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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,
FADL, jobopslag målrettet medicinere og ikke mindst gøgl...
Når MOK bliver sat op hver mandag, er det MOK-redaktionens
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.

Semesterstartsfest nu på lørdag - hop i dit flotteste barbie outfit
Køb din billet i klubben
Tirsdag d. 20/9 kl. 15-16
Onsdag d. 21/9 kl. 16-17

Infomøde i students SHINE fortæller - d. 8 okt. kl. 17

Oplæg og infomøde i FORNIKS d. 29 sept. 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.

Fertilitetsbehandling for begyndere med GO d. 28 sept. kl. 17

UAEM søger nye frivillige - hør mere på infomødet d. 21 sept. kl. 16.45

Kys og kærlighed
Dit MOK

Generelforsamling i MedicinerRådet d. 11 okt. kl. 17.15

UGENS INPUT

Gik du glip af basisgruppebazar i dag? Få en bid af det på side 8-9

Delfinen beskrevet som en anatomisk struktur
- Delfinen er en ubådsformet fisk med grå ryg og hvid mave - dog ses der anatomiske
varianter
- Dens hud er glat og føles nærmest som vådt gummi. Det kan sammenlignes lidt
med at røre ved våde gummistøvler eller et hårdkogt æg uden skal
- Delfinen har en lang række af 88 tænder ensformede tænder
- Vægt: 100 kg

Delfinsafari i DK - tag en smuttur til Thyborøn med
din læsemakker

- Længde: 2,5 meter
- Delfinen har som andre hvaler ikke hår på kroppen

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

Åsne

Gabriela

Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i
semestermånederne, med undtagelse
af uge 42 samt ugen efter påske.
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HUSKER VI RESPEKTEN, NÅR DER STÅR “PSYK” I JOURNALEN?
Nu er det 5 år siden jeg første gang trådte ind på Panums gange og har efterhånden været lidt rundt omkring på
de forskellige hospitalsafdelinger i Storkøbenhavn. Her har jeg primært mødt sympatiske, dygtige og respektfulde
læger der vil deres patienter deres bedste. Men jeg har også nogle steder oplevet en kultur og måde at snakke
om patienter med psykiatriske diagnoser som adskiller sig fra patienter med somatiske diagnoser. Vi kan godt
gøre det bedre, end de rollemodeller vi burde spejle os i.
Ligegyldigt hvilket speciale vi ender i, kommer vi alle til at støde på nogle patienter som også har en eller flere psykiatriske
diagnoser. Mindre ressourcestærke patienter, som kan være sværere at håndtere, men måske netop har brug for mere
tid og opmærksom, hvis vi ønsker at alle skal have lige kår i sundhedsvæsenet.
Under et af mine klinikophold, diskuterede vi til morgenkonference en patient som man mistænkte havde et infektiøst
sår, der udviklede sig hurtigt. Til stor morskab for alle viste det sig at skaderne blot var påført at patienten selv, og
dermed ville der blive stilet mod udskrivelse hurtigst muligt. Således lo alle sammen af Jeppe der drak – men ingen
spurgte hvorfor Jeppe drak. Jeg siger ikke at det bør være ortopædkirurgiske lægers opgave at lave en lang psykaitrisk
udredning, men en lille smule eftertanke omkring denne meget fysiske manifestation af en psykisk problemstilling, kunne
måske have sparet dem for noget arbejde i fremtiden – hvis man havde forsøgt at løse problemet.
Jeg havde også en underviser i mavetarm-kirurgi som snakkede om hvorfor patienterne kunne have abdominale smerter.
Det sidste punkt var ”psykiske årsager”. ”Nogle gange når man kigger væk så hopper og danser de rundt, og der er
ikke noget på scanningen. (…) der er altså patienter der faker og prøver at snyde jer”. I sig selv en uskyldig pointe, men
også en diskurs om, at folk, der har den subjektive følelse af smerter i maven, ”faker”, hvis sygdommen ikke er noget
man kan se, måle og skære væk.
Snakken i forvagtsrummet omkring en mindre vellykket operation af en fraktur efter et suicidalforsøg. ”Man kan jo håbe at
patienten lykkedes næste gang, inden vedkommende melder en UTH”. Der bliver grinet, og lige forsikret den studerende
om at det altså bare er værkstedhumor, og at de altså har en ven som er psykiater, så det er helt cool. (Har man ikke
hørt den logiske slutning andetsteds?). Selvfølgelig mener de det ikke, men når vi med humoren skubber grænsen for
hvad der er i orden at sige på kontoret, rykker vi også grænsen for den diskurs vi skaber om patienter.
Tidligere på sommeren så jeg nogle uger i streg i mit facebookfeed nogle memes (af tvivlsom kvalitet) fra en basisgruppe.
I sig selv meget uskyldige. Dum som jeg var i et iltert tømmermandsøjeblik, kommenterede jeg at det var lidt kikset at 4 ud
af de sidste 5 opslag var memes med personer der skriger, så mentalt udfordrede ud eller havde mindreværdskomplekser
– alle med påskriften psykiatri. Jeg slettede min kommentar kort efter (jeg har virkelig ikke nogen ambition om at være
Facebook-kriger). Tilsyneladende havde de læst mit opslag, og der blev kvitteret nogle dage efter med et billede af
søstjernen Patrick fra Svampebob firkant, der havde slået et søm i sit hoved med påskriften ”psykiater”. Måske et uskyldigt
imbecilt og humorforladt opslag af nogle antagelsvist 20-årige administratorer, der burde have taget nogle sabbatår,
som man bare skulle slå hen og ignorere. Alligevel har det irriteret mig, at en side om intern medicin, som jeg følger, på
grund af de historier og arrangementer de deler, bidrager til sådan en kikset måde at omtale sine lægelige kollegaer.
Panum – jeg tror på at I alle har gode hjerter og vil folk det bedste, siden I har valgt denne profession. Men jeg tror også
på betydningen af kulturer og sociale sammenhænge, hvor jargonen smitter af på de yngre læger og studerende. Vi
spejler os selvfølgelig i vores undervisere og overordnede, og det er her man lærer koderne for, hvad der er i orden at
tænke, sige og antage om folk med problemstillinger, der rækker udover det somatiske.
Nogle gange vil man støde på patienter der kræver meget energi. Som tager dumme valg. Som er bøvlede. Den
nemme løsning er selvfølgelig at slå det hen og grine over hvor åndvagt det er - i og for sig en naturlig nok reaktion på
en opgave der overstiger ens faglige kompetencer, at vende kritikken udad, i stedet for at kigge indad.
Men jeg håber flere har overskuddet og modet til at påtage sig den faglige opgave at håndtere mere ressourcekrævende
patienter på en hensigtsmæssig måde. Og fair nok at man ikke brænder for psykisk sygdom, og bliver ekspert i håndtering
af disse. Der er så mange forskellige spændende grene inde for medicin, og man kan ikke blive ekspert inden for dem
alle. Men som minimum kan vi snakke med respekt på tværs af de forskellige specialer, og med respekt for alle patienter,
uanset hvor fremmede deres liv og valg må synes fra dit eget.
Husk på at vores vigtigste job er at hjælpe folk til at få det godt – om så roden til deres gener sidder i nyren, hjertet,
leddene, leveren, halsen, ørene – eller hjernen.

