KBU ønskede jeg at gå
i ét med dropvognen og kørte en meget
diskret lav hestehale, men i takt med jeg
blev mere tryg i lægerollen, kravlede min
hestehale højere og højere op. De sidste
par måneder flettede jeg 7-8 minifletninger
i min høje hestehale – og tilføjede endda
nogle sommerfuglespænder, hvis jeg var i
ekstra god tid.
Nattevagts beauty-hack:
Husk at se dig i spejlet bare en gang i
mellem og tør her evt. mascara væk, der
har kravlet ud i øjenomgivelserne. Børst
dine bisser (mest for din egen skyld) og
tag et lag lipgloss på: Så er du klar til 4
timer mere!
Anvendte sko på vagt:
Magenta-farvede kondisko nøje udvalgt så
de matchede mit hindbærfarvet stetoskop
med regnbueklokke.
Bedste tip til at forholde sig i zen på en kaos-vagt:
Jeg startede hver vagt med at gå på
youtube på røntgenskærmen (som har mega
god opløsning) og søge på ”Nature 4K”.
Det er altså svært at hidse sig op når der
er droneoptagelser over østrigske alper eller
farverige tropiske fisk lige ved siden af SP.
(Pro tip: Husk lige at mute’e videoen.)
Godt råd til en stud.med.:
KBU er vanvittig. Giv dig selv lov til at være
blæst i starten og hav en nogenlunde ryddet
kalender den første måned, for du kommer
formentlig til at være rimelig ristet når du
kommer hjem. At være ny læge er givende,
spændende, tilfredsstillende og sjovt – men
der er også dage (især i starten) hvor det
hele er dumt og nedern. Så tal om hvordan
du har det! Tal med dine venner, din familie
og (især) dine kollegaer om hvad der er
svært og husk at KBU per definition stadig
er en del af din lægeuddannelse – du skal
ikke vide alt fra starten af! Du ringer bare
og så tager jeg også gerne en sludder, for
vi unge læger bliver nødt til stå sammen.

Læge

KBU nr: 494 ud af 552. (Da der skulle
vælges forløb, valgte jeg som 17. sidste)
Tid og sted for KBU:
April-september 2021 tilbragte jeg på
Ortopædkirurgisk Afd., Nykøbing-Falster
Sygehus. Oktober 2021-marts 2022 tog jeg
til Lolland og var i Lægehuset Sakskøbing.
Go-to nattevagts-snack:
Min krop på nattevagt føles meget som
min krop med tømmermænd. Derfor er den
bedste snack egentlig det meste spiselige.
Dog bliver jeg altid gladest for de snacks,
som de søde sygeplejersker fixer os, når
de kan se, vi er pressede. Det er alt fra
vandmelon til hjemmebag.
Go-to håropsætning:
Go-to er en hårklemme-knold. Heldigvis
synes jeg også, den fungerer bedst under
operationshuen.
Nattevagts beauty-hack:
Hvis man sover let, så er ørepropper og
sovebrille kanon. Face mist er skønt til at
vække en lidt - især inden morgenkonf.
Tandbørste er det største must!
Anvendte sko på vagt:
Jeg bruger træsko på OP, til stuegang og i
ambulatoriet. Bruger hurtige sneakers som
forvagt, hvor man ofte skal bevæge sig
meget og gerne i god fart.
Bedste tip til at forholde sig i zen på en kaos-vagt:
Det er vigtigt at både huske og gøre krav på
pauserne. Vigtigst er mad og drikke og godt
humør. Og prøv at sortér i tingene - nogle
opgaver kan helt sikkert skubbes til dagtid.
Godt råd til en stud.med.:
Spørg om hjælp ved tvivl - altid. Det er
vigtigt, at man kan sove om natten uden
ondt i maven.

Af veninden Maria / MOK

SØNDAG D. 1. MAJ
STUDENTERKLUBBEN
kl 9:00

Kammerater!

