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1 sæt klistrede Frebarsko 1 Muggen sandwich 

Skatebord uden hjul

Boring N Bullshit 

5 flasker ukurrent alkohol 

Bukkede beerpong bolde

Random strikkeopskrifter 

1/2 Instant kaffe

Uløbne kopnudler 

Blåt shock 

Min motivation

 Udfyldte FADL-lønbillag

En hel årgang MOK

Stadig frisk Calabria Pizza Di n venindes håndskrevne 
notesamling

Hjemmelavede  flashcards

D i s s e k t i o n s k i t te l 
med tilhørende lugt

Nøgler til din eks

RP. SKABSTILSYN?
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ONSDAG

MOK udkommer.
Der er ny onsdagsnegl_ 

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Vi fejrer stadig Sofie
Andreas fejrer ekstra meget 
Sine maler 

SØNDAG

Sofie er træt efter al fejringen
Sine er ikke færdig med at male 

MANDAG

MOK HOLDER PÅSKEFERIE
Intro til rusvejledning og madhold på zoom

TIRSDAG

Sofie har endelig madklub 
Intro til rusvejledning og madhold på zoom

UGENS BASISGRUPPE  DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS SJOVE INDSLAGv

Forniks har zoom oplæg 
Det er Sofies lille-fødselsdag
Det er stor arbejdsdag 

SOFIE HAR FØDSELSDAG
Maria piller sin striktrøje op. Igen. 

AndreasAlice GabrielaAnders

Maria Niels Sine

Johan

Sofie (ansv. red)Lukas

Albin

Når mormor lader dig smage i køkkenet

Forniks holder i denne 
uge flere online events. 
Se mere på Facebook!
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“Jeg ville slå ihjel for en hvepsevåge!”
af Sine MOK/red.

Når du har fået nok af at gå ud i naturen, kan du lære om naturen fra din sofa.
I efteråret 2020 havde jeg fået nok af gåture. Som så mange andre gik jeg København 
tynd, da Danmark lukkede ned, og selvom jeg også i dag nyder en fin tur til vandet 
eller i skoven i ny og næ, så blev det for meget. Efter et halvt år blev naturen omkring 
København ikke mere spændende end den var. Og I en travl hverdag som stud.med 
kan det være svært at tage en tur til nationalpark Thy, Vesterhavet eller Møns Klint for 
at få gang i interessen igen. Kan man komme for meget ud i naturen? Det kan man 
nok ikke, men det føltes gudhjælpemig sådan; Og hvad gør man så?
Så finder man, sent på en nattevagt på Bispebjerg Hospital, gemt i de mørkeste 
afkroge af DR TV, Danmarks måske bedste naturdokumentarserie. ”Bedre end Vilde 
Vidunderlige Danmark?” spørger du. ”Uden tvivl.” svarer jeg dig. I et mørkt vagtværelse 
klokken 3 om natten tændte jeg for første afsnit af ”Bidt af naturen”…

Morten DD er Danmarks måske mest entusiastiske biolog – og så er han vært på ”Bidt af 
naturen”. Gennem 22 episoder tager han dig med rundt i hele landet og fortæller om 
alt fra snelopper (ja, der findes lopper i sne???) til trækfugle og hvilke biller, der findes i 
kolort. Og selvom du læser medicin og ikke biologi, vil jeg alligevel påstå at når du først 
har oplevet Morten DD gå helt amok over en natsværmer eller finder sin yndlingsfugl 
(hvepsevågen), smitter det af, og du må ud i naturen med det samme! Indrømmet, 
så jeg de første par afsnit på en nattevagt, hvorfor mit udvalg og mentaltilstand led 
under tidspunktet på døgnet, men da jeg vågnede om eftermiddagen efter vagten 
slugte jeg otte afsnit mere. Serien tog mig tilbage til ture med SFO og pædagoger i 
blå flyverdragter, og de dér grønne insektglas fra natur/teknik hvor man kunne fange 
insekter i, og hvor låget var et forstørrelsesglas. Hvornår stoppede vi med at tage 
fiskenet med på stranden eller interessere os for de planter og dyr, der er omkring os 
i naturen?  