ANDERS MYKEN // MOK.RED
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LETS TALK ABOUT SEXuel sundhed BABY!
Er du ligesom os fra Students SHINE interesseret i emner som undervisning i sexologi på
medicinstudiet, i hvordan den stereotypiske ide om hvordan mænd og kvinder ser ud
stadig pryder anatomiske figurer eller er du bare generelt nysgerrig på alt der hedder køn,
sex og sundhed?
Så tag og kom til infomøde for Students SHINE tirsdag den 4. oktober klokken 17 i
Studenterhuset!
Der vil være pizza, fællesskab og en spændende talk fra adjunkt Jenna Marie Strizzi – du
vil ikke gå glip af det!
Vi glæder os til at se dig

På vagt med: Neuroanæstesiologen - Maj månedsmøde
Hvornår: Torsdag 29/9 - 2022 kl. 17:15 - 19:00
Program:
Oplæg 17:15-18:00
Månedsmøde afholdes efter oplæg
Hvor: Lokale 13.1.41 & 13.1.61 (Mærskbygningn Panum)
Kom med til månedsmøde i FORNIKS, hvor vi denne gang tager jer med på vagt i
neuroanæstesien.
Professor i neuroanæstesiologi og Overlæge Kirsten Møller vil denne gang give os en
smagsprøve på specialets indehold med et udvalg af spændende patientcases.
Oplægget varer ca. 45 min. Herefter kan alle der er nysgerrige på basisgruppen deltage i
månedsmøde og fælles aftensmad.
Alle er velkomne til begge dele!
/FORNIKS (Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende)

FINO

Fertilitetsbehandling for begyndere

Ansøgningsfrist d. 24, september kl. 10:00

Onsdag den 28. september, kl. 17.00, 13.1.48

Til november samles ildsjæle fra hele norden til erfaringsudveksling og sociale
arrangementer. Vil du med?

