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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.

Husk at stemme om forsvarsforbeholdet nu på onsdag
Fredag d. 3/6 er der sidste fredagsbar i klubben - hop ned og drik din
sidste shandy PB!
2. pinsedag på mandag - tag en FADL vagt
DER ER PUMPEFESSST!!! - læs mere på s. 9

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

Find kæmpeblæksprutten et sted i bladet

Kys og kærlighed
Dit MOK

Vinder af krydsord er fundet - se svarene på s. 10
Gratis øl på BLOOM festival ved fremvist evaluering - bør indføres på KU

UGENS INPUT

Otto og Ebbe har været på besøg hos MOK

Nyd din sidste SHANDY PB på fredag. Gravøllet har
aldrig ramt hårdere.

Filosofisk orkidétur med studenterpræsten d. 4 juni - se side 5

Vi siger farvel til 3 gamle, elskede MOK’ere denne sommer:
Johan, Albin og Alice <3
Tak for alt og held og lykke med det lange lægeliv!

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
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ansvarshavende!
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Hvad betyder forsvarsforbeholdet egentlig for Danmark?
Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet d. 1. juni 2022
Så længe Danmark har forsvarsforbeholdet, står Danmark fortsat uden for det
europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar. Det betyder blandt andet at Danmark
ikke får ordet, når de andre EU-lande drøfter militære emner. Og Danmark deltager ikke i EU’s militære aktioner.
Når vi sætter kryds d. 1. juni, tager vi stilling til om Danmark skal afskaffe forsvarsforbeholdet. Hvis det sker,
har Danmark mulighed for at deltage i EU’s fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Så er Danmark med til at
bestemme, hvilke militære missioner EU-landene skal sætte i gang, og vi vil kunne deltage i samarbejde om
fælles udvikling og indkøb af militær teknologi og materiel.
Samarbejdet bygger på frivillighed. Det vil sige at Danmark selv vælger fra mission til mission, om Danmark vil
deltage og hvordan Danmark vil deltage. Det kan for eksempel være at Danmark vælger at sende soldater, et
fly, et skib, danske cyber-eksperter eller militært udstyr med på en EU-mission. Dansk deltagelse i samarbejdet
vil ikke ændre på reglerne om inddragelse af Folketinget, hvis Danmark skal sende styrker til udlandet. Sådan
er det også i dag, når Danmark sender styrker på en NATO-mission eller en FN-mission. Danmark vil skulle
bidrage økonomisk til de dele af forsvarssamarbejdet som Danmark er med i.
Lavpraktisk omkring forsvarsforholdet
Forsvarsforbeholdet er et juridisk forbehold, der undtager Danmark fra at deltage i EU’s militære operationer
og øvrige militære samarbejde. Forbeholdet indgår i de EU-traktater, Danmark har tiltrådt. Forbeholdet skyldes
danskerne stemte nej til Maastrichttraktaten i 1992. På denne baggrund formulerede danske politikere et
nationalt kompromis, der dannede grundlag for folkeafstemning om Maastrichttraktaten i 1993.
Hvad har Danmark ikke kunnet deltage i?
Der findes en række konkrete eksempler på EU-missioner og operationer, som Danmark ikke har kunnet deltage
i på grund af forsvarsforbeholdet. Herunder blandt andet:
EU-styrker til sikring af freden i Bosnien og Hercegovina.
EU-flådeoperationer rettet mod pirateri ud for Somalias kyst.
Uddannelse af Malis og Mocambiques væbnede styrker.
Beskyttelse af flygtninge i den centralafrikanske Republik og Tchad.
Hvad koster det?
Forsvarsministeriet er ikke i besiddelse af de samlede udgifter eller de forventede danske udgifter, der er
forbundet til EU’s sikkerheds- og forsvarssamarbejde. Udgifterne til EU’s forsvarssamarbejde hænger i høj grad
sammen med det enkelte medlemsland ambitionsniveau. Det betyder at hver mission kan blive besluttet ud
fra en af vægtning af om Danmarks omkostningerne står på mål med gevinsten for Danmarks og Europas
sikkerhed.
// Niels
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på

.dk.

