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Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i 
semestermånederne, med undtagelse 
af uge 42 samt ugen før påske.

Ansvarshavende redaktør:
Anders Emil Schack
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til 
mok@mok.dk og ikke til 
ansvarshavende!

Denne uges forside: Anders

MedicinerOrganisationernes
Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 /net-udgave ISSN: 1904-
7827 

Panum Instituttet, bygn. 1.0.11
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N. 

E-mail: mok@mok.dk
http://www.mok.dk

Tryk: Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1300

Johan

 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer.
FADL vinsmagning
Foredrag om overdiagnostik (se side 5)

Torsdag
6. semesters eksamensfest, med norsk tema
Fællessang på Christiansborg
Sofie skal være fuld i gode drinks (og Johan i 
klub-juice)

Fredag
Tømmerdrenge efter 6. semesters eksamens-
fest
Scorekalenderen mødes 

Lørdag
Johan skal besøge sin mor på fyn 
Lukas skal tanne
Scorebogsdag

Søndag
Andrea skal i kirke (gud vil undervise i mar-
keting-skillzzz, via ILD)
Johan er stadig på fyn

Mandag
MOK deadline 12.00
2. pinsedag

Tirsdag
Anders bliver 1/4 af et århundrede - Tillykke!

Når I begge kunne have scoret bedre...

...Men klubben snart lukker

AndersSofie Lukas
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Eurovision-fest 2018 

VINDERE, TABERE 
OG EN ENKELT FÆNGSLING
Finalen i årets europæiske melodi grand prix løb af stablen i lørdags præcis efter bogen; 
med konfetti, glimmerbøsser, pinagtigt dårlige værter og middelgode popsange i stride 
strømme. Her giver MOK  dig de vigtigste highlights, samt vores helt subjektive holdninger 
til aftenens sange, så du kan følge med når snakken går på Eurovision.

Svensk godte snydt for sejren af inkompetente 
portugisere
Til en homofest som Eurovision er det en selvfølge 
at mange deltagere er utroligt kønne unge mænd, 
men Sveriges Benjamin Ingrosso var i år i en liga 
for sig. Med en æstetisk stram, ultracharmerende 
og 80’er-cool performance stjal Ingrosso denne 
MOK-skribents hjerte i en grad der vil ærgre hans 
kæreste.
Det kan kun skyldes en fejl i det uduelige værtsland, 
Portugals, stemmeoptælling at Benjamin ikke 
vandt. Han var simpelthen too hot to fail. Én ting 
er at vi skal høre på de fire semi-pæne værtinders 
indstuderede jokes og ubegribeligt dårlige timing, 
men det er helt uacceptabelt at Benjamin skal 
snydes for sin åbenlyse sejr, bare fordi portugisere 
ikke kan finde ud at tælle SMS-stemmer.

Israelsk kylle-rylle-sang løb med sejren
Hun havde hundrede vinkende guldkatte med på 
scenen, og sagde som en kylling. Der er faktisk ikke 
så meget mere at sige om den sag.

Kina censurerede Irlandsk dans
Overraskende nok er Eurovision meget populært i Kina. Den kinesiske 
udgave af musikkonkurrencen er dog anderledes i den forstand, at al 
hentydning til homoseksualitet bliver fjernet. Det kan jo kun undre, at man 
fra kinesisk side vælger at sende verdens største bøssebegivenhed, hvis 
man ikke vil se på homoseksuelle. Den kinesiske censur betød bl.a. at hele 
Irlands sang blev fjernet, fordi at sangens kærlighedstema blev illustreret 
af to mandlige dansere. MOKs skribent havde forventet at se noget hård 
homo-lovin’ på scenen til den irske sang, men til skribentens store skuffelse 
var det meget uskyldigt – De holdt ikke en gang i hånd.
Men ikke desto mindre var det dråben der fik bægret til at flyde over for 
organisationen bag Eurovision, EBU. EBU fratog med øjeblikkelig virkning 
Kina retten til at sende Eurovision 2018, så de kinesiske seere måtte 
undvære deres årlige disco- og konfetti-fix. 
Tag den, homofobiske og diskofile kinøjsere!

