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O M  M O K
MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med 
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig. 
MOK udkommer hver mandag, og indeholder blandt andet 
nyt fra basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben og 
FADL, samt jobopslag målrettet medicinere. Og ikke mindst 
gøgl... Når MOK bliver sat op hver mandag, er det 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. 

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

mok@mok.dk.

Kys og kærlighed
Dit MOK

PA N U M  H I G H L I G H T S

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

UGENS INPUT
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Marie Asta Klara

Sofie

Johan

Når du som ung mand går tur med en barnevogn:
De flotte piger:

Alle kvinder over 60:

FADL fejrer kvindernes internationale 
kampdag kl 17 i Studenterklubben, tirsdag den 8. 

marts. 

SHINE fejrer også kampdag! (læs marginalt mere 
side 5)

Mindful Morgen kl 9 i Hans Tausens kirke, tirsdag 
den 8. marts (se side 5).

Foredrag med rektor på Københavns 
Professionshøjskole Stefan Hermann den 9. 

marts (se side 5).

Filosofisk fugle- og botaniktur til Vaserne den 
12. marts (se side 5).

Sexekspressen holder uddannelsesweekend 
den 12.-13. marts.

15. marts er det Kristoffers svenske navnedag. 
Tillykke til dig! Og køb en gave, hvis du kender en 

Kristoffer. Selv tak for heads up.
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Et forhold starter med adrenalin – følelserne sidder uden på huden, og vi elsker alt ved den anden person. Men tiden 
går. Og pludselig en dag kigger du på din læsemakker i lyset fra præparatmontrerne på tør. Det hele er ikke så magisk 
som i starten og du synes egentlig at han/hun/de er begyndt at udtale locus flocculonodularis ret irriterende. Men 
frygt ej, et forhold skal vandes og plejes og ikke kun med shandy PB – læs med her!

1.
Morgenmad inden læsesal er et sikkert hit. Sæt en koldhævet dej i køleskabet og bag nogle boller - selv helt 

flade, klæge boller giver et smil på læben resten af dagen. Kaffe er selvfølgelig uundværligt. 

2.
Diskutér aldrig udtalen af latinske ord (også selvom du godt ved at trykket altid skal lægges på trejde sidste 
stavelse) – diskutioner om udtalen af ord på et sprog nul mennesker i verden taler kvæler sjælen. Det handler 
ikke om udtalen men selvtilliden hvormed ordet udtales i klinikken. Byg i stedet hinandens selvtillid op med 

anerkendende nik, men undgå highfives – det er for irriterende. 

3.
Lav Arthur Arons ’36 questions that lead to love’. Idéen er at gensidig sårbarhed fostrer et tættere forhold. Så 

kræng dit inderste ud gennem 36 spørgsmål sammen med din læsemakker og mærk tætheden blomstre. 

4.
Start en yatzy-turnering. Det giver et dejligt afbræk fra læsningen og kræver utroligt lidt hjernekapacitet. Et 
fuldstændig meningsløst spil der i store træk handler om held. Og på den måde kan du altid trøste dig selv 

med, at du sikkert har masser af held i kærlighed, hvis du ender med at tabe alle spillene. 

5.
Tag på tur. Oplev nye egne af verden sammen. Er du så heldig, at en af jer har adgang til et sommerhus, så kan 
en uge i intensiv eksamenslæsningssommerhus virkelig anbefales. Total isolation sammen giver en form for 
Stockholm syndromsk forhold til den kommende eksamen. Og så er det jo altid hyggeligt med lange gåture 

med flashcards og kakao foran pejsen. 

6.
Når man ser hinanden hver dag i en lang periode (f.eks. seks år på medicinstudiet, miv) kan de daglige 
opdateringer om, hvad der er sket i jeres respektive liv de sidste 12 timer siden I sidst så hinanden godt nå en 
detaljegrad, der nogen gange kan føles lidt unødvendig. Men tag dig tid til at følge med i din læsemakkers 
interesser og lyt. Også selvom du på ingen måde er interesseret i at høre om de nye rundpinde din læsemakker 

har fået hjem med posten i går. 