Kom med IMCC til Tyrkiet i August måned!
Til august samles ildsjæle fra hele verden til generalforsamling, erfaringsudveksling og
sociale arrangementer. Vil du med?
Vil du gerne møde andre studerende, der beskæftiger sig med det samme, som du arbejder
med til hverdag i din aktivitet? Eller vil du gerne have et større indblik i, hvordan man kan
lave sundhedsfremmende arbejde på et globalt plan?
IMCC skal samle en delegation, der skal repræsentere Danmark på IFMSA’s næste
generalforsamling i Istanbul fra d. 1. til d. 7. august 2022 (med pre-konference fra 28.-31. juli)
Delegationen skal bestå af nye såvel som erfarne – så intet skal stoppe dig fra at søge!
Vi har allerede udvalgt en delegation på 8, som skal af sted, men søger efter en håndfuld. Så
hvis du ikke fik søgt i første omgang, så kan du sende en ansøgning af sted nu!
Dette er en unik mulighed for at udvide dine perspektiver, kompetencer og udvikle dig
personligt. IMCC’ere kommer gang på gang topmotiverede tilbage med nye venskaber
på tværs af kulturer. Sammen med andre IMCC’ere og IFMSA’ere har du mulighed for at
lære en masse om global sundhed og få kompetencer inden for bl.a. ledelse, facilitering,
økonomi, PR samt få indsigt i hvordan en stor international generalforsamling forløber.
Læs mere om IFMSA GAs her.
Praktiske oplysninger:
•
Hvor: Istanbul (Tyrkiet)
•
Hvornår: 1. – 7. august 2022
•
Pre-GA: 28. – 31. juli 2022 (3-dages workshops forud for konferencen) (Vi håber at du
også kan deltage i denne del)
•
Pris: 2850 kr.
Hvem kan søge?
Alle IMCC’ere kan søge – nye som gamle og medicinstuderende som ikke-medicinstuderende.
Vi forsøger at få en så blandet delegation som muligt til at repræsentere IMCC ude i verden.
Hvordan kommer jeg med?
Udfyld denne ansøgningsformular: https://forms.gle/fVe6j7kMK3v2ZPUj8
Deadline for ansøgning: 7. Juni 2022 kl. 12:00.
Hvordan skriver jeg en god ansøgning?
Jo mere målrettet og konkret ansøgningen er, jo større chance er der for at blive valgt.
Tænk over hvordan du kan bidrage til din aktivitet, lokalbestyrelse eller IMCC. Læs mere her.
Mere info:
•
Læs arrangørernes Invitation Package
•
Læs IMCC’s guide til IFMSA-møder her.
•
Se arrangementets IG-side og FB-side.
•
Se IMCC’s tidligere delegerede ved internationale møder her.
•
Skriv til international@imcc.dk hvis du har spørgsmål!

Medicinstuderende søges til klinisk forsøg på Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital
Vi søger en medicinstuderende til et halvt eller helt forskningsår, gerne som del af 11.
semesters forskningsperspektiv, hvis ønskeligt.
I afdelingen er vi i gang med et randomiseret, klinisk, placebo-kontrolleret forsøg, hvor vi
afprøver effekten af svælgbedøvelse i forbindelse med kikkertundersøgelse af spiserør,
mavesæk og tolvfingertarm (gastroskopi). Vi søger en kandidat til klinisk forskningsarbejde
i form af inklusion af patienter, administrere forsøgsmedicin og indsamle data. Du vil i
de første 1-2 måneder få sidemandsoplæring og herefter arbejde selvstændigt. Du vil
tilbydes medforfatterskab på den efterfølgende videnskabelige artikel. Herudover tilbyder
vi sparring og oplæring i, at du udarbejder et systematisk review på området, hvor du vil
være førsteforfatter. Dette arbejde vil kunne udgøre kandidatspecialet, hvis relevant. Der
er rige muligheder for yderligere selvstændige, superviserede projekter efter interesse.
Vi søger en kandidat som er forskningsinteresseret, selvstændig og pligtopfyldende. Du vil
få oplæring i alle aspekter af projektet, herunder forskningsdelen af Sundhedsplatformen
og RedCap, hvorfor tidligere forskningserfaring ikke er et krav.
Vi er en velfungerende forskningsafdeling med flere forskellige faggrupper, herunder både
mave-tarmkirurger og -medicinere, og vægter det sociale samvær højt. Ved interesse, er der
gode muligheder for at fortsætte i et ph.d.-forløb efter endt uddannelse.
Vi søger en kandidat som kan starte i løbet af august og senest d. 1. september 2022.
Stillingen aflønnes med 10.000 kr. om måneden.
Ansøgningsfrist: d. 3. juni. Ansøgninger vurderes løbende. Motiveret ansøgning (max 1
A4-side) og CV sendes til erling.oma@regionh.dk. Du er også velkommen til at skrive for
yderligere information eller spørgsmål.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Erling Oma, læge, ph.d.
Lars Nannestad Jørgensen,
professor, overlæge, dr.med.