Kom med, når GO inviterer til semesterets første månedsmøde om fertilitetsbehandling!
Vi får besøg af embryolog Anita Elverdal og speciallæge Jimmi Elers fra Stork Fertility. Vi vil
komme vidt omkring med alt fra de forskellige typer af fertilitetsbehandling til det psykiske
aspekt og ægdonation.

Vil du gerne mødes 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 nordiske
møde i Tampere, Finland, fra d. 3. november til d. 6. november 2022.

Vi sørger for kaffe og kage til oplægget.
Vi glæder os til at se jer!
GO København
Pris: 10 kr., men gratis for medlemmer af GO

Delegationen skal bestå af nye såvel som erfarne – så intet skal stoppe dig fra at søge!
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 norden. Sammen med andre IMCC’ere og IFMSA’ere har du mulighed for at lære en
masse om global sundhed. Mere information om arrangementet kommer snart!
Praktiske oplysninger:
•
Hvor: Tampere, Finland
•
Hvornår: 3-6. november 2022
•
Pris: ca. 1200 kr. (dækker deltagergebyr, fly, kost og logi)
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
Deadline for ansøgning: lørdag d. 24. september kl. 10:00.
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. Du kan læse
mere om ansøgninger her
Mere info:
•
Se eventets introduktion
•
Tjek deres Instagram: @Fino2022finland
•
Skriv til international@imcc.dk hvis du har spørgsmål!

UAEM København søger nye frivillige!
Kom til vores intromøde og hør mere omkring vores arbejde

Onsdag den 21. September kl. 16.45, Mærsk Tårnet lokale 13.1.83
HVEM ER VI?
Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) er en aktivitetsgruppe i IMCC og en global
studenterorganisation, som kæmper for lige adgang til medicin. Vi mener, at udvikling af
medicin bør ske med udgangspunkt i patienters behov fremfor profit. Det betyder, at der bør
forskes og udvikles medicin til de sygdomme, der gør folk mest syge og slår flest mennesker
ihjel, fremfor hvilken medicin, der kan tjenes flest penge på.
I dag mangler millioner af mennesker verden over adgang til livsvigtig medicin. Vi arbejder
for at få universiteter, forskere og beslutningstagere til at skabe universel adgang til den
medicin, som industrien sælger. Vi vil have danske universiteter og politikere til at kræve,
at offentlig forskning kommer samfundet til gavn.
Det handler bl.a. om at sikre en mere fair pris for ny medicin, mere gennemsigtighed i
prissætningen af ny medicin generelt, og et nyt system til medicinsk innovation, der baserer
sig på patienternes behov fremfor investorernes bundlinje

BASISGRUPPER
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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.

Kommende aktiviteter
Højskolesangaften ved højskoleforstander Jakob Bonderup.
Da den 19. udgave af højskolesangbogen udkom i november 2020, blev den revet ned af
boghandlernes hylder. Selv under Corona-epidemien, når vi ikke måtte synge sammen,
valgte befolkningen i stor stil at kompensere ved at synge med diverse TV-formater. Nu kan
vi heldigvis igen synge sammen i stedet for bare at ”synge med”. Repertoiret denne aften vil
være et mix af velkendte sange og introduktion til nogle af de nytilkomne. Det bliver også
muligt at komme med sangønsker (og måske få dem opfyldt…).
Tid og sted: den 20. september, kl. 19.30, Hans Tausens kirke, Halfdansgade 6, 2300 Islands
Brygge
Ingen tilmelding
Filosofisk mostur
Denne gang går turen til Jægersborg Dyrehave. Dyrehaven er et stort lukket område med
løvskov og åbne sletter, der græsse af dådyr, kronhjerte og sikahjorte. Der vil være meget
forskelligt mos at se på i de forskellige naturtyper. Vi vil som sædvanlig blive kyndigt vejledt
af Lektor Flemming Ekelund. Foruden mosserne vil vi muligvis også kunne se kronhjortenes
parringskampe og høre hannernes brøl. Derudover rummer haven også mange fugle og
spændende svampe.
Der vil også være lejlighed til filosofisk samtale og refleksion. Den vil blive igangsat ved
turens begyndelse af lektor (biolog og naturfilosof ) Claus Emmeche.
Tid og sted: den 5. november, kl. 10.00, Mødested: Klampenborg Station
Tilmelding på hjemmesiden.
Oplæg v. psykolog fra Studenterrådgivningen og studenterpræsten på HUM
Kom og mød Ditte Charles og Inger Lundager, der er hhv. psykolog i Studenterrådgivningen
og studenterpræst på KU, når vi sætter hinanden stævne for at tale om forskelle og ligheder
i de samtaler, vi tilbyder jer studerende.Hvordan går psykologen til problemer som
præstationsangst, skam og ensomhed? Og hvordan gør præsten?
Tid og sted: den 9. november, kl. 16.00, KUB, Søndre Campus, Karen Blixens Vej 7.
Ingen tilmelding
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