Random mand stjal showet fra Storbritannien
Midt i Storbritanniens i øvrigt ret kedelige bidrag, 
løb en mand op på scenen og stjal mikrofonen 
fra en noget overrasket SuRie (ja, det hed hun 
altså).  Det skulle ifølge flere medier dreje sig om 
en genganger, nemlig Dr ACactivism der før har 
gate-crashet scenen ved større begivenheder 
såsom TheVoice UK. Han råbte noget på svært 
forståeligt engelsk, og forsvandt fra scenen før 
man opfattede hvad der egentlig var sket. På det 
punkt adskilte Dr ACactivism sig ikke synderligt 
fra mange af konkurrencens østeuropæiske 
deltagere. 
SuRie tog den uventede afbrydelse med ophøjet 
ro og med en ny mikrofon sang hun sin kedelige 
sang færdig. Hun blev tilbudt at synge sin sang 
forfra, men i en erkendelse af at Dr ACactivism 
var det eneste der havde gjort hendes sang 
seværdig, takkede hun nej.
Ifølge arrangørerne er Dr ACactivism nu 
varetægtsfængslet af portugisisk politi.
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Svær overvægt og hjertekarsygdom 
– begynder det hele i barndommen?
Ambitiøs forskningsårsstuderende søges.
Vi søger en nysgerrig og ambitiøs forskningsårsstuderende til at hjælpe i et ny-opstartet 
ph.d.-projekt, der undersøger omfanget af begyndende hjertekarsygdom hos danske børn 
og unge med svær overvægt, før og efter en 1-årig intensiv vægttabsbehandling.Projektet 
er et samarbejde mellem Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen 
på Holbæk Sygehus og hjertekar-forskere fra Københavns Universitet, Herlev Hospital og 
Rigshospitalet.

Arbejdet vil bestå idels at hjælpe med de kliniske undersøgelser af børn og unge med 
overvægt på Holbæk Sygehus, inkl. EKG, blodtryk og hjerte-MR-skanning, og dels i 
databehandling af allerede opsamlede data og artikelskrivning på Panum, hvor du vil få 
skrivebord.
Vi har høje videnskabelige ambitioner, og sætter store krav til den enkelte. Dette sikrer 
dig et lærerigt år og et stort udbytte. Samtidig bliver du en del af en dynamisk og social 
forskningsgruppe og får erfaring med basale forskningsmetoder og statistik.

Der er tale om en fuldtidsansættelse som forskningsårsstuderende.
Løn:10.000 kr./mdr.
Tiltrædelse:1. august 2018– et halvt til et helt år frem.Vi ser gerne, at du bliver et helt år. 
Forløbet er fuldt finansieret.

Vi forventer af dig
•	 Du er stud.med. på 4.-12. semester
•	 Du er nysgerrig, opsøgende og lærevillig
•	 Du har gode it-kundskaber
•	 Du fungerer godt i et team, men også kan arbejde selvstændigt
Vi tilbyder
•	 En spændende introduktion til klinisk og basal forskning indenfor kardiologi og 

børneovervægt
•	 En dynamisk og social aktiv forskningsgruppe
•	 Oplæring i basale kardiovaskulære undersøgelser og statistik
•	 Bachelor/kandidatopgave, medforfatterskab på mindst én artikel

Er du den vi leder efter? Så send en mail med 
5-10 linjers motivation + CV senest torsdag 
17. maj til
Morten Toft Lund, læge og ph.d.-studerende
mortentl@sund.ku.dk
eller kig forbi lokale 10.5.29og hør nærmere!

Timelønnede studerende til assistanceopgaver på  
Retspatologisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, 
Københavns Universitet
Vi søger to timelønnede medicinstuderende med interesse for retspatologi til ansættelse 
på Retspatologisk Afdeling med start i juni 2018.

Om os  
Retsmedicinsk Institut skaber ny viden og erkendelse inden for retsmedicinen. Vi forsker, 
underviser samt udfører retsmedicinske undersøgelser for samfundet.
Jobbet
Arbejdsopgaverne består i: 
•	 At assistere og være behjælpelig med opgaver før, under og efter obduktioner.Der 

indgår håndtering af instrumenter og væv samt dokumentation ved optagelse af 
fotos. Arbejdet kræver fuld omklædning samt nøje overholdelse af procedurer og 
sikkerhedsbestemmelser.