Kom med ned i studenterklubben og vær
med til at fejre den vigtigste kampdag
sammen med din trofaste fagforening.
Vi starter tradition tro, kampdagen med
morgenmad, morgenøl og morgenbitter
kl 9:00. Der vil være fantastiske brandtaler,
både af studenter- og sundhedspolitisk
karakter, samt de mere satiriske af slagsen!
Kl 12:00 går vi i samlet flok mod
Fælledparken, for at vise, at vi som
medicinstuderende står sammen.
Husk at tage dit studiekort med det
nyeste FADL klistermærke med.
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12-talspiger – både for drenge og piger og alt derimellem
Fuck, tænker du måske når du læser overskriften på dette lille skriv. Fuck, tænker jeg i hvert fald
Hvordan skriver man lige om de dersens 12-talspiger (som i øvrigt sagtens kan være alle køn)? Jeg
ved ikke hvor det er bedst at starte, så lad os begynde ved begyndelsen: Præstationssamfundet.
Unge mennesker skal konstant præstere i et tiltagende mere krævende uddannelsessystem og
endnu mere i sociale relationer. Det er ikke længere nok ”kun” at være god i skolen eller ”kun” at
være en god ven. Der er udefrakommende forventninger som internaliseres og lejres i os. Hun sidder
lige dér et sted bag sternum og hvisker, 12-talspigen: ”Du skal være den bedste i klassen, bedste
ven, bedste skolekammerat, bedste kæreste, bedste datter eller søn eller søskende.” Og selvom
du ikke lige synes du passer ind i den kategori, kan du måske være enig i følgende. Forventningen
om enten at have en influencerkarriere som 20-årig og tjene mere end dine forældre, at købe en
bil som 23-årig er allestedsnærværende. Og hvad har man egentlig gang i, hvis man ikke har en
andelslejlighed på Nørrebro, eller Frederiksberg eller Indre By? Fik jeg nævnt at man selvfølgelig
skal være en stjerne på sit studie (for du er selvfølgelig i gang med at uddanne dig?)? Men man
skal også huske at nyde sin ungdom for når man først er på arbejdsmarkedet er det arbejd til man
dør, og man behøver heller ikke tage et valg lige nu, men du går i gang med uddannelse til sommer
ikke? Og når man så endelig er landet på et studie (du behøver ikke have valgt rigtigt, du kan jo bare
vælge om), ja så er du også snart færdig ikke? Og så må det ikke se ud som om man lægger for
meget energi i det heller. Jeez, jeg bliver helt forpustet. Vil du i øvrigt læse mere på den baggrund
kan jeg anbefale bogen ”Utilstrækkelig” af Christian Hjortkjær.
Når folk spørger om medicinstudiet ikke er hårdt, svarer jeg altid at det er det hvis man ikke synes det
er interessant, men gu’ fa’en er det hårdt at læse op til eksamen efter eksamen og kunne små bitte
detaljer udenad. Men det er endnu hårdere at skulle virke overskudsagtig, være aktiv i basisgrupper,
have kaffeaftaler og Tinderdates (eller kærestedates for de heldige i et forhold) og tid til at besøge
familien og tage i Zoo torsdag eftermiddag og løbe 4 gange om ugen for medicinstuderende er sunde
mennesker med et glimt i øjet og rander under dem. Så er det kraftedeme ikke nemt når mange
studerende som jeg selv helt nonchalant svarer at ”selvfølgelig er det hårdt, hvis man ikke synes
det er interessant”.
I efteråret var jeg med til Pusterummets mentoruddannelse der foregår med undervisning af psykologer
fra Studenterrådgivningen. Her lavede de en øvelse hvor alle skulle beskrive ”en medicinstuderende”
og ved I hvad de kom frem til?