7.
Husk læsesalsnacks. Et velafbalanceret blodsukker er essensielt for at bevare den gode stemning. 

8.
Hvis du pludselig en dag lægger mærke til at din læsemakker trækker vejret vanvittigt irriterende når I sidder i 
stilhed og læser, så husk at I har tilbragt rigtig mange timer sammen. Det er nok bare det lave blodsukker, der 
taler - her henvises til ovenstående punkt. Hvis det ikke virker, så byg i stedet et fort at MK-bøger rundt om dig. 

De lydisolerer glimrende. 

Det kan være udfordrende, men belønningen er større. En god læsemakker er guld værd <3

Af Klara //MOK-red.

SÅDAN PLEJER DU DIT 
LÆSEMAKKERFORHOLD 

Otte nemme steps til at undgå at dekapitere hinanden under eksamenslæsningen
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

Børneonkologisk laboratorium søger forskningsårsstu-
derende med interesse indenfor pædiatri, hæmatologi 
og immunologi.
Børneonkologisk laboratorium (Bonkolab), Rigshospitalet, søger en medicinstuderende 
på kandidatdelen til et prægraduat forskningsår med start juni-august 2022 eller snarest 
herefter til et projekt omhandlende immunsystemets rolle for behandlingsrelaterede 
bivirkninger hos børn med akut leukæmi. 

Vi tilbyder

- Et stærkt tværfagligt forskningsmiljø med god supervision.
- Kontakt med den kliniske afdeling mhp. indsamling af blodprøver.
- Oplæring i børneleukæmibehandling. 
- Laboratoriearbejde med plasmaprøver og oprensning af celler.
- Uddannelse i forskningsmetodologi, opgørelse af data, statistisk bearbejd-

ning mm.
- Mulighed for at lave kandidatspeciale, der siden kan udgives som en viden-

skabelig artikel med dig som førsteforfatter.

Vi håber, at du 

- Er engageret, struktureret og trives med at arbejde selvstændigt.
- Er nysgerrig på at lære ”forskerlivet” at kende.
- Er på kandidatdelen af medicinstudiet med mulighed for at tage 11. seme-

ster med ”forskerperspektiv”.
- Måske har interesse for pædiatri, hæmatologi og immunologi.  

Arbejdet foregår på Bonkolab, som er en del af BørneUngeAfdelingen, Rigshospitalet.
Børneonkologisk laboratorium er en stor og tværfaglig forskningsenhed, der arbejder 
med alle aspekter af børneonkologi. Vi vægter god supervision højt, og du vil derfor både 
have en ph.d-studerende som vejleder og en hovedvejleder, professor og overlæge Klaus 
Müller. Derudover kommer du til at indgå i en større gruppe af forskningsårsstuderende 
på Bonkolab, der holder møder månedligt til erfaringsdeling, sparring og hygge. 

Ansættelsen er 1-årig og finansieres med SU i det ene halvår og via fondsmidler i det 
andet halvår med 10.000 kr. pr. måned, som søges i samarbejde med dine vejledere. 
Arbejdet svarer til en fuldtidsstilling, ca. 37 timer pr. uge, og foregår i dagtimerne. Du skal 
derfor ikke forvente at kunne have særlig erhvervsarbejde sideløbende med dit projekt-
arbejde. 

Interesserede ansøgere bedes sende en motiveret ansøgning, CV, karakterudskrift fra 
medicinstudiet samt eventuelle andre relevante dokumenter til:

Professor og overlæge Klaus Müller, mail: Klaus.mueller@regionh.dk samtLæge og 
ph.d.-studerende Sarah Weischendorff, mail: sarah.wegener.weischendorff@regionh.dk

Spørgsmål vedrørende stillingen er meget velkomne og kan rettes til Klaus Müller på 
mail. Ansøgningsfristen er mandag d. 28. marts, og samtaler vil blive afholdt i uge 14.  Vi 
glæder os til at høre fra dig!

Er du interesseret i forskning om hjertesvigt og kun-
stig intelligens?
Kardiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital, søger en medicinstuderende til et nyt 
forskningsprojekt, der undersøger om kunstig intelligens kan diagnosticere lungestase 
på CT-scanninger. 

Du vil blive ansat til at indtegne anatomiske strukturer på CT-scanninger, og derved træne 
den kunstige intelligens-algoritme, så algoritmen på sigt selv kan identificere strukturerne. 
Du behøver hverken at være ekspert i kunstig intelligens eller være ekspert til at tolke CT 
scanninger, men du kommer til at lære noget om begge dele. Du vil blive godt oplært og 
have et tæt samarbejde med eksperter inden for kardiologi, radiologi og kunstig intelligens 
fra Datalogisk Institut, Københavns Universitet. 