Studerende søges til forskningsenheden på
Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik på
Rigshospitalet
Hvem søger vi:
Vi søger en forskningsinteresserede medicinstuderende til at varetage inklusion af patienter
til et projekt om cellefrit tumor DNA i blodprøver fra hoved-hals-kræftpatienter. Arbejdet
vil foregå som 1-2 ugentlig timelønnede vagter i formiddagstimerne. Der vil desuden være
mulighed for at planlægge eventuelt forskningsår.
Hvem er vi:
Vi er en forskningsgruppe på Øre-næse-halskirurgisk klinik bestående af forskningsårs
studerende, ph.d.-studerende, samt postdocs. Gruppen er ledet af prof., dr.med., Christian
von Buchwald. Vi arbejder inden for en række aspekter relateret til hoved-hals-kræft især
i relation til HPV.

Medicinstuderende søges til forskningsårs på Ortopædkirurgisk afdeling Hvidovre Hospital
Vi søger en frisk og engageret studerende til et fuldt finansieret forskningsår på
Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital i forskningsgruppe CORH. Som
forskningsårsstuderende hos os, får du mulighed for at skrive dit kandidatspeciale i et
trygt og fastlagt forløb med tilknytning af både en erfaren hovedvejleder og 1-2 daglige
juniorvejledere. Som en del af dit forløb vil du få dit eget projekt, hvor målet er publikation
i et internationalt tidsskrift. Du vil derudover få praktiske opgaver på andre af afdelingens
kliniske projekter. Her vil det være en fordel, hvis du har erfaring med blodprøvetagning.
Hvis du har interesse for det kliniske arbejde, vil der også være mulighed, for at komme på
afdelingens lægevikarhold.
Vores vision, er at skabe trygge rammer, og et godt første møde med forskningsmiljøet. Vi
forventer du er engageret, har god-på-mod og har lyst til at være en del af et team.
Studerende med mulighed for at tage et helt forskningsår vil blive prioriteret. Vi er fleksible
i forhold til starttidspunkt.
Ansøg senest 1. juli 2022.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kristine.ifigenia.bunyoz@
regionh.dk eller 61272500.
Ses vi?

Hvad kan vi tilbyde:
Projektet har til formål at undersøge, om man kan opspore hoved-hals-kræft alene ved
hjælp af en blodprøve. Vi inkluderer patienter, der er henvist til Rigshospitalet med mistanke
om hoved-hals-kræft. Har patienten kræft, inkluderes de efter endt behandling desuden
i et kontrolblodprøveforløb for at undersøge, om vi kan opspore evt. recidiv af kræften.
Du vil med arbejdet blive en del af en stor forskningsgruppe, der har stor erfaring indenfor
forskning i hoved-hals-kræft. Arbejdet vil desuden indebære høj grad af patientkontakt.
Ansættelsesforløb:
Du vil blive ansat under prof., dr.med., Christian von Buchwald og læge og ph.d., Christian
Grønhøj. Oplæringsperioden vil starte hurtigst muligt efter ansættelse. Arbejdet vil foregå i
tidsrummet kl. 8-12 på hverdage, og det forventes, at du efter oplæringsperioden kan tage
minimum 1 vagt om ugen. Der er ikke semesterkrav, men det er en fordel hvis du er over
halvvejs i bacheloren, og har mulighed for at have arbejdet flere år frem.
Ansættelsessamtaler vil foregå torsdag d. 9/6 i tidsrummet kl. 15:00 – 16:00.
Hvis du er interesseret send da motiveret ansøgning på maks. én A4-side, samt CV
E-mail: jacob.pohl.stangerup.nielsen.03@regionh.dk
Skriv desuden gerne, hvis du har spørgsmål
Ansøgningsfristen er d. 3/6-2022