Hvis du har mistet lysten til gåturen, mangler inspiration, overspringshandlinger eller 
bare gerne vil lære noget nyt om den danske natur (fx. hvis du er københavner og 
din mor aldrig har lært dig om forskellen på en eg og en bøg) så er Morten DD uden 
tvivl en genial formidler. Selv hvis du hverken er til padder eller paddehatte, så kan 
du ikke undgå at blive fanget af at se en mand, der elsker sit arbejde. Og kan man 
andet end være bare lidt fascineret af en mand, der brander sig selv som Danmarks 
”chef-kratlusker”. Kæmpe krammer til Morten DD.
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Center for Klinisk Metabolisk Forskning søger 
medicinstuderende til forskning på Gentofte Hospital
Vi søger en frisk medicinstuderende, der ønsker at prøve kræfter med klinisk forskning fra 
sensommeren / efteråret 2021 (et eller to semestre) til et større projekt om virkningen af 
tarmhormonet GIP hos patienter med type 2 diabetes.

På centeret forsker vi i tarmens effekt på sukkerstofskiftet, tarmhormonernes andre effekter, 
metaboliske fænomener og sygdomme, diabetes og meget andet. 
På afdelingen er vi lige nu 21 ph.d.-studerende, 5 forskningsårsstuderende, én fuldtids-post.
doc., flere deltidsforskere, to sygeplejersker og to bioanalytikere, så der er mange gode 
hoveder og hænder til hjælp.

Vi kan tilbyde erfaren vejledning fra en ph.d.-studerende, mulighed for at skrive 
kandidatopgave, tage et 11. semester med forskningsperspektiv og være med til at udføre 
et større klinisk forsøg. 

Hvis du har lyst til at høre nærmere om projektet, praktiske forhold osv., så er du meget 
velkommen til at kontakte læge og ph.d.-studerende Mads Marstrand Helsted, 
mads.marstrand.helsted@regionh.dk.
Facebook: @CMPhysiology – web: shorturl.at/lnEIU

To forskningsårsstuderende til klinisk forskning inden 
for nefrologi/kardiologi 
Nefrologisk afdeling på Rigshospitalet søger to medicinstuderende med interesse inden for 
nefrologi og/eller kardiologi til et klinisk forskningsprojekt med holtermonitorering af patienter 
i dialysebehandling. 

Baggrund: 
Arytmier og ’sudden cardiac death’ er årsag til >1/3 af dødsfaldene blandt patienter i kronisk 
dialysebehandling.

Formål: 
Undersøge forekomsten af forskellige arytmier og forstyrret sukkermetabolisme hos patienter i 
kronisk dialysebehandling samt forskellige arytmiers betydning for udvikling af kardiovaskulær 
sygdom eller -død 

Om jobbet: 
Du vil primært blive tilknyttet Forskningsgangen på Nefrologisk Afdeling på Rigshospitalet, hvor 
du vil få en plads blandt andre PhD- og forskningsårsstuderende og have dine nærmeste vejledere 
let tilgængelige. Du vil sammen med den anden forskningsårsstuderende få det daglige ansvar 
for projektet, og dine primære arbejdsopgaver vil bestå i patientinklusion, på- og afmontering af 
holter- og glukosemonitorer samt indtastning af data. Sideløbende har du mulighed for at lave 
kandidat- eller bacheloropgave inden for registerforskning i kardiovaskulære sygdomme med 
henblik på publikation. Arbejdssted vil primært være Rigshospitalet og undervejs i studiet også 
enkelte ugedage på regionens øvrige dialyseafsnit. 

Om dig: 
Du er medicinstuderende og har færdiggjort 4. semester bachelor. Du er organiseret, engageret, 
en god samarbejdspartner samt empatisk og venlig over for deltagende patienter. Du kan starte 
1/9-2021 og være tilknyttet projektet 12 måneder frem som forskningsårsstuderende, eventuelt 
i kombination med 11. semester.