Vi foretrækker en kandidat som vil være interesseret i efterfølgende elle sideløbende lave 
klinisk forskning indenfor hjertesvigt. Gerne et projekt der kan føre til et bachelor- eller 
kandidatspeciale og i sidste ende en artikel. Forskningsgruppen har indsamlet flere kliniske 
databaser med åndenøds- eller hjertesvigtspatienter, hvor der er rig mulighed for bl.a. at 
forske i diagnostiske metoder. 

Ansættelseslængden er 100 timer til løn svarende til overenskomsten, og det dækker primært 
opgaven med at indtegne anatomiske og patologiske strukturer på CT scanningsbilleder. 
Arbejdet er meget fleksibelt, så du bestemmer selv hvornår på dagen/ugen, at du lægger 
timerne. Vi søger en medicinstuderende, der kan starte hurtigst muligt.  Vi glæder os til at 
høre fra dig!

Skriv til Olav Wendelboe Nielsen, 
Professor, overlæge, 
Kardiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital
olav.wendelboe.nielsen@regionh.dk
eller ring til læge Anne Sophie Olesen,
Forskningsassistent på projektet
Tlf. 42154646
 (Opslaget gælder fra 3 marts til 18 marts 2022)

Vi udvider igen vores hjerte MR-hold med 1-2 studer-
ende.

Er du også vild med hjertet?
Det er vi nemlig, og nu udvider vi igen med 1-2 studerende fra 14. april til et hold, der 
udfører hjerte MR som del af forskningsprojekter på både Holbæk Hospital og Rigshospitalet. 
Som del af holdet vil du lære at MR-skanne og analysere hjerter selvstændigt på både børn 
og voksne. Du vil få en grundig og helt unik forståelse for anatomi og funktion i det raske 
og syge hjerte. Og vigtigst, vil du blive del af et lille hyggeligt hold på 7 studerende, som 
nørder indenfor en af de mest alsidige og avancerede billedmodaliteter i kardiologien.
 
Holdet er under læge og phd-studerende Morten AV Lund og er bl.a. tilknyttet et projekt på 
Holbæk Børneafdeling, hvor vi skanner børn og unge med overvægt, hvorfor det er vigtigt, 
at du kan arbejde både i Holbæk og på Rigshospitalet. Stillingen har en timebelastning 
på ca. 8 timer ugentligt, hovedsageligt eftermiddag og aften i hverdagene og dagstid i 
weekender. Desuden har vi et månedligt holdmøde.

Løn: 150 kr./timen
Tiltrædelse: 14. april 2022 - inkl. lønnet oplæring. Da det kræver grundig oplæring at blive 
god til at udføre hjerte MR skanninger, ser vi gerne, at du går på 4.-7. semester, og at du 
som minimum er tilknyttet holdet i 1 år. 

Vi forventer af dig:
- Du er detaljeorienteret, har teknisk snilde og en masse gåpåmod
- Du er professionel og formår at skabe en tryg stemning for nervøse deltagere
- Du brænder for kardiologi og har lyst til at blive HERRE GOD til hjerte MR
 
Vi tilbyder:
- En spændende introduktion til klinisk forskning med patientkontakt til både børn og voksne
- Grundig oplæring i udførsel og analyse af hjerte MR
- Mulighed for at deltage i forskning ved siden af arbejdet på holdet
 
Skal du være en del af vores hold? Så send en mail med 5-10 linjers motivation + CV senest 
torsdag d. 24. marts til Morten AV Lund, læge og ph.d.-studerende, morten.lund@sund.ku.dk
 
Har du nogle spørgsmål, er du selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte os.
Mvh. Mathilde og Morten

Stud. med.  til assistance i stor øjenlægepraksis
Vi er 4 læger, 2 sygeplejersker og 4 lægesekretærer. Dit job bliver, efter oplæring, primært 
at måle patienters syn, refraktion og øjentryk samt avancerede fotografiske undersøgelser 
(inkl. okulær coherens skanning). Der kan også blive tale om andre opgaver som at indkalde 
patienter til operation, assistere til operation, suturfjernelser m.m.