BASISGRUPPER
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Vil du gerne forske eller skrive opgave og er interesseret i neurokirurgi?
Så er det muligt at tage et forskningsår, skrive kandidatopgave eller bacheloropgave på
Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi, Rigshospitalet.
Du vil blive en del af et voksende forskningsmiljø, der arbejder med forskellige
forskningsområder indenfor neurokirurgien.
Du vil have mulighed for at definere dit eget projekt under kyndig vejledning. Du vil blive
superviseret af en phd-studerende og have enten professor Tiit Mathiesen eller professor
Marianne Juhler som hovedvejleder.
Vi lægger stor vægt på god supervision og sparring. Vi har månedlige pizzamøder, hvor vi
deler forskningserfaringer og hører oplæg (og spiser pizza).
Hvis du vil læse mere om forskningen på afdelingen så se her:
https://www.rigshospitalet.dk/english/departments/neuroscience-centre/department-ofneurosurgery/research/Documents/annualresearchreport_web_2021.pdf
Send dit CV og en kort tekst (10 linjer) om dine faglige interesser og hvad du kunne tænke
dig at lære i løbet af forskningsåret. Du er altid velkommen til at høre om muligheden for
at skrive opgave hos os, og her er en ansøgning ikke nødvendig.
Send ansøgning eller forespørgsel til tiit.illimar.mathiesen@regionh.dk og marianne.juhler@
gmail.com og cc andrea.maier@regionh.dk inden d. 10. juni 2022.
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Anæstesiologisk forskningsenhed på Herlev Hospital
søger medicinstuderende til kandidatspeciale (forskningsperspektiv) inden for akut mave-tarm kirurgi
Patienter som gennemgår stor akut mave-tarm kirurgi har en høj risiko for at udvikle
komplikationer og høj dødelighed efter operation. I vores forskningsenhed har vi i de
sidste 15 år beskæftiget os med denne patientgruppe med fokus på optimering af
deres patientforløb. Dette har været afsøgt med blandt andet randomiserede forsøg,
kohortestudier, databasestudier, systematiske litteraturgennemgange og interviewbaserede
undersøgelser.
Vi har løbende haft stipendiat studerende i vores enhed indenfor dette område, og
hovedparten har publiceret deres opgaver som artikler. Vi har igennem tiden haft studerende
i enten 6 måneders eller 12 måneders kandidat speciale. Ydermere er flere studerende
stadig tilknyttet enheden i årene efter deres kandidat speciale er afsluttet og kan bruges
som sparringspartnere.
Du vil indgå i vores forskningsteam omkring disse meget syge kirurgiske patienter. Enheden
dækker flere emner indenfor perioperativ medicin. Vi er aktuelt ansat 2 professorer, 2
senior forskere, en forskningskoordinator og en informationsspecialist som kan hjælpe
med litteratursøgning. I vores enhed er der aktuelt i alt 3 medicinstuderende og 2 ph.d.studerende. Vi går meget op i at tilbyde sparring på tværs af enhedens aktiviteter og
igangværende forskningsprojekter.
Hvem søger vi:
Vi søger 2-3 medicinstuderende til et 25 ECTS kandidatspeciale efterår 2022 eller foråret 2023
Dog vil det være en fordel hvis vi allerede mødes i løbet af dette semester og lægger planer.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Kandidatstuderende søges til spændende forskningsstudie om kosten som behandling af type
2-diabetes
Skal du snart i gang med dit speciale, er interesseret i forskning og har tænkt på at tage et
forskningsår? Vi laver klinisk forskning indenfor type 2-diabetes og ernæring og søger efter
en kandidatstuderende til projektgruppen. Som studerende vil du indgå i et tæt samarbejde
med de projektansvarlige ph.d.-studerende om at undersøge kostens effekt som behandling
i type 2-diabetes i et klinisk studie.
Medicinstuderende søges til udførelse af sit speciale i Forskningsenheden under
Endokrinologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital med start i efteråret 2022. Ansættelsens
varighed vil være mellem 6-12 måneder, dog helst et år.
Om forskningsstudiet
Studiet har til formål at undersøge betydningen af kostens sammensætning (dvs.
fordeling af kulhydrat, fedt og protein) for patienter med type 2-diabetes (T2D) over 12
måneder. Forsøget vil, udover at give ny viden om langtidseffekterne af en kulhydratreduceret høj-protein kost, kunne resultere i et paradigmeskifte i behandlingen af T2D.
Forsøgsdeltagerne vil blive randomiseret til at modtage en af to kosttyper: den nuværende
anbefalede diabeteskost og en kulhydrat-reduceret høj-protein kost, som begge vil blive
udleveret i måltidskasser fra Aarstiderne i 12 måneder. Undersøgelser omfatter MR- og
DXA-skanninger, fasteblodprøver, sukkerbelastnings-tests (OGTT), hjemmemålinger af
kontinuerligt blodsukker, døgnblodtryk, hjerterytme, analyse af urin, samt spørgeskemaog interviewundersøgelser.
Om stillingen
Du vil indgå i et tæt samarbejde med de projektansvarlige ph.d.-studerende, Luise og
Christina, samt indgå i et team af andre studerende, ph.d.-studerende, sygeplejersker,
diætister og forskere tilknyttet andre projekter. Du vil bl.a. hjælpe til med dataindsamling,
datahåndtering og dataanalyse samt se, hvad det kræver at være en del af et stort tværfagligt
projekt. Du vil desuden få mulighed for medforfatterskab på videnskabelige publikationer.
Vi tilbyder et højt fagligt og dynamisk miljø bestående af studerende og forskere på tværs
af afdelinger og institutioner med baggrund i medicin, ernæring og biologi. Arbejdstiden
vil være ca. 37 timer ugentligt. Stillingen aflønnes med 10.000 kr. om måneden efter
nærmere aftale.
Kvalifikationer
Ansøgere med stor interesse for klinisk forskning i bl.a. kost foretrækkes. Derudover er det en
forudsætning, at du er god til at samarbejde, er fleksibel i forhold til vekslende arbejdstider
og har gode sprogkundskaber indenfor dansk.
Ansøgning
Spørgsmål vedrørende stillingen er meget velkomne og kan rettes til Luise P. Kopp eller
Christina M. Søgaard-Hansen på nedenstående e-mail. Projektgruppen består desuden bl.a.
af professor, overlæge Thure Krarup og professor, overlæge Sten Madsbad.