”En medicinstuderende på KU har aldrig læst til SAU, men rækker alligevel hånden op og svarer
rigtigt på alt.” En helt underspillet måde at være studerende på, hvor man trods udtalelser som
”jeg har ikke læst” eller ”jeg kommer ikke til undervisning” alligevel godt ved at mange på studiet er
overpræsterende mennesker, der gerne vil gøre det godt (bedst?). Dermed ikke sagt at det er en
dårlig kvalitet, for hey, vi skal ud og redde liv, men hvornår tager det overhånd?
Som sagt er ”pigen” jo udtryk for alle køn altså kan du som mand eller non-binær godt have en indre
12-talspige. Nå, hvorfor var det så lige jeg syntes at dette MOK manglende en side om 12-talspiger?
Jo.. Jeg har for nyligt opdaget at jeg er gennemgående 12-talspige. Satans.
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Og så har jeg brugt de sidste 8 år på at fornægte det.
Men er jeg så sådan en 12-talspige som jeg lagde ud med at beskrive? Ja og nej. Men let’s take a
look, for måske sidder du også derude og tænker ”Jeg er fandeme ikke en 12-talspige”. Disclaimer:
måske resonerer det her ikke 100% med dig, men 12-talspigen, hvis hun findes i dig, sidder gemt
bag dit sternum og lytter.
Nå, hvordan var det lige jeg passede ind i kategorien? Jo, jeg er altid 95% forberedt til undervisning.
Faktisk prioriterer jeg at læse så meget at jeg på bacheloren lavede læseplaner til hvert kursus
(kandidat not so much, men det har mere noget at gøre med overgangen fra teori til praksis). Når
jeg læser til eksamen laver jeg en eksamensplan, så jeg har en idé om hvor mange dage jeg har til
at læse op og så jeg ikke laver alle mulige aftaler. Jeg vil gerne sørge for at have læst tilstrækkeligt
sådan at jeg ikke er bekymret for at dumpe, men jeg læser heller ikke efter 12-tallet. Det er ikke altid
det er lykkedes, men det er umiddelbart det jeg arbejder ud fra. Jeg har altid minimum to venneaftaler
om ugen. Jeg taler også gerne i tlf. med min mor et par gange om ugen, I ved, de der lidt længere
samtaler der kræver en kop kaffe og en behagelig lænestol eller seng at ligge i. Jeg har to jobs (fire
i foråret 2021…). Jeg er formand i studenterorganisationen Pusterummet (der ironisk nok arbejder
for at forbedre studiemiljøet og nedsætte stress, OK girl start with yourself). Jeg er med i MOK
tilnærmelsesvist en gang om ugen. Jeg træner gerne 3 gange om ugen. Og så selvfølgelig det dér
fuldtidsstudie. Lige nu er jeg på 8. sem og har ok meget klinik, men det er super fedt.
Er du forpustet? Det er jeg. Og det har jeg været i lang tid.
Måske tænker du: ”Jeg har 4x mere travlt end dét der”, og i så fald vil jeg have lov til at anbefale dig
at skrue ned eller bede om hjælp til at skrue ned, men hey, who am I to judge, for jeg er der jo stadig
selv. Lidt endnu i hvert fald. Eller måske sidder du og tænker ”Har du så fået fixet noget af det der?”
It’s a work in progress. Efter 8 års “Jeg vil gerne gøre mit bedste. Jeg vil gerne have folk skal kunne
regne med mig. Jeg vil gerne være noget for andre.” er det desværre ikke noget der ændrer sig fra
den ene dag til den anden. Det er undervejs. Det sker lidt efter lidt. Første skridt var at flytte bolig i
foråret 2021. Nu bor jeg alene, ahhh. Andet skridt var at sige først ét, så to jobs op i efteråret 2021.
Og jeg kan virkelig mærke en forskel! Jeg er meget mere tilstede i de ting jeg har tilbage, om end
meget skal justeres endnu.