Du skal kunne arbejde struktureret og effektivt, og vi forventer at samarbejdet skal 
strække sig over mindst 2-3 år, så du skal ikke være i slutningen af studiet. Du skal kunne 
arbejde mindst én dag pr. uge (9-15). Efter sommerferien vil du blive del af et hold af 
medicinstuderende som dækker en fuldtidsstilling. Vi ligger lige ved Glostrup station. 
Konkurrencedygtig løn. Tiltrædelse : hurtigst muligt.

MVH,
Øjenlægerne Glostrup Centrum
Stationsparken 21
2600 Glostrup
www.ojenlaegerne.dk
nr@isurgery.dk
Tel 2630 2900 (helst først ringe efter kl. 18, eller skriv en SMS så ringer vi tilbage)

Har du lyst til at forske?
Medicin-stud. søges til forskningsår!
Vi har et psykiatrisk forskningsprojekt som vil egne sig til en forskningsårsstuderende– vi 
mangler blot en stud.med.er som synes det kunne være spændende at være med. 

Projektets formål er at undersøge om søvnforstyrrelser og søvnproblemer øger risikoen for 
efterfølgende selvmordstanker og -forsøg hos unge mennesker. Søvn har et tæt sammenspil 
med udvikling af mental sundhed, men dårlig søvn og besværet søvn er tæt associeret til 
fatale handlinger såsom selvmord. Søvnforstyrrelser er af flere omgange blevet associeret til 
øget risiko for selvmordsadfærd i voksne, dog er denne viden om unge mangelfuld. De tidlige 
ungdomsår er en vigtig periode for neurobiologisk udvikling og kognitiv modning samt 
udviklingen af emotionel stabilitet hos børn og unge. Gode søvnvaner hos børn er en vigtig 
adfærd, der hjælper til at etablere en sund ungdom. Ved hjælp af data fra Bedre Sundhed i 
Generationer koblet til registerdata har vi mulighed for at undersøge om børn i 11-årsalderen, 
der enten modtager søvnmedicin, oplever mareridt, eller har en subjektiv opfattelse af at de 
har dårlig søvn har højere risiko for udvikling af selvmordstanker og -adfærd. 

Dine opgaver vil blive at lave litteratursøgning, data management, statistiske analyser, 
fortolkning af resultater og samskrivning til offentliggørelse. Projektet forventes at afslutte 
med en publikation i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift, gerne med dig som 
førsteforfatter. Du vil få kontorplads på Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København 
i et spændende psykiatrisk forskningsmiljø på Gentofte Hospital.
Kendskab til statistiske analyser og software (gerne SAS) er en fordel.

Vi vil i fællesskab udvikle ansøgning til Lundbeckfonden i løbet af april-maj 2022. Hvis 
bevillingen tildeles, vil du kunne påbegynde projektet til efteråret 2022 eller evt. januar 2023.

Send gerne kort motiveret ansøgning (max 1 A4 side) og CV eller for yderligere spørgsmål 
kontakt venligst Lektor Trine Madsen PhD, Danish Research Institute for Suicide Prevention 
(Trine.Madsen@regionh.dk). 
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Kan vi forebygge vægtøgning og udvikling af type 
2 diabetes hos patienter i antipsykotisk behandling 
ved brug af GLP-1?
Vi søger en forskningsårsstuderende til at blive en del af forskergruppen bag stort klinisk 
randomiseret placebo kontrolleret forskningsprojekt på Rigshospitalet. Vi ønsker at 
undersøge, hvorvidt en tidlig påbegyndt tillægsbehandling med GLP-1 analogen ozempic® 
kan reducere overvægt og forebygge metaboliske forstyrrelser hos skizofrene patienter der 
opstartes i antipsykotisk behandling. Stillingen er pr. 1. september 2022 og kræver fuldtids 
beskæftigelse i 12 måneder. 