Get your

ON!
Hanen er skuffet

Invitation til generalforsamling hos MedicinerRådet
Tirsdag d. 11. Oktober kl.17.15, Nielsine Nielsen Aud. Panum
3 hurtige om MedicinerRådet:
1. Hvem er vi?
•
Vi er en gruppe af studerende, spredt ud på flere semestre, der går op i studiemiljøet
og rammerne om vores undervisning.
2. Hvad laver vi?
•
Vi sidder i forskellige udvalg, hvor vi repræsenterer de studerende og holder
jævnlige møder, hvor vi diskuterer eksamensformer, pensum mm. samtidig med, at
vi viderefører medstuderendes idéer og tanker til fx studienævnet.
3. Hvordan kan jeg være med?
•
Du skal bare have gåpåmod og dukke op til et af vores møder. Følg vores side på
facebook, så du altid er opdateret – ”MedicinerRådet ved Københavns Universistet”

over din
mandagspræstation.
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ANNONCER

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

.dk.

FADL Generalforsamling:
Vedtægtsændringsforslag vedrørende kontingentstørrelse

Medicinstuderende søges til almen praksis tæt på
Hedehusene station

Afsnit 2 - Økonomi

Kunne du tænke dig at prøve kræfter med livet i almen praksis? Brænder du for den nære
patientkontakt? Vil du gerne have erfaring indenfor visitation og arbejdet i primærsektoren?
Er du måske en spændende mediciner? Så læs videre 😊
Vi søger en stud.med. med opstart snarest muligt til at hjælpe vores sygeplejerske med
hendes arbejdsopgaver.
Om os:
Vi er en solopraksis med læge Elena og Dorte som sygeplejerske. Der er løbende KBUlæger ansat. Vi holder til lige ved Hedehusene station, hvor der kører tog direkte til og fra
Nørreport. Vi har en bred skare af patienter fra børnefamilier til kronikere og alt derimellem.
Vi kan tilbyde et godt og nært arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden og lærer af hinanden.
Om jobbet:
Vi ønsker du kan starte så snart som muligt. Timer laves efter aftale, men gerne 3-4 timer ad
gangen et par gange om ugen. Vi tilbyder oplæring og supervision ved behov. Vi kan tilbyde
oplæring indenfor telefonvisitation, receptfornyelser, vaccinationer og blodprøvetagning
med mulighed for på sigt at få flere arbejdsopgaver, hvis du ønsker det.
Om dig:
Du går på medicinstudiet og har lyst til at blive udfordret i en spændende og lærerig
hverdag. Du ønsker patientkontakt. Optimalt går du på slutningen af din bachelor eller
starten af din kandidat.
Lyder det som noget for dig?
Send en motiveret ansøgning til Elena Jakobsen på e-mail: elenajakobsen@hotmail.com
inden 5. oktober.
Du er velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål vedrørende jobbet.
Vi glæder os til at høre fra dig!

registreret revisor.