•	 Der vil i mindre omfang være opgaver i forbindelse med administrativ support, som 
består i sagsjournalisering, arkiveringsopgaver, hjælp til udarbejdelse af procedurer, 
almindelig oprydning samt inddatering af data i databaser. Dette arbejde foregår 
almindeligvis i kontormiljø.

Personlige kvalifikationer  
Vi forventer, at du  
•	 Gerne har erfaring fra klinik 
•	 Skal kunne tage 3 vagter pr mdr. samt dække ved sygdom, også i eksamens- og 

ferieperioder 
•	 Skal kunne være på holdet i minimum 1 år 
Ansættelsesforhold 
Løn- og ansættelsesvilkår sker på individuelle kontrakter med ansættelsesforhold på niveau 
med præparatfremstillere på SUL overenskomst, dvs. en timeløn på 181,52 kr. 
For at blive ansat er det en forudsætning, at du er indskrevet på kandidatdelen af 
medicinstudiet, Københavns Universitet.
Du kan læse mere om afdelingen på retsmedicin.ku.dk
Hvis du har spørgsmål til stillingerne, kan du kontakte: jytte.banner@sund.ku.dk

Ansøgning 
Send ansøgning bilagt CV samt dokumentation for uddannelse og eventuelle udtalelser 
elektronisk viaJobindex(Klik på linket "SØG STILLINGEN"), så den er universitetet i hænde 
senest  28. maj
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 22 og 23.Ansættelsesstart vil foregå 
løbende henover månederne juni og juli for at sikre optimal oplæring af den enkelte i 
arbejdsopgaverne.   
Link: 
https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/7828157

Undervisningsassistenter til undervisning inden for 
makroskopisk anatomi og histologi på 4. semester 
Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet søger undervisningsassistenter til 
ansættelse pr. 1. september 2018 til undervisning i makroskopisk anatomi og histologi 
på Kursus i mave, tarm og lever og Kursus i hjerte, kredsløb og lunger. 
 
Arbejdsopgaver:
Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig 
varetagelse af undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller 
professorniveau. Du skal afholde holdundervisning af studerende på Kursus i mave, tarm 
og lever og Kursus i hjerte, kredsløb og lunger. 
 
Dine kompetencer:
Både studerende og kandidater kan komme i betragtning. Udover relevant kandidatgrad 
eller kandidatniveau (niveau på fagområdet svarende til niveau som færdig kandidat) kræver 
stillingen, at du har praktisk erfaring inden for det faglige område, som du ansættes i. Du skal 
have bestået 5. semester og have gode formidlingsmæssige/pædagogiske kompetencer. 
Tidligere undervisningserfaring i anatomi eller histologi vil vægtes højt. 
 
Ansættelsesforhold:
Ansættelse sker som undervisningsassistent efter Cirkulære om stillingsstruktur for 
videnskabeligt personale ved universiteterne samt Cirkulære om timeløn eller Overenskomst 
for studenterundervisere ved universiteter mv.  
 
Det konkrete timetal fastsættes forud for hvert semester og aflønnes med en timeløn på 
240,05 kr. Forberedelse af undervisning aflønnes med 1½ time pr. konfrontationstime, dvs. 
en samlet timeløn inkl. forberedelse på 600,12 kr.
 For undervisningsassistenter, som stadig er studerende gælder endvidere, at hvis 
undervisningssessioner gentages inden for to uger, tildeles der fuld forberedelse til den 
første undervisningssession og halv forberedelse til de efterfølgende. For opgaveretning 
ydes alene aflønning for den tid, der medgår til retning af opgaverne. 
Ansættelsernes varighed er op til tre år. Ved ansættelse som studenterunderviser ophører 
ansættelsen når kandidatbeviset er opnået.  
 
Yderligere oplysninger: 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Ragnhild Mostert, HR SUND, rmostert@sund.ku.dk eller 
Cathrine Ørskov corskov@sund.ku.dk
 
Ansøgning:
Din ansøgnings skal indeholde: 
•	 En motiveret ansøgning 
•	 Et CV som ud over andre kvalifikationer også beskriver dine undervisningserfaringer 
•	 Et kandidatbevis eller en udskrift af dine karakterer som du kan hente på KUnet i 

selvbetjeningen. Upload pdfen under "eksamensbevis". 
 
Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/ (tryk på linket "SØG 
STILLINGEN"), så den er universitetet i hænde senest den 1. juni 2018. 
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund 
til at søge stillingen. 
Københavns Universitet præger aktivt sin samtid gennem fremragende forskning, 
uddannelse og samarbejde. KU hører til de højest rangerende universiteter i Europa og 
er Danmarks ældste universitet, grundlagt 1479. I dag omfatter KU 37.000 studerende 
og 9.000 ansatte tilknyttet seks fakulteter: humaniora, jura, natur- og biovidenskab, 
samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teologi. 

Stud.med søges til forskningsår i kardiologi ved 
University of California San Francisco School of Medicine

Forskningsprojektet skal udføres i San Francisco ved Division of Cardiology, UCSF Medical 
Center, UCSF School of Medicine.
Du vil komme til at stå for dit eget projekt, hvor du kan forvente mindst et førsteforfatterskab, 
og der vil være rig mulighed for at blive tilknyttet andre projekter i løbet af forskningsåret. 
Forløbet er en unik mulighed, for at få forskningserfaring i et spændende og internationalt 
miljø, og lære fra verdens førende forskere inden for kardiologi og ekkokardiografi.

Det aktuelle projekt tager udgangspunkt i en kohorte af mitralklapinsufficiens-patienter 
der har undergået en ny type kateterbaseret hjerteklapoperation og har fået foretaget 
ekkokardiografi før og efter operationen. Disse ekkokardiografier skal analyseres ved 
avanceret ekkokardiografi af både ventrikel- og atrie funktion.
 
Der foreligger protokol som der skal søges midler med til løn og udenlandsomkostninger, 
og dette skal opstartes så hurtig som muligt. Optimalt kan forskningsåret begynde fra 
februar 2019, hvis midlerne findes – alternativt kunne opstart være juni 2019. Vi ser helst 
at du bruger et helt år på projektet, men hvis dette, pga. af fremdriftsreform, ikke er muligt 
kan et halvt år også være en mulighed.

Der er ingen formelle krav til dig som studerende, men tidligere forskningserfaring og 
bekendtskab med databehandling, samt kendskab til STATA vil være en fordel. 
Hvis du er interesseret, så send CV og en motiveret 
ansøgning (maks. 1 side) til (senest d. 15/6-2018):
Stud.med Mats Højbjerg Lassen (mcha@live.dk) og 
læge, ph.d. Tor Biering-Sørensen (tor.biering@
gmail.com)

Samtaler med potentielle kandidater forventes at 
ske slut juni over Skype 
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Studentermedhjælpere til CAMES, Rigshospitalet
Vi søger engagerede, sociale og aktive studerende til at indgå i vores undervisergruppe. 

Et antal tidsbegrænsede stillinger, som studentermedhjælper ved Copenhagen Academy 
of Medical Education and Simulation, Rigshospitalet (CAMES RH) ønskes besat den 1. 
august 2018. 

CAMES samler Region Hovedstadens forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter 
inden for medicinsk og kirurgisk simulation. Målet med alle CAMES aktiviteter er at øge 
kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen. Den simulationsbaserede træning af 
lægestuderende på CAMES RH er primært en forberedelse af de studerende til deres klinik 
og omfatter en række kliniske færdigheder samt kommunikation. 

Arbejdsopgaverne
Arbejdsopgaverne for CAMES studentermedhjælpere består primært i undervisning af 
medicinstuderende i udvalgte kliniske færdigheder såsom hjertelungeredning, anlæggelse 
af blærekateter og perifer veneadgang, objektiv undersøgelse, suturering, led undersøgelse, 
gynækologisk undersøgelse, genoplivning, praktisk intro til ultralyd m.m. Oplæring foregår 
løbende, så man får mulighed for at undervise i mere avancerede procedurer i takt med, 
at man får erfaring. 

Herudover assisterer CAMES studentermedhjælpere ved afholdelse af de stationsbaserede 
eksaminer (OSCE og MFTL), hjælper med at klargøre og vedligeholde udstyr og lokaler, samt 
bistår de fastansatte i andet forefaldende arbejde efter behov. 