Dine opgaver på projektet:
• Rekruttering og inklusion af patienter
• Somatisk undersøgelse samt blodprøvetagning
• Varetage tests på patienterne omhandlede; præferencer ifht indtag af søde sager samt 
aktivitetsmåling.
• Vurdering af psykopatologi, herunder rating scales og PANSS-interview
• Spørgeskemaundersøgelser omhandlende; alkohol, rygning, misbrug og livskvalitet
• DEXA-scanning af patienterne

Vi tilbyder:
Vi tilbyder et godt forskningsmiljø i en stor forskergruppe med fælles undervisning og journal 
club. Afdelingen har stor erfaring med at have medicinstuderende tilknyttet. På projektet vil 
du skulle arbejde sammen med en anden medicinstuderende samt en Ph.d.-studerende. Der 
er god mulighed for hjælp og vejledning, hvis du har lyst til at lave dit eget lille projekt til 
f.eks. kandidatopgave eller publikation sideløbende med dit arbejde på projektet. Desuden 
vil din indsats på projektet berettige dig til medforfatterskaber på en publikation, der udgår 
fra projektet. Vi søger et skolarstipendiet til dig sammen.

Vi leder efter:
En engageret, glad kollega, der er god til at samarbejde og har lyst til at være en aktiv del 
af et stort klinisk projekt. Vi ser gerne at du er god til patientkontakt og har færdiggjort 
psykiatri på 10. semester.

Projektet ledes af Professor Anders Fink-Jensen (Psykiatrisk Center København) og Professor 
Tina Vilsbøll (Steno Diabetes Center/Gentofte Hospital). Projektet er finansieret af Region 
Hovedstaden Psykiatri samt medicinalfirmaet Novo Nordisk.
Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, så kontakt forsøgsansvarlig læge og 
Ph.d.-studerende Marie Reeberg Sass via mail: marie.reeberg.sass@regionh.dk eller telefon: 
+45 26811832. Har du lyst til at søge, så skriv et par linjer om dig selv og vedhæft et kort 
CV. Vi holder løbende samtaler.

Psykiatrien Øst (Roskilde) søger 1-2 nye medicinstu-
derende som lægevikarer
 
Som lægevikar i Psykiatrien Øst bliver du en fast del af vagtholdet i Psykiatrisk 
Akutmodtagelse (PAM). Som lægevikar vil du være på vagt kl. 13.00-20.00, hvor du skal 
hjælpe forvagten med modtagelse, vurdering og journaloptagelse af akutte patienter. 
Du vil igennem arbejdet få bred, klinisk erfaring med både psykiatriske og medicinske 
problemstillinger under tæt supervision og sparring.
PAM er en tværfaglig afdeling og du vil således arbejde sammen med læger, sygeplejersker, 
psykologer og andre fagpersoner om at gøre brugernes møde med psykiatrien trygt, 
velkomment og fagligt stærkt.

Dine arbejdsopgaver
• Samtale og vurdering af nye patienter i modtagelsen i samarbejde med det øvrige 
personale i PAM.
Alle patienter skal konfereres med læge - så du står aldrig alene.

Vi forventer, at du:
• er stud.med. på min. 9. semester med bestået eksamen i psykiatri/neuro-fag
• har lyst til og interesse for at arbejde i psykiatrien
• kan lide at have mange bolde i luften og er en flittig teamplayer
• har et ønske om at sikre alle patienter en venlig og professionel modtagelse og vurdering 
i en travl, uvisiteret skadestue.

Vi kan tilbyde, at du:
• bliver skarp til psykiatrisk vurdering, patientkommunikation og visitering af akutte 
medicinske problemstillinger
• bliver en del af et velfungerende team af lægevikarer og kommer til at samarbejde med 
et hold af dygtige, imødekommende og kompetente læger, psykologer, sygeplejersker og 
andet fagpersonale
• får tæt sparring under ansættelse og en grundig introduktion inden

Ansættelsesvilkår
Stillingen er med start i april 2022.
Arbejdstiden er 13.00-20.00 på hverdage.
Introduktionen er lønnet, afholdes d. 1/4 samt 4/4-7/3 og består af en tværfaglig dag og fire 
dage specifikt for læger. Alle dage er placeret i Slagelse. Derudover vil der være holdmøde 
og lønnede følgevagter i løbet af marts.
Ansættelse sker efter overenskomst med Foreningen af Danske Lægestuderende.

Ansøgningsprocedure
Yderligere oplysninger om stillingen kan du få hos Ledende Overlæge Nicolas R. Hansen 
på 93 56 85 34, mail: nicolh@regionsjaelland.dk.
Ansøgningsfristen er den 21. marts 2022.
Send din ansøgning, CV, uddannelsesbevis og evt. relevante bilag via sundhedsjobs.dk/
jobopslag/426655.