Kontakt:
Ved spørgsmål kan du kontakte MD, Ph.d. Morten Vester-Andersen på mail: Morten.VesterAndersen@regionh.dk eller Professor Ann Merete Møller: Ann.moeller@regionh.dk
Send ansøgning til:
Ansøgning skal ske pr. mail direkte MD, Ph.d. Morten Vester-Andersen, Morten.VesterAndersen@regionh.dk eller Professor Ann Merete Møller: Ann.moeller@regionh.dk
Samtaler vil blive holdt løbende

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.
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: Tirsdag d. 31. maj kl. 16.15
Vi mødes foran KUB, Karen Blixens Vej 7
Tilmeld dig på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang
Filosofisk Orkidé-tur
Denne sommer tager op til området omkring Gentofte Sø og Brobæk Mose, hvor vi vil lede
efter orkideer, samt områdets rige dyre- og planteliv. Som det er tradition vil der være samtale
og refleksion undervejs, som igangsættes af biolog og naturfilosof Claus Emmeche. Til den
egen medbragte frokost vil studenterpræst Nicolai Halvorsen indlede en opbyggelig tale.
Husk mad og drikke, godt fodtøj og påklædning efter vejret. Turen arrangeres i samarbejde
med “Laboratoriet for Naturfilosofi” under Institut for Naturfagenes Didaktik.
Tid og sted: Lørdag d. 4. juni kl. 10 (mødested: Nordenden af Gentofte Sø, krydset
Brogårdsvej/Ermelundsvej)
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

Ved interesse bedes motiveret ansøgning samt CV sendes til luise.helene.persson.kopp@
regionh.dk snarest muligt.
Luise H. Persson Kopp og Christina M. Søgaard-Hansen
Endokrinologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Kæmpeblæksprutten er genert.
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MOK PÅ TUR
MOK har været på tur igen, denne gang i København, og du, kære læser, skal
selvfølgelig med!
Kender du BLOOM festival? Det gjorde vi heller ikke, men vi synes du skal tage
med når de kommer igen næste maj. BLOOM er en 3 dages festival om natur og
videnskab med talks, debatindlæg, koncerter og oplevelser. Det hele foregår i
det skønne Søndermarken på Frederiksberg.
MOK mødtes søndag eftermiddag post-skybrud, med regnslag, paraplyer og en
enkelt pose chili cheese tops til en særlig tømmermændsramt MOK’er.