Jobbet er meget selvstændigt og giver indflydelse på kursusindhold, tilrettelæggelse samt 
udvikling af nye kurser. Gruppen af studentermedhjælpere er meget socialt anlagte, løser 
mange forskellige opgaver og lægger vægt på mangfoldighed, Der er på̊ CAMES RH også 
rigtig gode muligheder for at deltage i forskningsaktiviteter, hvis det vækker interesse. 

Kvalifikationer
Du er medicinstuderende på bachelordelen og har bestået 2. semester. Du har vist interesse 
for undervisning og formidling, hvorfor undervisningserfaring er en stor fordel. Du har gode 
samarbejdsevner og stor fleksibilitet. Hvis du også har kreative evner eller har erfaringer 
med at være tovholder eller at have ansvar for praktiske opgaver, så hører vi også gerne 
om det i ansøgningen. 

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår sker med udgangspunkt i gældende HK-overenskomst. 

Din arbejdstid vil i gennemsnit være op til 8 timer ugentligt (undtaget juli) med det 
nuværende aktivitetsniveau, men det kan variere. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på 
hverdage i tidsrummet 08.00-18.00. 

Aktivitetsniveauet er størst i begyndelsen af semestrene, men en vis arbejdsbyrde 
i eksamensperioder kan ikke undgås. Arbejdsopgaverne fordeles i gruppen af 
studentermedarbejdere, hvor din fleksibilitet forventes. 

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte teamkoordinator Therese 
Møller-Andersen på telefon 35 45 54 24 eller studentertalsmand Niels Frederich Holm på 
telefon 24 91 61 37. 

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis senest mandag den 20. maj 2018 kl. 12. 
Find jobopslaget ved at søge på 211502 på jobnet.dk

Ansættelsessamtaler er planlagt til 11. juni 2018. Obligatorisk oplæring foregår uge 35, 
hvor du skal være til rådighed. Du vil få løn under din pædagogiske og praktiske oplæring. 

Så søger Supku en ny underviser, så hvis du har en 
drøm om at undervise så er det her et opslag for dig!
Kære potentielle underviser
Vi søger i Supku en ny underviser i 4. semester  anatomi samt 5. semester endokrinologi. Supku 
består af en gruppe af medicinstuderende og yngre læger, der laver eksamensforberedende 
kurser til vores medstuderende. Formålet er at klæde de studerende på til eksamen ved at 
lave en overskuelig, men grundig gennemgang af pensum. 
Det er ikke et krav, men en fordel at have beskæftiget sig med undervisning før.  
Kursuspriserne holdes lavest muligt, hvilket betyder lønnen er 120 kr. pr. time uden 
forberedelsestid. Foruden at vi alle sammen har et stort fagligt engagement tilfælles er vi 
en social gruppe, der laver forskellige hyggelige arrangementer. 
Hvis det lyder som noget du er interesseret i så skriv en 
ansøgning til logistik@supku.dk
Ansøgningen skal indeholde:
•	 Max 1 sides motiveret ansøgning
•	 CV max 2 sider
Ansøgningsfrist søndag den 19. maj kl. 14. Jobsamtaler 
vil blive afholdt den 24. maj fra kl. 17 i Supkus lokaler på 
Esromgade. 
Du kan læse mere om Supku på www.supku.dk
Vi glæder os til at høre fra dig. 
Mvh. SupKu

Kronisk sygdom hos børn og unge
Hvordan påvirker kronisk sygdom den unges udvikling både 
fysisk, psykologisk og socialt? Hvordan kan pædiateren på 
bedste måde støtte unge med kronisk sygdom i overgangen 
fra barn til voksen?

PIPPI inviterer alle til semestrets sidste månedsmøde med et 
spændende foredrag d. 14. juni kl. 16:30. Denne gang vil det 
handle om kronisk sygdomme hos børn og unge.

Til foredraget får vi besøg af Marianne Skov, der er overlæge på Dansk BørneLungeCenter 
på Righospitalet. Marianne vil fortælle om sine erfaringer med behandling syge kronisk syge 
børn med fokus på cystisk fibrose. Foredraget vil være case-baseret, og der vil naturligvis 
være plads til spørgsmål og dialog.
Efter foredraget holder vi månedsmøde, hvor I kan høre mere om PIPPI, og hvordan I kan 
blive en del af en hyggelig basisgruppe med store ambitioner og interesse for pædiatri. 