Jeg ved i hvert fald at jeg langsomt er ved at slippe taget i min indre 12-talspige. Hun sidder der
stadig og prikker til mig, når jeg bare gerne vil se et afsnit Euphoria eller aflyse et møde. Jeg øver
mig stadig i at mærke efter og føle det er ok når jeg skipper en dag i klinik eller en forelæsning. Jeg
håber jeg bliver ved med at øve mig, for det kan jo kun blive bedre.
Så ja…
Et skridt ad gangen. Vi skal jo nok blive vellykkede mennesker alligevel.

Af Sine // MOK-red.

Hvis du kan genkende bare lidt af det jeg skriver her vil jeg bare gerne sige:
Du er ikke alene.
Du er god nok.
Du må gerne bede om hjælp.
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Hvilken drink FRA KLUBBEN er du?

Du og pigerne skal I byen, hvor går turen hen?
1.
2.
3.
4.

Surf bar måske? Du er egentlig fuldstændig ligeglad med hvor I tager hen. Helst et sted hvor de
serverer drinks med høje procenter, ligesom Surf hvor man kan få long islands i lange baner.
Bodega – Der er altid god stemning.
Kødbyen – Der er mange dejlige og unikke mennesker, det kan du godt lide.
SØ – Du tilbringer helst natten med fyrer, der har en høj månedsindtægt.

Hvilket speciale tiltaler dig mest?
1.
2.
3.
4.

Almen – Du vil helst arbejde i hverdagen og selv kunne styre om du vil arbejde om fredagen. MEN
et must er at have fri i weekenden.
Ort. Kir. – Du elsker at have værktøj i hænderne, om det er et stykke træ eller en knogle er egentlig
potato, potáto.
Anæstesi - Gerne helikopterlæge eller traumeleder og leger med tanken om også at blive dykkerlæge.
Du går gerne efter noget hvor du er unik.
Alle specialer med nattevagter lyder godt – du arbejder bedst de timer på dagen hvor du får mere i timen.

Hvilken shawarma er du?
1.
2.

Shawarma siger dig intet, du elsker derimod italiensk og er blevet helt vild med Fabro’s vodka
penne. (BTW kæmpe anbefaling fra MOKat tage forbi Fabro på Borgergade 134.)
En stor sølvkikkert fra den lokale shawarma – gerne med pommes i og ekstra dress!

3.

Killer kebab – Du vil gerne have shawarma, der er extra lige som dig.

4.

Du har fundet en mega billig shawarma til 20 kr. og er egentlig ligeglad med at der hænger fire
sure smileyer fra Fødevarestyrelsen til højre for døren.

Hvilken taske går du rundt med?
1.

Lige nu er det vasketøjsposen fordi du mistede din taske i weekenden... du har egentlig ikke ledt
efter den, for du ved ikke hvor du skal lede?

2.

Du har det fint med den Haglöf rygsæk du fik da du kom ind på medicinstudiet – den er praktisk
og god i alle sammenhænge.

3.

Mærket kan du ikke udtale - købte tasken på din sidste ferie til Marokko, det er den eneste der
nogensinde er blevet lavet.

4.

Du har fundet en fed taske i genbrugen, som du er helt vild med og samtidig kostede den kun 20
kr. ligesom din shawarma – what a scoop!!!!

Hvilken basisgruppe vil du helst være en del af på medicinstudiet?
1.

Basisgrupper er du ikke til, men RUSVEJLEDER er du helt tosset med – tanken om at være fuld i 5 uger gør
dig helt varm indeni.

2.

FFF er fedt, men det udelukker ikke deltagelsen i andre basisgrupper.

3.

Du har faktisk startet din egen basisgruppe der fokuserer på sjældne sygdomme – hver måned har fokus
på en sygdom der er så sjælden at den typisk kun er set hos et par patienter om året, og man ved derfor ikke
meget om dem, men specielle er de.

REDAKTIONELT
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Du har ikke overvejet at være del af en basisgruppe. Du vil helst bruge tiden på arbejde.

Hvilken kendis ser du op til?
1.

Umut Sakaya – det er så fedt at spise et sted hvor man kan tage ølbong – genialt.

2.

Christian Eriksen – du elsker fodbold og så er han fynbo, kæmpe plus

3.

Du ser ikke op til en kendis, du kan ikke se det unikke og specielle i kendisser, så du melder pas på
spørgsmålet.

4.

Karsten Ree – det der med at spare og få mest for pengene det kan Karsten, kæmpe idol!