Vi tilbyder: 
- Ansættelse af 12 måneders varighed med løn (10.000 kr./md.)
- Udarbejdelse af kandidat- eller bacheloropgave under kyndig vejledning 
- Førsteforfatterskab og mulighed for medforfatterskaber
- Erfaring med både klinisk og registerbaseret forskning 
- Mulighed for at etablere kontakter med nefrologer og kardiologer i hele Region Hovedstaden
- Vejlederteam bestående af: forskningslektor, overlæge PhD Mads Hornum, 1. reservelæge PhD 
Nicholas Carlson og læge PhD-studerende Ellen Linnea Freese Ballegaard

Hvis ovenstående lyder som noget for dig, ser vi frem til at modtage din motiverede ansøgning 
og CV senest den 10/4-2021, hvorefter ansættelsessamtaler bliver afholdt. 
Ansøgning og spørgsmål rettes til ellen.linnea.freese.ballegaard@regionh.dk, tlf: 41 42 90 27.

Bedste hilsner 
Mads Hornum, forskningslektor, overlæge PhD
Nicholas Carlson, 1. reservelæge PhD
Ellen Linnea Freese Ballegaard, læge PhD-studerende
Nefrologisk Afdeling, Rigshospitalet

Overvægtige mænd søges til studie, som ønsker at 
undersøge om curcumin kan mindske insulinresistensen 
når man behandler med prednisolon 
Er du en mand over 18 år med et body mass index (BMI) over 24,9 kg/m2 kunne du være en 
mulig deltager til et studie på afdelingen Klinisk Metabolisk Forskning, Gentofte Hospital, hvor 
vi har en lang tradition for forskning af høj kvalitet i sukkersyge og overvægt. Hvis du inkluderes 
i studiet under COVID-19 pandemien, må du ikke være ryger, ikke have forhøjet blodtryk og du 
skal have BMI under 32.

Prednisolon er et hyppigt brugt lægemiddel, som kan forårsage en sukkersygelignende tilstand. 
Desuden er prednisolon og overvægt begge med til at øge risikoen for ophobning af fedt i 
leveren. Curcumin er et udtræk fra gurkemeje-roden og er et kosttilskud. Vi ønsker at undersøge 
om curcumin kan afhjælpe disse tilstande. 

Det praktiske: 
Projektet består af en helbredsundersøgelse (forundersøgelse) samt to længere forsøgsdage. 
Curcumin og prednisolon (eller placebo) indtages i 11 dage, og der forventes sparsomme 
bivirkninger til dette. Forsøget varer i alt 3-5 uger. Du vil undervejs få lavet glukosebelastningstests, 
hvor du skal indtage sukkerholdigt væske og herefter vil vi ved hjælp af blodprøver se hvordan 
din krop og dit blodsukker reagerer på dette, og hvis du har sukkersyge eller forstadie til det 
(præ-diabetes) vil det kunne ses i denne undersøgelse. Du vil også bl.a. få foretaget MR-scanning 
af leveren og måling af kroppens fedtindhold. 

Du kan melde dig til projektet hvis du: 
Ikke har diabetes 
Ikke tager kolesterolsænkende medicin eller nogen former for binyrebarkhormon til daglig 
Ikke har et alkoholoverforbrug 

Du modtager en ulempegodtgørelse på 3.100 DKK (skattepligtig) og der er mulighed for 
transportgodtgørelse. 
Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden 

Hvis du er interesseret i at deltage eller har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Læge 
Pernille Høgh Hellmann, Klinisk Metabolisk Forskning, Gentofte Hospital, 
e-mail: pernille.hoegh.hellmann@regionh.dk, tlf. +45 20911792 (ml. kl. 9 og 15).