Af spændende talks skal nævnes kvindelig forsker Edith Widder, der i sin tid
var den første til at fange en optagelse af “The Giant Squid”. Flere MOK’ere
genovervejede lægekarrieren til fordel for flugten til dybet, for Edith var både sjov
og havde fede optagelser af kæmpestore (16 meter lange?!) blæksprutter der
lever på havets bund. Altså helt dernede hvor det er meget mørkt. Vi var også
forbi Vibe Frøkjær (Albins gamle specialevejleder!), der fortalte om østrogen og
psykisk helbred. Nogen fik sig en lur.

Af Sine, MOK/Red. med resten af MOK
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MOK lukkede BLOOM festival med at tømme baren og se en lækker koncert i det
fri med Girls in Airports. Ved enden af koncerten blev der tilbudt gratis øl til alle der
evaluerede arrangementet - et tiltag der også ville være velset hos KU, hvis du spørger
MOK.
MOK afsluttede søndagens eskapader med at løse mysteriet om den forsvundne
krone i escaperoom. Succes! Stor anbefaling og opfordring til dig om at lave noget
med dine medicinervenner der ikke foregår på Panum!

Eksamensforberedende kurser i Basal
humanbiologi og Cellens kemiske komponenter

afholder

eksamensforberedende
kurser til 1. semester
			i juni måned

Tilmeldingen er åben på mit.fadl.dk.
Det koster 150 kroner at deltage i hvert kursus, hvor
man også får aftensmad.
Kurserne er for medlemmer af foreningen

Cellens
kemiske
komponenter

Basal
Humanbiologi

Afholdes over
2 dage:

Kurset forløber over 3 dage:

Onsdag den 8. juni kl 16-21

Fredag den 3. juni kl. 16-21
Lørdag den 4. juni kl. 12-17

Torsdag den 9. juni kl 16-21

Søndag den 5. juni kl 12-17

Underviser:

Underviser:

Christian Legart

Yassin El Hassnaoui
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TILLYKKE TIL ERIKA!

DENNE FLOTTE BESVARELSE LANDEDE I MOKS INDBAKKE SAMMEN MED EN
MASSE ANDRE BESVARELSER FRA DE BEDSTE LÆSERE.<3

Herunder printet og udfyldt til perfektion og MOK er meget imponerede.

Du kan se den spændende lodtrækning med hjælp fra MOKkorrespondenter Ebbe og Otto på vores instagram @medicinermok

REDAKTIONELT
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Har du hvad der skal til for at få de mest eftertragtede specialer?
Tag testen her i MOK, og se om du er gjort af det rette stof.