SVAR
Flest 1’er - Shandy P.B.
Du er blevet 1’eren og du er helt sikkert nr. 1 i at drikke mest. Du vandt suverænt konkurrencen i Roskilde
campen i 2019 om hvem der kunne opnå den
højeste promille på under 24 timer. Siden da har
du prøvet flere gange at blive indsuppleret
hos gulddamerne, men uden held. Du sidder nu
tilbage med kæmpe FOMO over at gulddamerne
var på Guldgrillen og fik et billede med selveste
Umut Sakaya. Du må prøve noget der er vildere
til næste indsupplering, for du SKAL være en
del af gruppen, så må det at blive læge blive
prioriteret længere ned.
Du lever efter at så længe din leversteatose

ikke er blevet til en cirrose så skal det nok gå!

Flest 2’er - Odense Classic
Du er en ’basic bitch’ som man siger. Du finder
mænd. Egentlig ikke fordi du er så meget ude
at omgås i dagligdagen, der går ikke så meget
pædagogmedhjælper i en børnehave fordi
personlige kvote.

dig tilpas i mange sammenhænge særligt blandt
efter dem i byen. De er bare meget nemmere
hønsegård i den. Du måtte sige dit job op som
antallet af kvindlige ansatte oversteg din

Flest 3’er – Specialøllen Anarkist
Hvad skal man sige? Noget der ikke er sagt
efter at være unik. Du ser derfor også
at være medicinstuderende, du føler du
hører til. Du er unik og det har din mor sagt
ikke sat i verden som andre på et hospital.
Jamaica eller i 5C på vej til Blegdamsvej.
speciel at ingen har fantasi til at sætte

før. Du er speciel, eller stræber ihvertfald
unikke sider i de fleste. Du har svært ved
bliver sat placeret i en bås, som du ikke
siden den dag du blev født. Du blev heller
Miraklet fandt enten sted på en strand i
Eller egentlig ingen af delene, du er så
sig ind i hvordan du kom til verden.

Flest 4’er - Sjatter
Hvem elsker ikke en god sjat? Det gør du i
komme lidt senere – senere betyder flere
brugt på studenterklubbens billigeste
hvornår du sidst har brugt penge i baren,
en professor at gifte dig, eller bare en der
penge og ikke bruge. Du og din kommende
money, og det skal egentlig bare ske på

hvert fald. Game-planen til 69-timers er at
sjatter – flere sjatter betyder færre penge
drikkevare. Du kan faktisk ikke huske
måske før corona? Drømmen er at finde
deler samme interesse som dig: At tjene
mand skal vies til ABBAs money, money,
rådhuset, er det ikke gratis?
Af Marie // MOK red.
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Det Store Trylleshotsspil
Regler:
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TryllEshotssvingeT

8

- Der blandes en kande trylleshot
(vodka og sportsdrik er en sikker
vinder)
- Hver spiller vælger en brik, det kan
være hvad som helst
- Første spiller slår med terningen og
flytter det antal felter der slåes
- Feltets opgave udføres
- Næste spillers tur
- Broer: lander man på et felt med en
bro skal man gå over broen til det felt,
den fører til. Boren går begge veje
1.

Trylleshot

2.
3.

Tag 3 tåre
Regel (spilleren finder på en 		
regel)
Var jeg fuld eller var jeg barn?*
Tag en tragt
Jydeskål
Sjællandsskål
Start forfra
Giv 4 tåre
Jeg har aldrig
Jeg har**
Kaptajn Alicia Beth Moore***
Giv et kompliment til den der
sidder til venstre for dig
Giv 3 tåre ud

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

*spilleren fortæller en historie og
resten af spillerne skal gætte om
vedkommende var fuld eller barn –
alle der gætter forkert skal tage en tår
**det modsatte af ‘jeg har aldrig’, hvor
man blærer sig med at det man HAR
gjort. Alle der ikke har gjort det, tager
en tår
***alle stiller sig på stolen som en
pirat, gør honnør og råber ”Embrace
the freak” – den der er langsomst skal
tage en tår. Ved du ikke hvem Alicia
Beth Moore er, så google det.

Af Klara // MOK-red.
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