Timelønnede studerende 
til assistanceopgaver på 
Retspatologisk Afdeling,
Retsmedicinsk Institut, 
Københavns Universitet
 
Vi søger fire timelønnede medicinstuderende på kandidatuddannelsen med interesse for 
retspatologi til ansættelse på Retspatologisk Afdeling med start 1. juni 2021 eller snarest 
derefter.
 
Om os  
Retsmedicinsk Institut skaber ny viden og erkendelse inden for retsmedicinen. Vi forsker, 
underviser og udfører retsmedicinske undersøgelser for samfundet. På instituttet er der knap 
200 professionelle medarbejdere, der understøtter retsvæsenet og andre myndigheder, med 
opgaver inden for retsgenetik, retskemi og retspatologi. Vi opfatter os selv som en vigtig 
garant for retssikkerheden i Danmark.

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, almindelig 
oprydning samt inddatering i databaser.
Jobbet er alsidigt og udfordrende. Du skal fungere i et team med de øvrige faggrupper på 
afdelingen, primært læger og obduktionsteknikere. Endvidere er det vigtigt, at du har et 
tæt samarbejde med de øvrige studerende, således at alle hverdage kan dækkes ind med 
en obduktionsassistent på arbejde.
Jobbet kræver interesse for retspatologi, patologi og anatomi, vilje til akkuratesse i 
forbindelse med udførelsen af de ovennævnte opgaver samt evnen til at supportere flere 
ad gangen. Forudgående interesse for faget, fx ved at have været VKO på afdelingen, skrevet 
studieopgaver eller været forskningsaktiv i afdelingen, vil blive tillagt vægt, men er ikke et krav.
Det daglige arbejde på Retspatologisk Afdelingen omfatter aldersvurderinger, 
personundersøgelser, restlægelige ligsyn og obduktioner samt findesteder. Størstedelen af 
opgaverne er rekvireret af politiet. Arbejdet fordrer stor diskretion og respekt for undersøgte/
afdøde. Derfor er det især vigtigt, at du er: ansvarsfuld, pligtopfyldende, selvstændig, psykisk 
robust og etisk velovervejet.

Vi forventer, at du:
• Er medicinstuderende på kandidatuddannelsen
• 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 193,01 kr. For at blive 
ansat er det en forudsætning, at du er indskrevet på kandidatdelen af medicinstudiet ved 
Københavns Universitet. 

Du kan læse mere om afdelingen på www.retsmedicin.ku.dk. 
Hvis du har spørgsmål til stillingerne, kan du kontakte: 
Steen Holger Hansen på email steen.holger.hansen@sund.ku.dk eller på telefon 35 32 61 85.

Ansøgning
Send ansøgning bilagt CV samt dokumentation for uddannelse (indskrivningsbekræftelse) og 
eventuelle udtalelser elektronisk via Jobportalen (www.jobportal.ku.dk/administrative-og-
forskningsunderstoettende-stillinger/studenterjobs/?show=153703), så den er universitetet 
i hænde senest 29. marts 2021.
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede uanset personlig 
baggrund til at søge stillingen.  
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Forskningsinteresseret stud.med. søges til 12. måneders 
skolarstipendiat i forskningsprojekt om ekkokardiografi 
og hjerterytmeforstyrrelser
Har du lyst til at forske i hjerterytmeforstyrrelser og ICD/ pacemaker behandling og samtidig 
lære om ekkokardiografi?

I arytmisektionen på Hjertemedicinsk afd. B, Rigshospitalet søger vi en stud.med. til at hjælpe 
med at organisere og analysere nogle af vores kliniske projekter. Du vil få dit eget projekt, 
omhandlende prædiktion af maligne arytmier ved brug af ekkokardiografi. Projektet kan bruges 
som kandidatopgave og der stiles mod en videnskabelig publikation med dig som førsteforfatter.  

Du vil arbejde sammen med den projektansvarlige samt andre studerende, og vil få del i ansvar 
for inklusion af patienter, dataindsamling og organisering af data. 