HUSK: Foredraget er for alle og enhver, og der vil som altid blive serveret kaffe samt lidt 
sundt og sødt. 
Vi glæder os til at se jer!

FOREDRAG OM OVERDIAGNOSTIK
Er dit barn meget aktivt? Måske har det ADHD. Er du trist mandag morgen, så har du måske 
en depression, og er du af og til træt, kan du have uopdaget sukkersyge! 

Som læger og medicinstuderende leder vi efter diagnoser for at hjælpe vores patienter - 
Men risikerer vi i vores gode hensigt at give “patienten” en diagnose, som gør mere skade 
end gavn?

Redder vi kvinden i kolesterolsænkende behandling fra en blodprop, eller giver vi hende 
kun bekymring og muskelsmerter pga. hendes statinbehandling? Eller manden uden 
symptomer, der fik taget en PSA-blodprøve, og gik fra at være rask til at have prostatakræft? 
Ville den knude vi fandt i brystet på en kvinde, der gik til brystkræftscreening, vokse og 
sprede sig?

Så hvornår skal vi undersøge og diagnosticere, og hvornår er det faktisk bedst at holde 
hænderne i lommen? 

Vi har inviteret nedenstående eksperter til at fortælle om overdiagnostik og de mange 
kliniske og etiske dilemmaer, der kan opstå i forbindelse med dette.

  - John Brodersen, professor, PhD, speciallæge i almen medicin
  - Ole Hartling tidl. Formand for etisk råd, dr. med., speciallæge i 
klinisk fysiologi og nuklearmedicin 
  - Anders Beich formand for Dansk Selskab For Almen Medicin 
og speciallæge i almen medicin

Efter foredragene vil der være en kort pause med let forplejning, hvorefter der er åben debat 
om overdiagnostik med spørgsmål fra salen. 

PRAKTISK: D. 16 maj 2018 kl. 16.15-19.00 i Jerne auditoriet, Mærsk Tårnet. Blegdamsvej 
3B, 2200 KBH N

Arrangementet er henvendt til medicinstuderende og yngre læger, men alle uanset faglig 
baggrund er velkomne. Nærmere program følger her på eventet.

Vel mødt!

Forskningsgruppen for raske ”patienter” i almen praksis, 
Center for Uddannelse og Forskning i Almen Medicin, KU Og SAMS København.
Foredraget er støttet af FADL København

5     |    A N N O N C E R

Har du glemt dit tøj i Klubben? 
Hvis du vil have det tilbage så stik hovedet ned og se om 
du kan finde det i poserne ved scenen - ellers ryger tøjet 
nemlig til Genbrug. 
Kh, 
Din Studklub. <3 
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De studerendes ambassadør tager imod chikanesager

Af Mikkel Brynildsen Hindhede, Kommunikationsmedarbejder ved Studenterambassadøren på Københavns Universitet
I debatten om chikane på de danske universiteter, har mange været i tvivl om hvor de kan henvende sig hvis de oplever overgreb eller krænkelser. Men på Københavns 
Universitet findes der flere muligheder
Udover studievejledninger og studenterservice-centre har KU som det eneste universitet i Danmark nemlig en såkaldt Studenterambassadør. Det er en slags 
ombudsmand, der er ansat til (blandt andet) at rådgive studerende om chikane og overgreb. Studenterambassadøren hedder Bo Gad Køhlert, og han har kontor 
i det gamle Universitetsbibliotek i Fiolstræde. Her kan studerende henvende sig personligt, på mail eller over telefonen. Studenterambassadørens rådgivning er 
100% fortrolig og uafhængig af resten af universitetets administration. Og det kan være afgørende for, at flere studerende i fremtiden søger hjælp til at håndtere 
oplevelser med overgreb.