Medicinstuderende søges til forskningsophold på
Afdeling for Infektionssygdomme på Rigshospitalet
Er du interesseret i transplantations medicin og intern medicin og vil du gerne prøve
kræfter med forskning?
Viro-immunologisk forskningsenhed på Afdeling for Infektionssygdomme, Rigshospitalet,
søger 1 medicinstuderende til et spændende forskningsprojekt om incidens og prævalens
af osteoporose hos levertransplanterede. Studiet er en del af et større nationale prospektivt
studie The Danish comorbidity in liver transplant recipients study (DACOLT), der inkluderer
600 levertransplanterede patienter. I Danmark transplanteres 50-60 personer hvert år.
Optimering af kirurgi og immunsuppression har forbedret korttidsprognosen, men
langtidsprognosen er fortsat dårlig. Komorbiditet herunder metaboliske menes at være en
vigtig risikofaktor for morbiditet og mortalitet hos denne patientgruppe.
Du vil arbejde med egne data som skal indsamles fra journaler. Du har derfor mulighed
for at være en del af projektforløbet fra projektbeskrivelse til publikation. Selvfølgelig med
kyndig vejledning og støtte. Flere post. docs, ph.d.-studerende og medicinstuderende
arbejder aktuelt med DACOLT projektet.
Projektet kan laves som forskerperspektiv på 5. semester kandidat, men vi har god erfaring
med at studerende afsætter et helt forskningsår.
Vi kan tilbyde
•
Problemorienteret arbejde med selvstændigt projekt og målsætning om mindst en
førsteforfatterpublikation (kan bruges som kandidatspeciale) samt mulighed for
medforfatterskaber i de projekter du tager del i.
•
Statistikkurser på PhD-skolen (Opnå færdigheder i SAS eller R-programmeringssprog).
•
Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik – og etik.
•
Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø (regelmæssige sociale
arrangementer) med 3 post.doc, 10 Ph.D-studerende og 4 medicinstuderende.
•
Nationale og internationale samarbejdsmuligheder.
•
Træning i formidling af forskningsresultater og deltagelse i internationale konferencer.
Vi forventer at
•
Du er selvstændig, ambitiøs og har mod på at bidrage til at opretholde et højt niveau
i forskningsgruppen.
•
Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som en integreret
del af din hverdag.
•
Du har afsluttet din bachelor.
Lyder det som noget for dig så send en motiveret ansøgning (ca. 1 side) + CV og
karakterudskrift til Susanne.Dam.Poulsen@regionh.dk og/eller malene.hove-skovsgaard@
regionh.dk.
Ansøgningsfrist er fredag d. 27/09. Vi holder løbende samtaler. Du er velkommen til at
ringe og høre nærmere.

§ 5. Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12. Revision foretages af to af
Generalforsamlingen valgte kritiske revisorer samt en statsautoriseret revisor eller en
§ 5, stk. 2. Foreningens midler forvaltes af bestyrelsen, jf. § 11, stk. 3.
§ 5, stk. 3. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens
forpligtelser, men foreningen hæfter udelukkende med sin til enhver tid eksisterende
formue.
§ 5, stk. 4. Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i
forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.
§ 6. Medlemskontingentets størrelse og forfaldstid fastsættes af repræsentantskabet,
jf. § 6. stk. 2.
§ 6. stk. 2. Medlemskontingentet pristalsreguleres hvert år den 10. januar på grundlag
af udviklingen i Danmarks Statistiks opgjorte nettoprisindeks det forudgående år (fra
januar til december kvartal).
§ 6, stk. 2. 3. Bestyrelsen kan, når et medlem er medlem af anden fagforening, jf. §
4, stk. 3, give dispensation for kontingentbetaling i et antal perioder af 6 måneders
varighed. Disse perioder følger kontingentåret.
§ 6, stk. 3. 4. Fritagelse for kontingent i henhold til § 6, stk. 2 3. medfører automatisk
tab af alle medlemsrettigheder (stemmeret, valgbarhed, kursusdeltagelse etc.) i
dispensationsperioden. Dog har et medlem ret til at bevare eventuelt medlemskab af
FADLs forsikring i dispensationsperioden.
§ 6, stk. 4. 5. Ved genoptagelsen af fuldt medlemskab efter dispensation efter § 6,
stk. 2 3. skal såvel den modtagne dispensation som dokumentation for betalende
medlemskab af anden fagforening medbringes.
§ 6, stk. 5. 6. Studieorlov berettiger til dispensation for medlemskontingent.
Dispensation kan dog kun gives for perioder af mindst 6 måneders varighed, og

medfører tab af medlemsrettigheder, jf. § 6, stk. 3. 4. Kontingentfritagelse kan kun
gives frem i tiden.
§ 6, stk. 6. 7. Medlemmer af FADL, tilflyttet fra en anden kredsforening, optages som
medlemmer af Københavns Kredsforening i den periode, for hvilken der er erlagt
kontingent i den fraflyttede kredsforening.
§ 6, stk. 7. 8. Såfremt et medlem ved overflytning fra en anden kredsforening er i
restance, opkræver Københavns Kredsforening alle forfaldne ydelser.
§ 6, stk. 8. 9. Hvis et medlem ikke senest 2 måneder efter forfaldstid har betalt
kontingent eller anden af repræsentantskabet vedtagen ydelse, slettes vedkommende
som medlem af foreningen, og det skyldige kontingent opkræves. Genoptagelse kan
kun finde sted, efter betaling af samtlige restancer
§ 7. Foreningen kan yde støtte til andre organisationer, grupper eller enkelt projekter
efter bestyrelsens beslutning i hvert enkelt tilfælde. Denne støtte skal ske efter
retningslinjer udstukket af repræsentantskabet. Hvis støtte til en konkret organisation,
gruppe eller enkeltprojekt ikke er omfattet af repræsentantskabets retningslinjer for
støtte, skal afgørelsen om støtte dog træffes af repræsentantskabet selv.
Retningslinjerne skal offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Føler du dig
betydningsløs?
Så tænk på lig.
stylomandibulare.
Øvsen.