Du skal være lærenem og flittig og have gennemført de første 4 år på studiet. Dine daglige opgaver 
vil være bestå i at inkludere patienter, organisere allerede eksisterende data samt analysere 
ekkokardiografiske undersøgelser. Der vil være mulighed for at også at udføre ekkokardiografier 
selv.

Lønnen udgør 10.000 kr/mdr

Send en motiveret ansøgning (max 1 side) til den projektansvarlige. Frist 15. april 2021
Forventet start 1. juni, men kan justeres efter behov

Vi ser frem til at høre fra dig! Du er velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Projektansvarlig
Overlæge, PhD Niels Risum
Hjertemedicinsk Afd. B, Rigshospitalet.
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
e-mail: niels.risum.01@regionh.dk
tlf +45 35456995

Professor, Overlæge, Dr med, Jacob Tfelt-Hansen
Hjertemedicinsk afd. B, Rigshospitalet.
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Marts oplæg om Den forudsigen-

de hjerne og dens sammenbrud, 
erfaringer fra en coronatid
Hvornår:
Torsdag 25/03 - 2021 kl. 17:00 - 18:00

Program:
Oplæg Den forudsigende hjerne og dens sammenbrud, 
erfaringer fra en coronatid 17:00-18:00 
Månedsmøde afholdes efter oplæg 

Hvor: 
ONLINE ZOOM MØDE - link findes på Facebook 

Mennesker forestiller sig forskellige fremtidsscenarier ved hjælp af kombinationer af 
information oplagret i hukommelsen. Dette er en proces, der især afhænger af kvaliteten 
og mængden af hukommelsens elementer, og hjernens evne til at fortolke disse. I et år 
med COVID-19 har uforudsigelighed og mangel på relevante erfaringer medført svækkede 
grænser for den forudsigende hjernes udfoldelser. Det har ledt til opfindsomme teorier og 
påstande, blandt andet baggrunden for pandemiens opståen. Bevidstheden bliver nemlig 
ved at bygge luftkasteller, når virkeligheden er sat i bero.

Albert Gjedde er professor i neurobiologi og farmakologi ved SUND på KU og tidligere 
institutleder ved Institut for Neurovidenskab og Farmakologi. Internationalt er han 
adjungeret professor ved Johns Hopkins Hospital og professor i neurologi og neurokirurgi 
ved McGill University. Derudover har han været direktør på Montreal Neurological Institute 
i fem år og været med til at etablere PET-centret ved AUH, og har vundet både Erhoff prisen 
for forskning i basal neurobiologi og Årets Forskningskommunikationspris i 2012 for sin 
ekstraordinære indsats som formidler af hjerneforskning til et stort publikum.

Oplægget vil vare ca. 1 time, hvorefter semestrets første månedsmøde vil blive afholdt. Det 
er helt valgfrit hvorvidt man vil deltage i månedsmødet. Alle, om du er bachelorstuderende 
eller på kandidatdelen, er mere end velkommen til at deltage! 
OBS! Dette månedsmøde vil blive optaget, transkriberet og anonymiseret af nogle 
kommunikationsstuderende fra AAU i forbindelse med deres eksamensprojekt om 

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Studenterpræsterne står fortsat til rådighed for personlige samtaler – også under 
nedlukningen af campus. Den nuværende nedlukning kan forstærke følelsen af 
udbrændthed, angst eller ensomhed - eller noget helt fjerde. Det er helt normalt, og det 
kan hjælpe at tale med nogen om sin situation.

Jeg træffes bedst på mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 
94, hvor vi kan aftale en tid til samtale. Samtalen kan foregå i telefonen eller på en digital 
platform med billeder (zoom, Skype, Teams, Face Time) alt efter hvad du foretrækker. Tøv 
ikke med at tage kontakt, hvis du har brug for det.