Som det er nu, er der nemlig forholdsvis få sager om chikane, der bliver rapporteret og håndteret. Det kan ifølge Bo Gad Køhlert hænge sammen med, at det er 
vanskeligt at tage emnet op over for universitetet. Som studerende kan det være svært at konfrontere undervisere eller medstuderende, fordi konsekvenserne i 
forhold til undervisning, eksamener og ens sociale netværk er uoverskuelige.
Studenterambassadøren har tavshedspligt

Når en studerende henvender sig til Bo Gad Køhlerts kontor er alle oplysninger om den studerendes situation fortrolige, og det er den studerende selv der beslutter 
om hun eller han vil gå videre med sagen.
Studenterambassadørens kontor blev oprettet i kølvandet på den såkaldte Penkowa-sag, der i årene fra 2007 til 2013 
blandt andet afslørede en række problemer med studerendes retssikkerhed. Studenterambassadøren er unik ved på 
den ene side at være uafhængig af Universitetets ledelse og på den anden side være tæt nok på til at kende alle regler 
og systemer indefra. Studenterambassadøren kan derfor tilbyde en ramme, hvor studerende i fortrolighed kan drøfte 
deres sag uden forbehold.
Mange henvender sig til Studenterambassadøren

Det er der flere og flere studerende der gør brug af. Sidste år rettede 424 studerende personligt henvendelse til 
Studenterambassadøren. Fra 2015 til 2017 er antallet af besøgende på Studenterambassadørens hjemmeside steget fra 
ca. 4.000 til 20.000 årlige besøgende. Henvendelserne handler om alt fra eksamensklager over uenigheder til chikane. 
Kontakt Studenterambassadøren på telefon 35 33 55 26 eller mail: Studambassador@adm.ku.dk. Du kan også læse 
mere om funktionen på studenterambassadoer.ku.dk/, hvor der også er vejledninger til dispensationsansøgninger, 
eksamensklager og meget andet.

 I 2017 rettede 424 studerende henvendelse til Studenterambassadør 
Bo Gad Køhlert og hans kontor. Fotos af Kim Matthai Leland

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenighedeni 
København - SMiK
Mange studerende er stressede, de fleste mere op til eksamen. Nogle oplever sygdom hos 
dem selv eller i familien. Andre føler de ikke slår til. Nogle har det bare dårligt og ved ikke 
hvorfor. Nogle er bange for at lave fejl. Andre tænker over meningen med det hele, måske 
fordi livet opleves meningsløst. Atter andre har problemer med kæresten eller med ikke 
at have en.
Medicinstudiet er hårdt, og der er ikke meget plads til mentale problemer og forstyrrelser. 
Alligevel kan det ramme alle. 
Det er godt at gøre noget ved det, når man har problemer. Det er min erfaring, at man 
meget sjældent  kommer videre ved selv at spekulere. Nogle gange kan det være svært at 
tale med familie og venner. 
Du kan tale med studenterpræsten om alt dette og mere til.  Jeg har udvidet tavshedspligt. 
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.

Studentermenigheden i København
Som studenterpræst er jeg en del af Studentermenigheden i København, hvor jeg sammen 
med de andre studenterpræster på Københavns Universitet laver forskellige arrangementer, 
som er målrettet studerende. Vi arbejder sammen med en bestyrelse af studerende 
for at gøre vores tilbud så attraktive som muligt.Vi arrangerer blandt andet foredrag, 
studentergudstjenester, ture ud i naturen, læsegrupper, fester og studierejser.Alle vores 
aktiviteter er kendetegnede ved et meget stærkt fokus på faglig kvalitet, så det kan være 
et supplement til en travl hverdag for studerende.De fleste aktiviteter er gratis og åbne for 
alle - uanset studieretning, tro eller "ikke-tro".

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden i København eller tag en 
SMiK folder ved præstens kontor.Hvis du vil være mere aktivt med i Studentermenigheden og 
få indflydelse på, hvad vi laver, så kontakt mig på praest@sund.ku.dk  eller vores medarbejder 
Katrine: katrine@smikbh.dk

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus

VISIONER FOR BILLIGERE 
OG BEDRE MEDICIN
 
Medicinpriserne stiger og sætter vores 
fælles velfærd under pres. Samtidigt bestemmer indtjeningsmuligheder i højere grad end 
patientinteresser hvilken medicin, der bliver udviklet. 
Vi inviterer til en paneldebat, hvor sundhedspolitiske beslutningstagere, internationale og 
nationale forskere og foreninger debatterer, hvordan vi sikrer udvikling og tilgængelighed 
af medicin til de mennesker, der har behov. 