GENERALFORSAMLING
DEN 21. OKTOBER KL 17:00
I STUDENTERKLUBBEN

Dagsorden 2022
1. VELKOMST
2. FORMALIA
3. BERETNINGER FRA FADL KØBENHAVNS
KREDSFORENING
a. REPRÆSENTANTSKABET OG BESTYRELSEN
b. ARRANGEMENT OG FOREDRAGSUDVALGET
c. KURSUSUDVALGET
4. BERETNING FRA KRITISKE REVISORER
5. BERETNING FRA FADL KØBENHAVNS VAGTBUREAU
6. BERETNINGER FRA FADLS HOVEDFORENING
a. HOVEDBESTYRELSEN
b. NATIONALT MEDLEMSFORDELSUDVALG
c. OVERENSKOMSTSUDVALGET
		i. SYGEPLEJEVIKARGRUPPEN
		ii. LÆGEVIKARGRUPPEN
		
iii. UNIVERSITETSANSATTES GRUPPE
d. UDDANNELSESPOLITISK UDVALG
7. BERETNING FRA FADLS FORLAG
8. VEDTÆGTSÆNDRINGER
9. VALG AF KRITISKE REVISORER OG REVISOR
SUPPLEANT
10. AFSLUTNING AF VALGHANDLINGEN
11. EVENTUELT

STUDENTERTILBUD
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MOK på Basisgruppebazar!
Igen blev det mandag og igen lå et nyt MOK i støbeskeen. Men denne mandag var
ikke som vanligt, for der var også basisgruppebazar på Panum. MOK har været på
runde og eftertjekket de mange, lækre rester, som alle de nye studerende er blevet
tilbudt.
Allerførst troede MOK at basisgruppebazar foregik ude foran
Lundsgaard - det foregik i Mærsktårnet. Alletiders. Derudover var
det MOKs opfattelse, at det hele gik løs kl 16:00, hvilket det ikke
gjorde - det startede kl 15:00. Endnu bedre! Flere basisgrupper
var ved at pakke sammen ved vores ankomst, men vi nåede forbi
en god håndfuld inden det helt store sukker-rush indtog, og vi
måtte forlade matriklen.

Første stop var hos IMCC
og herunder UAEM. Her
var en hjemmebagt
chokoladekage særdeles
iøjenfaldende, og den var slet
ikke brændt. Bagmanden var
Regitze, som vist altid tyer
til chokoladekagen, når en
lækker snack skal serveres.
Det virkede i hvert fald på
MOK!

Hos Førstehjælp For
folkeskoler var det Valentina
der havde stået for bagværk.
Her kunne man bl.a. lokkes
med en gulerodskage efter
en gammel familieopskrift
fra en roomie (en opskrift der
angiveligt ikke er nedskrevet
på andet end en lap papir).
En meget svampet og frisk
kage med den obligatoriske
smørcreme på toppen. Lidt
noget fedteværk, men klart
det værd.

MOK har selv en udsøgt smag i snacks. I dag var
Niels snack-ansvarlig. Tak Niels. Husk at en banan
svarer til at spise 1 tablet kaleorid. Smart med
knoglevenlig kost.

PUC havde virkelig gjort
noget ud af tematikken
på slikket. Både sten til
havbunden, fisk til vandet
slyngede sig mellem tang
bestående af syrlige bånd.
Som at k igge ned i et
akvarium. Snack-ansvalige
Niels (som i øvrigt også er
kasserer, og går ind for at få
meget snakcs for pengene)
er meget tilfreds med sit
valg, og fortæller storslået
om hvilken succes det har
været, mens han ihærdigt
hiver lidt ekstra tang op fra
posen og anretter.

REDAKTIONELT

H o s Pa n u m R u n n e r s v a r d e t
tilbageværende udvalg af snacks
sparsomt, men godt. Flere af dem
havde vist også løbet CPH Half om
søndagen, så man kunne forestille
sig at de selv havde gjort et indhug.
Giflerne var vist “lånt” fra et anden
basisgruppe, der angiveligt havde
efterladt dem. Dadlerne var populære,
oreo var sprøde og sveskelakridser er
åbenbart et hit? Formand Louise fikser
snacks som hun løber - hurtigt.