Kommende aktiviteter (forudsat at restriktionerne tillader det)

Filosofisk fugle- og botaniktur
Semestrets fisketur er allerede udsolgt – husk at sikre dig en plads på fugleturen! Tag med 
ud i naturen, få et pusterum og lær nyt. I dette forår går turen til Sorø, hvor vi vil vandre 
ud i området kaldet Flommen. Vi har en lektor i biologi med på turen, der kan fortælle om 
Flommens store biodiversitet. På turen vil vi samtidig filosofere over et spørgsmål eller tema, 
og jeg vil holde en opbyggelig tale over frokosten, som vi selv medbringer. 
Arrangeres i samarbejde med “Laboratoriet for Naturfilosofi” på KU.
Mødested- og tid: Lørdag 24. april kl. 10 på Sorø station. Turen slutter omkring kl. 15.
Tilmelding 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

INTRO TIL RUSVEJLEDNING OG MADHOLD!
Gemmer der sig en rusvejleder i dig? 
Eller kunne du tænke dig at være med som madhold? 
Hvis du er interesseret i at høre mere, afholdes der intro over Zoom på følgende dage og 
tidspunkter: 

Mandag d. 29/3 kl. 16.15: Rusintro 
https://ucph-ku.zoom.us/j/62017721049?pwd=TnErUlpVRnc5R2RnYjJ1OS81NzNTZz09 

Mandag d. 29/3 kl. 17:30: Madholdsintro 
https://ucph-ku.zoom.us/j/69647393206?pwd=QkdGditwM0dSZk5tT1pLZmJPcWh0QT09 

Tirsdag d. 30/3 kl. 16:15: Rusintro 
https://ucph-ku.zoom.us/j/63003959454?pwd=SlhvRTZyYmc2OG9oN1lWQjZoN1YrQT09 

Tirsdag d. 29/3 kl. 17:30: Madholdsintro 
https://ucph-ku.zoom.us/j/6494856151
2?pwd=U3ZhSnJ4SnFSc2JjSHFMQU01
NU9QZz09

Hvepsevågen lever ikke kun af hvepse...
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Forsikring
Samboende op til 4 personer på samme forsikring
Som noget nyt dækker din indboforsikring bofællesskaber op til 4 personer uden merbetaling. Hvor 
mange personer den dækker afhænger af hvilken pakke du har valgt.
Forsikringen omfatter dig som forsikringstager og din ægtefælle/samlever, børn og op til tre 
yderligere personer, som alle bor og er tilmeldt folkeregistret på forsikringsstedet.
 

Strakserstatning
Som en del af den nye forsikring via FADL 
har du mulighed for strakserstatning. Tilkøber 
du FADLs store udvidede forsikringspakke 
får du den nye dækning Strakserstatning, 
som udbetaler et engangsbeløb på 12.000 
kr., hvis du får knoglebrud, helt eller delvist 
overrevet korsbånd eller totalt overrevet 
korsbånd.

Cykelforsikring som en del af indbo
I den nye forsikring via FADL har du en cykelforsikring som en del 
af din indboforsikring. Du kan vælge FADL Anbefalet, som har 
en cykeldækning på kr. 6.000 eller FADL Udvidet, som har en 
cykeldækning på kr. 15.000. Ønsker du en dækning på kr. 25.000 kan 
den tilkøbes via FADL Udvidet.
  

Læs mere på fadl.dk/forsikring
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M E D I C I N E R R Å D E T    Næste MR-møde: 

Mød Studenterambassadøren – din (juridisk) bedste ven på KU

I MedicinerRådet støder vi ofte på studerende, som har spørgsmål om dispensation, chikanesager, eksamensklager og mange 
andre ting. Men selvom dens slags sager ikke er nye for os, er vi ikke nødvendigvis eksperter i at rådgive om dem. Dét er til 
gengæld Studenterambassadøren! Lær ham bedre at kende her, og find ud af, hvad han kan hjælpe dig med!