LUNGEMEDICIN

Case 1
En 52-årig mand kendt med Marfans syndrom og hypertension bliver indlagt grundet pludseligt opståede stærke brystog rygsmerter. Smerterne har skærende karakter og startede akut for en time siden. De er blevet tiltagende værre, og
samtidigt er tilkommet åndenød.
Objektivt:
BT: 140/80 i hø. side og 110/70 i venstre, P: 105, SAT: 98% uden ilt, RF: 25, Temp: 37,4.
Der er taget et EKG som viser højresidig grenblok og uspecifikke iskæmiske forandringer.
Hvilken akut behandling skal patienten have?
Din lange erfaring som lungemediciner fortæller dig at pludseligt opstået åndenød enten skyldes astma- eller KOL i
exa. Da behandlingen er ens for de to sygdomme i den akutte fase skynder du dig at give patienten 10L ilt på hudson
maske med forstøver og opstarter B2-inhalationer hvert 15 min den næste time. I mellem tiden sætter du dig inde på
lægekontoreret og tænker intenst over om det er mon astma eller KOL denne gang.
Case 2
En 34-årige kvinde kommer til akutmodtagelsen med sin mand. Hun havde
en pludseligt indsættende hovedpine beskrevet som et “tordenskrald” for en
time siden. Er lyssky og let nakke-/ryg-stiv. Imens du undersøger patienten
bliver hun tiltagende bevidsthedssløret og er til sidst ukontaktbar. Manden
bliver vred da du spørger detaljeret ind til hendes tobakshistorik.
Hvad skal du gøre nu?
Patienten klager nu ikke længere over sin hovedpine. Da patientens symptomer
er forsvundet igen, er der altså tale om en reversibel tilstand. ASTMA, tænker
du. Behandling er let. Hun får en akutkur med Ilt, B2 og prednisolon samt et
røntgen thorax som er i.a . Du booker en tid til astma kontrol i dit ambulatorie
om 3 måneder. Hun møder desværre aldrig op. Så du skriver en kasuistik om
compliance-problemer pga. besværlige pårørende i stedet for. Du bliver flittigt
citeret og dit H-indeks stiger.
Case 3
En 45-årig mand bliver indbragt med kørsel 1 efter at være blevet reddet ud af
sit brændende hus bevidstløs. Ved gennemgang finder du talrige forbrændinger
over arme, ben og truncus (>25%) samt sod i og omkring munden.
A-gas viser: pH: 7,08, pO2: 13.0, pCO2: 5,1, BE: -8, HCO3-: 15, COHb: 23
Hvilket behandling skal igangsættes, og hvor skal patienten indlægges?
Patienten har sod i munden, fordi han er en værre storryger. Det er sikkert også
en tabt cigaretglød der har startet brænden. Han har derfor KOL, og du beslutter
at du vil være tilbageholdende med iltbehandlingen da han saturerer fint. Du
opstarter B2-agonist og prednisolon. Du forsøger at lejre patienten i Fowlers
leje, hvilket besværes af pts forkullede hud. Du synes han virker akut påvirket og
tilføjer antibiotika til din KOL i exa-behandling.
3 ud af 3 rigtige?
Du har set nok lungemedicinske patienter til at vide hvilke to diagnoser der er værd at huske. Du er den fødte
lungemediciner, og hvem ved? Måske revolutionerer du specialet ved at påvise at 6 dages prednisolon er bedre end 5.

12

| REDAKTIONELT

MOKOSKOPER

svært valg. Ej måske skulle du stemme ja. Eller nej. Du står i 4 timer indtil
valgstederne lukker, og du ånder lettet op. Du bliver en fremragende
læge en dag!

Så er det snart sommer! Bare rolig, du skal ikke gå helt til september uden
at have en lille idé om hvad der skal ske i dit liv over sommeren. Her er
sæsonenes sidste forudsigelser. Der er selvfølgelig altid usikkerhed, men
vi lover at det er mere præcist end vejrudsigten. Vi ses på den anden side!

Løven
22. juli - 22. aug.
Du starter en kampagne for at få oprettet et nyt speciale i ekstern medicin.
Her vil I kun koncetrere jer om medikamenter der kan smørres på ude for
kroppen Det går op for dig at det bare er dermatologi, og den basisgruppe
allerede findes. I stedet for at finde sammen over jeres fælles interesse
for hud, bliver I i stedet bitre rivaler.