FÆLLESSALEN PÅ CHRISTIANSBORG TORSDAG DEN 17. MAJ KLOKKEN 14-17. 
Arrangementet er gratis og åbent for alle med interesse for medicinalbranchen, 
sundhedssystemet og sundhedspolitik.
Arrangementet foregår på engelsk 
Tilmelding via mail til emma.fleming@ft.dk 

Læs mere om konferencen på enhedslisten.dk/temaer/conference-visions-for-affordable-
and-better-medicines  
Facebook event: https://www.facebook.com/events/807729952769878/ 

PANEL 
•	Medicinrådet	Steen	Werner	Hansen,	Formand	 for	Medicinrådet.	Tilknyttet	European	
Medicines Agency (EMA) Vicedirektør på Herlev Hospital. 
•	Kræftens	bekæmpelse	Jes	Søgaard,	professor	and	cheføkonom.	
•	European	Public	Health	Alliance	(EPHA)	Yannis	Natsis,	Policy	Manager	for	Universal	Access	
and Affordable Medicines. 
•	Universities	Allied	for	Essential	medicines	(UAEM)	Manuel	Martin.	
•	Leo	Pharma	Tine	Rikke	Jørgensen.	Senior	Director	Global	Public	Affairs.	
•	Læger	uden	grænser/Médecins	Sans	Frontières	(MSF)	Grania	Brigden,	MBChB,	MRCP.	TB	
rådgiver for MSF’s Access Campaign

Fjæsing er en ulækker fisk.
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Når  far er skuffet over at du dumpede din eksamen, 
og begynder at ryge sin næse.

Når I tredive år 
s e n e re  s t a d i g 
ikke har fundet 
noget bedre.

5 Ting du kan 
lave Hvis du 
virkelig keder 
dig! 

1. 

3. 
2. 

4. 
5. 

Se Petra (og Asbjørn) får en baby. Endnu en serie om Petra tænker du måske? Og det aner jeg faktisk 
ikke. Det ér godt. Hvis du har set “En frygtelig kvinde”, er det ekstra sjovt. Min roomie og jeg 
har ivrigt debateret serien; Ida er er Team Petra og jeg er team Asbjørn. 

Vil Asbjørn overhovedet være her? 
Se serien og bliv endnu mere 
i tvivl.

Hør et podcast, der handler om en fyr, James, hvis’ far har skrevet en porno hvis’ literære 
niveau ikke hæver sig et hårstrå over De Grå Siders mest rædderlige  historier. James 
har fået sin fars pornagtige citroner, men laver altså virkelig grineren lemonade med 
sine to venner. Det er britisk, forskruet og som en genvej ind i varmen hos den britiske 
vennegruppe du aldrig fik. 

Er der noget du synes er mega sjovt/spændende/mærkeligt? Skriv et indlæg til MOK. 
Du vidste måske ikke det var muligt, men vi vil altid gerne have læserbreve, billeder og 
jokes som du har fundet på! 

Hvis du ligesom os har droppet Bikini-season, og bare har tænkt dig at slæbe dit halvslatne 
solskoldede corpus ud i sommervejret i dine Birkenstock, kan du give dine fødder lidt 
“true-love” med et fodbad. TIP: Skrub dine fødder med kaffegrums (evt fra klubben). 
#Miljøudvalgetelskerdig

Lær en en ny egenskab. Her er et par muligheder: Devil-sticks, hånd-stand, gå på line, jonglere, bakke 
snagvendt, sy en håndtaske, skriv et digt, stå på skateboard, læs en IKKE-mediciner bog, opret en facebook-
profil, tælle busser, ringe til din mormor, ballon-oppustning på tid og endeligt kan du lave ballon-dyr.

Fjæsing er en ulækker fisk.



PANUM DISTIORTION
Panum Distortion 2018 x Main Street Party 30. Maj 2018

LINE UP
Löwen x DJ Frem med larven, Katrine og Oliver,DJ 

Arleth,Callesen,Niels Brandt,DJ Street Freet, DISCOFIX

Køb dit armbånd i tårnet på disse dage:
•	 d. 17/5 kl. 12-14
•	 d. 18/5 kl. 14-16
•	 d. 22/5 kl. 13-15
•	 d. 25/5 kl. 13-15 