Dejligt
syrligt
æble

En splinterny basisgruppe havde stillet op med
intet mindre end 3 hjemmebagte kager. Helt uden
raffineret sukker og mel. Basisgruppen hedder MUMS
(Medicinstuderendes Undervisning i Mad og Sundhed).
Der var gods i alle kagerne, som lå godt og tungt i maven.
Der var bl.a. bønnebrownie og squashkage til rådighed.
Hvis man ikke er til den slags bød de også på et syrligt,
sprødt æble. MUMS! Siger vi.

|

9

Hos SØNHKS var der rift om snacksne, som bestod
af chokoladebarer, hvoraf kun en halv, lille beskeden
bounty var tilbage. Der havde fra start af været på Mars,
Snickers og Bounty - quality snacks! Desuden var en hel
pose Haribo (family size!!) spist inden vi ankom. Tippet
er givet videre: chokolade er en sikker vinder.

Hos GO havde de ikke selv bagt kage, men til gengæld
skaffet en helt frisk moderkage fra Rigshospitalet i nat.
Vi prikkede lidt til den, mens vi satte pris på at GO havde
købt chokolade til sine gæster i stedet for at bruge
moderkagen til at bage en kontroversiel kage.

MOK takker for
en vellykket
basisgruppebazar.
Næste gang vil vi gerne
komme til tiden og ikke
spise så meget kage på
så kort tid.

Af Maria, Klara & Marie // MOK-red,

Vil du gøre en forskel for dine medstuderende?
Mangler du gode r(d og sparring til livet som medicinstuderende?

ww

har lige nu (bent for
tilmelding af mentorer og mentees

Mentorordningen har eksisteret siden 2016.
Siden da har vi uddannet over 100 mentorer fra kandidaten i medicin
og haft mere end 300 studerende fra bacheloren som mentees.

Der er ansøgningsfrist d. 20/9 kl 23:59.

Mentees

Mentorer

Tilmeld dig via QR-koden.
Læs mere p(

”Pusterummet SUND” og

@pusterummet_sund

STUDENTERTILBUD

Hvad vil det egentlig sige
at være repræsentant for FADL?
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Af Maria /MOK

MOK har fanget FADL Københavns nuværende formand, Christian Benson, samt tidligere
formand for FADL, Claas Johannsen, som har hjulpet med at svare på netop det spørgsmål.
Christian Benson
Nuværende formand for
FADL København
12. semester

Hvor længe var du i repræsentantskabet?
Jeg startede i repræsentantskabet i efteråret 2017, og jeg
håber, at jeg kan få lov at fortsætte til og med vinteren
2023, hvor jeg bliver færdiguddannet.
Hvad fik dig til at stille op?
En lyst til at gøre noget mere for det studentersociale
miljø på studiet. Vi har et af de stærkeste fællesskaber på
Panum jeg nogensinde har mødt, og jeg følte at FADL skulle
være en aktiv del af at styrke, og bevare, dette fællesskab
yderligere og fremadrettet.
Hvilken oplevelse fra din tid i FADL husker du især?
Det mest spændende / udfordrende i min tid i FADL har
været de år hvor jeg har været så heldig at være formand
i FADL København og i Vagtbureauet. I den periode har
jeg både været med til at ansætte direktør, afskedige
medarbejdere, forhandle løn og træffe nogle svære
beslutninger. Det er ikke arbejdsopgaver / udfordringer,
som jeg havde forventet at møde, men det har været nogle
utroligt spændende og udfordrende opgaver, som har
givet noget erfaring, jeg tager med mig videre i lægelivet.
Havde du lavet fagforeningsarbejde før?
Ikke det fjerneste! Første møde med fagforeningsarbejde
var til Overenskomstforhandlingerne i 2018, hvor jeg
første gang mødte Regionerne til forhandling, og det var
helt utroligt at se hvordan den Danske Model fungerer i
virkeligheden. Også klokken 2 om natten, efter 10 stive
timer med forhandling.
Hvornår og hvor for skal man melde sig som
repræsentant?
Så snart man har lyst og overskud! Hvis man er i tvivl – så
er det bare at få gjort det. Det er et fantastisk fællesskab,
og nogle utroligt dygtige og engagerede medstuderende
man møder, både i København og i de andre studiebyer.
Der er 100 forskellige ting man kan lave i FADL – alt
fra benhårdt fagforeningsarbejde til planlægning af
arrangementer for ens medstuderende. Med andre ord;
der er helt sikkert en hylde hvor man passer ind.