af MagicMyken

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du er i geriatisk modtagelse og kalder Per ind. Før du ved af det, er dit
undersøgelsesrum fyldt op af 23 ældre mænd. Du siger at du leder efter
en Per Jensen, og nu er der kun 17 tilbage. Du siger at det drejer sig om
en patient med prostatahypertrofi, hjertesvigt og nedsat nyrefunktion.
Ingen går, og en langsomtgående Per Jensen støder først til nu fra
venteværelset. Du giver op og laver en fælles konsultation, hvor I tager
jer en god snak om deres problematikker. Alle får faktisk rigtigt meget
ud af det, og du udskriver en enkelt recept på 180 pakker statiner, som
du beder dem om at fordele mellem sig.
Fisken
19. feb. - 19. marts
Du er i escape room for første gang! Du går ud på toilettet i
forberedelseslokalet, og døren går i “baglås”. Du havde måske forventet
lidt mere introduktion, men samtidig er det også fedt med den her slags
totalinstallation synes du. Du leder intenst efter tal og skjulte koder i
toiletpapiret, leder efter en skjult nøgle i kummen, og beskeder i spejlene.
Næste morgen kommer en låsesmed og åbner døren. Personalet er meget
foruroligede da de kigger på dig. Selvom du er skuffet over ikke at have
klaret rummet selv, er du godt tilfreds med din indsats!
Vædderen
20. marts - 19. april
MOK-skribenten er desværre ramt af en tight deadline, og vi kan ikke nå
at få læst vædderens horoskop til denne måned.
Tyren
20. april - 20. maj
Du har glædet dig som et lille barn til at Kato skulle spille i Tivoli til
Fredagsrock. Du har hørt hele bagkataloget igennem og klippet dig
skaldet for at fuldende looket! Du er rasende da Tivoli annoncerer at
de har aflyst Katokoncerten, fordi folk (med rette) vil gå helt bananas.
Heldigvis er Kato mere velkommen i Aalborg, hvor han er kongen af
Karnevalen. Du møder en masse fede fyre deroppe der også er skaldede
og går med solbriller, og inden du ved af det er du fuldgyldigt medlem
af en rockerklub i Vestbyen i Ållern!
Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du læser til eksamen, men leder efter overspringshandlinger og går straks
i gang med omrokere møbler i din lejlighed. Du prøver alle konstelationer.
Sengen ude ved køleskabet. Behøver man egentlig at sove vandret? Du
afprøver med et skrivebord ude på WC’et. Du bytter om på indholdet af
toiletskabet og krydderiskabet. I en brandert kommer du hjem og har
lykkeligt glemt det, indtil du børster tænder i remoulade.
Krebsen
21. juni - 21. juli
Du går glad ned for at stemme. Du tror du vil stemme ja. Måske. Eller
så bliver du lidt i tvivl. Måske du hælder mere til nej? Det er også et

Jomfruen.
23. aug. - 22. sep.
Du melder dig til et nyt FADL-hold, kaldet WOW-holdet. Du forventer at
du skal kan spille en masse World of Warcraft “ude i miljøet” på Børneungepsyk, og er mega begejstret! Du bliver slemt skuffet da det viser sig
at du som et led i hyperspecialisering af arbejdsopgaver, og din opgaver
er at finde “workstation on wheels” og sørge for at de er opladede til
hver en tid.
Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du har fået fnat, og skal vaske alt dit tøj ved 60 grader. Alt det fede
strikketøj du har samlet dig skrumper ind til halv størrelse. Du går rundt i
dit skinny fit 3/4 bukser, og blottet mave, fyldt med røde prikker. Du prøver
owne det, men du ligner også lidt et børnehavebarn med skoldkopper.
Godt der findes Nix creme... det fikser dog ikke kløen fra din uldsweater.
Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du er på arbejde som lægesekretær i en almen praksis. Du har arbejdet en
måned, men finder først nu det lille skab med gul saft på badeværelset. Du
har travlt men husker at drikke en kop hver gang du har været på toilettet
for at undgå at dehydrere. Først på 4. kop, ser du at der står et navn (og
cpr-nummer) på koppen. Mega pinligt at du har drukket af en andens
kop. Du laver en kop med dit eget navn, men først da du står derude
går det op for dig at der ikke nogen kande. Kun en urinstix-maskine...
Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du vågner op med tømmermænd og cykler ned for at hente kebab. Der
er usædvanlig god plads på Nørrebrogade. Inden du ved af det er der en
skoda med cykler på taget der lægger sig foran dig. Du pruster og bliver
båret frem af publikum, da det går op for dig at du befinder dig midt i
Tour de France enkelstarten. Du kører faktisk umådeligt hurtigt da du skal
nå derned inden frokosttilbuddet udløber. Du vinder faktisk enkelstarten,
men må desværre kaste op efter den første slurk sejrschampagne.
Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Det går op for dig at der ikke er flere MOK i semestret. Og endnu værre,
at dine yndlingsskribenter forlader bladet for at blive kedelige lønslaver.
Du kniber en tåre. I ren desperation slå du hånden i en mur for at kunne
se Johan i Hvidovres skadestue. Savnet af Alice giver dig mavesmerter,
og du kører til Hillerød og spiser sushi på et alt for billigt sted for at blive
set af Alice på gastroenheden. Du melder dig også i akutmodtagelsen
med brystsmerter nu du er i Hillerød, for at kunne se Albin i øjnene.
Han behøver ikke at sige noget, du kender din diagnose: Broken heart
syndrome.