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

Mindful morgen
Mindfulness-instruktør Maja Folkenberg og min studenterpræstekollega Camilla 
Aggersbjerg står sammen for 30 minutters mindful stund hver tirsdag morgen kl. 9 – en 
rolig start på dagen for dig, der synes, at studielivet undertiden kan afføde uro i krop og 
sind. Efterfølgende er der en let morgenmad for dem, som har lyst.
Tid og sted: tirsdage kl. 9 i forårssemestret. Næste gang er d. 8. marts kl. 9 og på følgende 
datoer: d. 15. marts, 29. marts, 5. april, 19. april, 26. april, 3. maj, 10. maj og 17. maj. Deltag 
én eller flere gange.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 
Se mere på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang

Filosofisk fugle- og botaniktur til Vaserne
Studenterpræst Nicolai Halvorsen inviterer sammen med ”Laboratoriet for Naturfilosofi”, 
under Institut for Naturfagenes Didaktik, på en fugle- og botaniktur til Vaserne nord for 
Furesøen. Vaserne er et moseområde med udbredt Ellesump, blandet med anden skov, 
vandhuller og en del rørskov. Der er en lille skarvkoloni i området og en stor bestand af 
spætter, bl.a. yngler den mere sjældne lille flagspætte som vi håber at se og høre. Vandrikse, 
rørdrum, isfugl, bjergvipstjert er hørt eller set i marts på lokaliteten, foruden en række 
andre fugle. Du kan læse mere på studenterpræsternes hjemmeside, hvor du også kan 
tilmelde dig turen. 
Tid og sted: d. 12. marts kl. 10.00 – 15.00
Vi mødes på Holte Station kl. 10
Tilmeld dig på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang

Det er en varm tid, som vi lever i
Foredrag med rektor på Københavns Professionshøjskole Stefan Hermann om 
overophedningen af vores forhold til naturen, til hinanden og til os selv. I dag smelter vi ned 
med stress, politikere agerer på brændende platforme og naturen er i bogstavelig forstand 
overophedet. I den offentlige debat raser følelserne, og vi lukker os i fællesskaber med dem, 
vi ligner, frem for at tage udgangspunkt i rollen som borgere og kæmpe for almene idealer.
Tid og sted: onsdag d. 9. marts kl. 16.00 – 18.00  
KUB Søndre Campus, Karen Blixens Vej 7
Tilmeld dig på https://kubkalender.kb.dk/event/3831228. 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

IMCC SHINE
IMCC-organisationen SHINE holder månedsmøde tirsdag d. 8/3,
hvor vi også markerer kvindernes kampdag.

Morgenluft med FYF & PUFF!
”Studenterforskere til din forskning – hvad? hvem? hvordan? ”

Tirsdag d. 15. marts kl. 08.30
i Rigshospitalets Kantine.
FYF byder på morgenmad
og kaffe i kantinen fra kl. 08.15.

NYT FRA STUDENTERKLUBBEN
Studenterklubben er lukket I Lillebar-området hele næste uge 
(14-18 marts). Man kan derfor kun gå ind igennem tårnet og 
ud igen samme vej.

Glemte sager kan hentes ved scenen!
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Som konsekvens af situationen i Ukraine, har KU indstillet 
samarbejdet med alt og alle der overhovedet har noget som 
helst med Rusland at gøre. Målet er at Rusland standser alle 
krigshandlinger, når de opdager at vi ikke længere går med 
ruskind.
Som konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine, vil Medicinstudiet på Københavns 
Universitet ikke længere facilitere rusintro for de nye studerende, hvilket også 
betyder et endeligt på rusturen og rusvejledningen. Nye studerende optaget på 
Københavns Universitet vil således ikke benævnes “russere” fremadrettet. Alle 
nuværende “russere” vil blive afrusset og derefter benævnes ukrainere. De nye 
ukrainere vil blive tilbudt en ukratur med den nydannede ukravejledning. Formatet 
vil stort set forblive uændret, set bort fra en total nultolerance omkring russisk salat 
til frokost. I ukravejledningen vil det desuden ikke være tilladt at drikke sig fuld i 
White Russians og danse til Rasputin af Boney M natten lang. KU opfordrer i stedet til 
at der drikkes Shandy på beløbet (som i sympati med det ukrainske folk ikke længere 
vil indeholde vodka) og danses til 4æverzenzyg.