Hvem:  Bo Gad Køhlert, 48 år   Uddannelse: cand.mag. og diverse lederudvikling i universitetssektoren
Stilling:  Studenterambassadør

Fun fact om dig: Jeg forsøger at få gået de fleste af mine 10.000 daglige skridt ude i den dejlige danske 
natur sammen med min hustru og vores voksenadopterede australske hyrdehund Floyd (som i Pink Floyd).

Hvad laver studenterambassadøren?
Studenterambassadøren skal kort sagt bidrage til styrke retssikkerheden på universitetet og bidrage til at 
styrke dialogen mellem de studerende og universitetet.
 
De fleste henvendelser, vi får, er fra studerende, der søger vejledning om ansøgninger om dispensation, klager over eksamen og 
klager over såkaldt retlige forhold. Sidste år så vi derudover en stigning i henvendelser om formodet eksamenssnyd, mobning 
og seksuel chikane.

Hvem må kontakte studenterambassadøren? 
Det må både studerende og ansatte.

Hvad ville du ønske flere studerende vidste om dig?
 Noget af det vigtigste at vide om mig, er at jeg har tavshedspligt, er upartisk og ikke må være advokat for en studerende. Jeg 
kan dog deltage som såkaldt neutral tredjepart ved vanskelige møder mellem den studerende og forvaltningen. 
 
Det er mit indtryk, at mange studerende på KU allerede kender til min funktion. Studenterambassadøren får i gennemsnit ca. 
650 henvendelser om året. Derfor har jeg også et bredt indblik i, hvordan ansøgninger om dispensation, klager og mobnings- og 
chikanesituationer bliver sagsbehandlet. Det gør, at jeg kan vejlede studerende i mange forskellige situationer med at overskue 
deres muligheder. 

Hvordan kan du både være ansat af KU og samtidig agere upartisk rådgiver?

Det forsøger jeg blandt andet at være ved at snakke med den studerende om situationen ud fra de rammer, som universitetet, 
ministeriet og folketinget har fastlagt for den studerendes uddannelse. 
Samtidig er det besluttet på universitetet og skrevet ned i forretningsordenen for Studenterambassadøren, at jeg skal udføre 
mit arbejde uafhængigt af universitetet. Både uafhængigt af de studerende, de ansatte, den daglige ledelse og universitetets 
bestyrelse.

Hvorfor er der behov for en studenterambassadør på universitetet?
Det nåede rektor frem til tilbage i 2012 sammen med KU’s bestyrelse 
og de studerendes organisationer. Blandt andet efter at en underviser 
uretmæssigt havde anmeldt en studerende til politiet for dokumentfalsk.
 
Det er en funktion som også kendes som såkaldt ’student ombud’ på 
uddannelsesinstitutioner i en lang række vestlige lande. Fx i Norge er student 
ombud indført ved lov på alle videregående uddannelsesinstitutioner. 

Hvad er det mest tilfredsstillende ved jobbet som studenterambassadør?
Det mest tilfredsstillende er at hjælpe en studerende i en meget 
kompliceret retlig situation eller grænseoverskridende situation med at 
overskue situationen og se sine handlemuligheder. 

Onsdag d. 24/3 kl. 17:00 på Zoom! Find event på Facebook

Læs mere 
studenterambassadøren 

på: 
studenterambassadoer.

ku.dk

Forsikring

Læs mere på fadl.dk/forsikring

3 gode grunde til at være medlem af 
1. Danmarks bedste studielønninger og overenskomster
2. FADL forsikring via Tryg 
3. Medlemsfordele i form af arrangementer, rabatter, kittelkort, kurser og meget mere

Første semesters studerende får første semester gratis. Meld dig ind eller læs mere på fadl.dk



EErr dduu  ssttuudd..  mmeedd..  eelllleerr llææggee ffrraa KKUU??
Har du ffoorrsskkeett ppåå ffuullddttiidd under din studietid, eller er
du i gang med det, så hjælp dine medstuderende
ved at svare på dette spørgeskema!