Claas Johannsen
Tidligere formand for FADL
Læge siden 2021

Hvor meget kendte du til FADL da du netop startede
på studiet?
Jeg mødte 2 friske FADL-repræsentanter på min rustur
og læste lidt om det i rusbogen og mødte dem så igen til
rusintro på Blegdamsvej 26 i FADL-huset.
Hvilken oplevelse fra din tid i FADL husker du især?
Vi tog engang på en cykeltur fra Panum til Køge sygehus
for at demonstrere imod at lægestuderende pludseligt
selv skulle betale for transporten til deres obligatoriske
klinikophold - for nogle af vores medstuderende var det jo
flere tusinde kroner - og det mente vi ikke var i orden. Det
var en benhård tur, vi startede godt 100 lægestuderende
fra Panum og en hård kerne på 20 ankom regnvåd og kold
til Køge. Jeg tør ikke sige om det var den cykeltur der gjorde
det, men vi fik ihvertfald sikret ved lov at lægestuderende
fortsat skulle få refunderet deres transportomkostninger.
Hvorfor var det vigtigt for dig at være repræsentant?
Fordi det gav mig mulighed for at være en del af en
organisation der både er professionel og slagkraftig, men
hvor der i den grad også er højt til loftet og plads til at man
lærer at være og arbejde i en politisk organisation.
Hvornår og hvor for skal man melde sig som
repræsentant?
Gerne så tidligt på studiet som muligt. Det ender ofte
med at være de lidt erfarende studerende på kandidaten
der dominerer billedet i organisationen fordi de jo netop
kender til det at være studerende. Men det er så vigtigt
at få de nystartede medstuderende med også. Stil op til
repræsentantskabsvalget hvis du vil gøre en forskel for en
masse venner og kolleger og tage et skridt ift. din egen
udvikling.

SKAL DU VÆRE MED?
Fristen for opstilling til repræsentantskabet er
onsdag den 5. oktober.
Frist for indsendelse af opstillingstekst og -billede til FADL og
MOK er
fredag den 7. oktober.
Opstilling samt tekst og billede indsendes via mit.fadl.dk
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Pros and cons ved at have en
næsepiercing som stud.med.
PROS
CONS

• Streetcred og
edgyness der
ikke kan opnås
med en ørering
af nogen art

•

•
•
•
•
•

•
•

Permanent steril halvdel af næsen. Den anden halvdel
derimod...

(Nederste hylde, 3. reol til venstre i Netto Godthåbsvej)

I møde med piercing vil enhver bussemand stagnere på
sin færd ud af nares, og størkningsprocessen er igang.
Kronisk tæthedsfornemmelse i pågældende næsebor
indtræffer.
Tilbagevendende piercingbumps er ikke så edgy, og
giver kun minimal streetcred. Se figur nedenfor.

piercing happiness

•

Det gør ok nas at få stukket en fed nål gennem brusk.
Svær fortrydelse umiddelbart og frem til 24 timer efter
piercing. Det er ok. Fortrydelsen går over. Og kommer
tilbage.
Risiko for at hænge fast i mundbind. Lad være med at
få din piercing inden kirurgisk ophold.
Risiko for at hænge fast i din udkårne til frebar;)
Familien viser sig at være mere fordomsfulde end du
havde bildt dig ind. De synes det er grimt og upassende
for en kommende læge at have en ring i næsen. (Tak til
mor Kjersti og mor Birte for unwanted opinion).
Piercing skal holdes ren med saltvand. Saltvand UDEN
JOD, tilogmed. HVOR FÅR MAN SALT UDEN JOD???

Af Åsne og Sine, MOK/red.
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MOK’s piercede piger

24 t

piercingbump

piercingbump

TID

VIL DU VÆRE EN DEL AF MOK-REDAKTIONEN?
Er du også mest til kvantitetsjournalistik? Føler du dig cancelled i
SAU-undervisningen? Eller vil du bare have et lokalt safe-space med
hyggegaranti hver mandag?
Søg om at lave skoleblad med os!
Vi laver MOK hver mandag eftermiddag , og her er der plads til alt fra
spontane, tømmermændsramte indfald til bachelorprojekt-ideen,
som aldrig blev til noget.
Du behøver ingen forudsætninger for at være med, udover følgende:
• Have lyst til at være med
• Have tid mandag eftermiddage
• Være god til at købe og indtage snacks
Skriv til mok@mok.dk med CPR-nummer, kode til mitID og et par
ord om dig selv selv. Vi vil også gerne høre lidt om din favoritfont,
yndlingsfisk og holdning til norsk poesi.
Knus fra din MOK-redaktion