Russiske bidrag fjernes fra pensum
Fremover vil der ikke blive undervist i russiske teoretikere, sprog og geografi, 
ligesom anatomi og fysiologiske mekanismer opkaldt efter russere vil blive fjernet fra 
pensum. “Som uddannelsesinstitution må vi tage klart afstand fra de forbrydelser der 
bliver begået i Ukraine.” [...] “Når man bruger en russisk teori eller et russisk navn, 
blåstempler man alle russerne og alt hvad Rusland nogensinde har gjort” udtaler 
rektor Henrik Wegener. Helt konkret betyder det, at medicinstuderende fremover 
ikke vil modtage undervisning i Klatskin tumorer og Korsakoff-psykoser. “Det er 
selvfølgelig beklageligt at der vil være patienter der ikke får den rigtige diagnose, og 
dermed bliver fejlbehandlet. Men jeg er sikker på at vores statement vil blive hørt 
af Putin, og så har jeg det egentlig fint med at have et par liv på samvittigheden.” 
Kursus i sundhedspsykologi suspenderes, da man stadig mangler at finde en egnet 
pensumbog, der ikke nævner Pavlovs hunde. Det periodiske system (udviklet af den 
russiske kemiker Dimitri Mendelev) og Babinski-refleksen vil heller ikke være at finde 
i undervisningen på KU. Babinski var godt nok franskmand, men hans navn lyder 
tilstrækkeligt russisk til at man har fjernet det for at undgå en “russisk stemning” i 
auditorierne.

Som erstatning for den afskaffede undervisning, udvides de kurser der dækker 
afrusning.
 

Johan og Maria // MOK-red.



• Vi tilbyder at betale dine 4 første gange
• Dækker både studie- og ikke-studierelaterede emner 
• Behandlinger må ikke være påbegyndt før den 10. 

maj 2021
• Behandlingen skal foregå hos en uddannet psykolog

For at benytte dig af tilbuddet, skal du i første omgang 
selv betale ved psykologen, og derefter indsende bilag 
til FADL på mail: kkf@fadl.dk. 

Ønsker du at gøre brug af tilbuddet eller ønsker du blot 
mere information, så skriv en mail til psykologKKF@fadl.dk.

Vidste du?
FADL tilbyder 
tilskud til psykologhjælp 
for medlemmer 

Læs mere på fadl.dk/psykologhjaelp
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Du kender det. Man sidder fredag aften og 
scroller netflix-kataloget igennem. Det bugner 
med store velpoducerede Hollywood-dramaer 
og fede aktionfilm med Matt Damon. Og det 
er der en grund til, det er pisse godt. Men 
hvis du trænger til at udforske hvad den ikke-
engelsksprogede verden kan filmmæssigt, er 
her et 100% tilfældigt udvalg af skribentens 
anbefalinger, af film der har gjort indtryk.

FILM FRA DEN STORE VERDEN

Nader og Simin - en separation, Asghar Farhadi, Iran, 
2011

Begynd at sætte popcornene over. 
Iransk retsalsdrama når det er allerbedst. 
Fremragende socialrealisme med 
dilemmaer om dyrkningen af individet 
versus forpligtigelsen til familie og 
en tur rundt i de konservative Iranske 
instutitioner, der til tider kan være tunge 
at danse med.
Kan ses på filmstriben.dk

Force majeure, Ruben Östlund, Sverige, 2014

Ruben Östlund (Nogle vil måske kende den delvist danske “The 
Square) er ekspert i at tage de små akavede hverdagssituationer og 
ubekvemeligheder, køre den helt ud, mens publikum sidder fastlåst 
som tilskuer, mens karakterene graver sig ned i et evigt dybere hul 
af dårlige beslutninger. Force majeure er en herlig komedie om et 
afgørende øjeblik, og menneskelig stædighed, når vi ikke tør at stå ved 
vores valg i pressede situationer. Hvis man bliver bidt af stilen kan “De 
ufrivillige” og især “the 
Square” også anbefales, 
h v o r  s i d s t n æ v n t e 
bare skal nydes som 
en lang kavalkade af 
utroligt flotte scener, 
og ikke så meget som 
en sammenhængende 
film.
Kan ses på filmstriben.dk (Husk, for guds skyld ikke at se den amerikanske 
genindspilning)