Som de fleste af jer ved, har der på det seneste været 
lidt diskussion omkring studenterforskning for os medicinere, 
og hvordan det er at være studenterforsker på de forskellige afdel-
inger. Trives man på afdelingen? Får man det forfatterskab, og den løn, som man 
var blevet lovet? Får man det ud af sit forskningsophold, som man havde regnet 
med? Alle de spørgsmål, og mere til, har været oppe og vende det sidste halve 
års tid, og PUFF modtager jævnligt henvendelser fra medicinstuderende, som 
ønsker hjælp, da de føler sig uretfærdigt behandlet under deres 
forskningsophold.

Derfor udfører PUFF nu en undersøgelse, for at få lidt flere tal på hvad slags 
oplevelser folk går fra deres forskningsophold med. Undersøgelsen er aannoonnyymm, 
og skal kortlægge de studerendes:

• Løn
• Arbejdstimer
• Publikationer
• Trivsel

Forhold og vilkår for studenterforskere er ikke 
undersøgt før, hvorfor vi opfordrer AALLLLEE medicin-
studerende og læger fra KU (dimitteret fra 2018 og 
frem), og som har været/er studenterforskere på 
fuldtid til at besvare undersøgelsen. Den tager kun 
55  mmiinnuutttteerr at besvare, så selv de travleste af jer 
burde have mulighed for at klikke sig ind på den ;)

På baggrund af resultaterne vil PUFF udarbejde 
løsningsmodeller til de konflikter der måtte være, 
og dermed forbedre samarbejdet mellem 
forskningsgrupper og medicinstuderende.

Scan QR-koden foroven eller tryk jer ind på vores facebookside 
(facebook.com/PUFFupyourlife ) for at komme til undersøgelsen. Vores indbakke 
er også altid åben for spørgsmål!

//PPaannuummss  UUnnggddoommssFFoorrsskkeerr FFoorreenniinngg  ((PPUUFFFF))
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Har du ffoorrsskkeett ppåå ffuullddttiidd under din studietid, eller er
du i gang med det, så hjælp dine medstuderende
ved at svare på dette spørgeskema!

Som de fleste af jer ved, har der på det seneste været 
lidt diskussion omkring studenterforskning for os medicinere, 
og hvordan det er at være studenterforsker på de forskellige afdel-
inger. Trives man på afdelingen? Får man det forfatterskab, og den løn, som man 
var blevet lovet? Får man det ud af sit forskningsophold, som man havde regnet 
med? Alle de spørgsmål, og mere til, har været oppe og vende det sidste halve 
års tid, og PUFF modtager jævnligt henvendelser fra medicinstuderende, som 
ønsker hjælp, da de føler sig uretfærdigt behandlet under deres 
forskningsophold.

Derfor udfører PUFF nu en undersøgelse, for at få lidt flere tal på hvad slags 
oplevelser folk går fra deres forskningsophold med. Undersøgelsen er aannoonnyymm, 
og skal kortlægge de studerendes:

• Løn
• Arbejdstimer
• Publikationer
• Trivsel

Forhold og vilkår for studenterforskere er ikke 
undersøgt før, hvorfor vi opfordrer AALLLLEE medicin-
studerende og læger fra KU (dimitteret fra 2018 og 
frem), og som har været/er studenterforskere på 
fuldtid til at besvare undersøgelsen. Den tager kun 
55  mmiinnuutttteerr at besvare, så selv de travleste af jer 
burde have mulighed for at klikke sig ind på den ;)

På baggrund af resultaterne vil PUFF udarbejde 
løsningsmodeller til de konflikter der måtte være, 
og dermed forbedre samarbejdet mellem 
forskningsgrupper og medicinstuderende.

Scan QR-koden foroven eller tryk jer ind på vores facebookside 
(facebook.com/PUFFupyourlife ) for at komme til undersøgelsen. Vores indbakke 
er også altid åben for spørgsmål!

//PPaannuummss  UUnnggddoommssFFoorrsskkeerr FFoorreenniinngg  ((PPUUFFFF)) Af Sine / MOK-red.