Portræt af en kvinde i flammer, Céline Sciamma, 
Frankrig, 2019

Nok den mest franske film 
der findes. Et ikke særligt 
repliktungt kammerspil på 
et kloster i 1700-tallet. Det 
er historien om forbudt 
k æ r l i g h e d  m e l l e m  d e n 
bortlovede brud, og hendes kvindelige potrætmaler, der giver sig hen 
til hinanden mod familens vilje. Filmen er fyldt med intense blikke 
udover brusende hav, og lange intenst tavse øjenkontakter. En ægte 
Grand-film på den gode måde. Tag turtlenecken på, grib en flaske 
naturvin, og læn dig tilbage.
Kan ses på filmstriben.dk

Wild tales, Damián Szifron, Argentina, 2014

Det her er lidt af en personlig favorit. Det er en samling af 6 små 
seperate fortællinger. Fælles for dem alle er at de alle eskalerer. 
Et tankeeksperiment om hvordan verden ville være hvis vi alle 
lyttede til den lille vrede stemme der 
får lyst til at hævne sig på dem der har 
gjort én uret, istedet for bare at lade 
den ligge. En herlig tour de force i 
menneskelige følelser der for en gang 
skyld får frit løb!
Kan ses på filmstriben.dk

De andres liv, F. Donnersmarck, Tyskland, 2006

Alle der har haft tysk-undervisning har nok stiftet bekendtskab med det 
her koldkrigs-drama, men det er ikke desto mindre en fremrangende 
film, som fortjener at blive nævnt. En hjerteskærende fortælling 
om Stasi-agenten der aflytter de 
progressive vestligsindede typer 
i den kunstneriske elite. Både 
en historie om den ensomme 
enspænder der udvikler følelser 
for fjenden, og om forskellige 
regimer, der finder hinanden, fordi 
de trods alt alle er mennesker. 
Nårrgh! 

TIPS OG TRICKS
Hvis det er svært at holde styr på alle dine 5 abonnementtjenester, synes 
jeg personligt at hjemmesider som fx. playpilot.dk er god til at nemt få et 
overblik over hvor man kan streame eller leje film.

Film er bare bedst i biografen. Husk at grand-teatret har tilbud på kl 9.30 
afspilningen af film i weekenden, hvor du for 60 kr får biografbillet og en kop 
kaffe/te. Altid en god start på søndagen

Filmklubben Nizhe Avtostrady - URBAN 13, holder til under Bispeengbuen og 
viser hver onsdag helt gratis. Der er fadølsanlæg, ofte en lille introduktion, og 
film fra hele verden man måske ikke lige ville falde over selv.

Burning, Lee, Sydkorea, 2018

Hvis du har mod på mere sydkoreansk efter at have set Parasite (hvis 
ikke du har set den, skal du straks ignorere alle disse forslag, og se den!) 
er Burning et godt bud.  En fortællling om et stærkt splittet samfund, 
med hvor rige og fattige lever så umådeligt kontrastfyldte tilværelser. 
Altsammen personficeret i  form af et trekantsdrama mellem den mystiske 
kvinde Hae Mi og hendes kat der måske eksisterer, enspænderen Jong 
Su fra det rurale Korea og 
den smarte velfrisserede Ben 
fra den nyrige økonomiske 
overklasse. Et drama fyldt med 
forsvindinger, menneskelige 
f a c a d e r  o g  e n  s p o r l ø s 
forsvinding.
Kan ses på filmstriben.dk

Quo Vadis, Aida?, J. Zbanic, 
Bosnien, 2020

Denne bosniske film om en tolk 
i en FN-lejr under de serbiske 
folkedrab, tabte godt nok til Druk 
i oscaruddelingen, men jeg vil 
næsten gå så langt som at sige at 
det er en bedre film. Filmen handler 
om mennesker i en umenneskelige 
situtation og formår på trods af alt det forfærdelige kaos og håbløshed, 
til tider at være både sjov, opløftende og rørende. Desværre højaktuelt 
med en fortælling om menneskeværd og de skæbner der kommer i  
klemme når regimer går i krig.
Kan lejes på forskellige tjenester, fx. blockbuster.dk

Anders, mok.red


