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Det sker i ugen 2005/2006

 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3, 
2200 København N.    
TLF: 35 32 64 04  
E-mail: mok@mok.info
WWW: http://mok.info   Oplag: 1500
Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet  

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for 
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler 
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder 
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være 
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): 

OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller 

afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen 
om mandagen.

2) Attached to e-mail på adressen mok@mok.info. Spørg evt. på datastudie-
salen.

OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad 
filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket ind-
læg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen 
mandag eftermiddag.

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være 
redaktionen i hænde mandagen forinden  kl. 1200. Dette gælder specielt dit 
forfærdeligt vigtige indlæg!

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private 
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart 
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, 
c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Kantinen
Rigshospitalet:  1) Teilumbygningen 
    2) På rundbordene foran auditorierne v. kanti-
nen
Bispebjerg:  Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre 
ned      i kælderen.)
Gentofte:  Ved auditoriet.
Herlev:   På repoen foran auditoriet
Glostrup:  På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre:  1) Ved auditorierne 
    2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg:  1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 
    2) I porten hos vagten
Vagtbureauet:  Blegdamsvej 4, 2. sal
Hillerød:  Biblioteket
Roskilde:  Studiesekretæren (Studenterhuset)
Køge:    Studenterlokalet
Helsingør:  Med. Amb, plan 3

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår 
til Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris. Abon-
nenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu (jehu@mok.info)

Denne uges forside:

Onsdag: 
  MOK nr 24, årgang 38 udkommer

Torsdag:
  

Fredag:
  Lang fredagsbar i Studenterklubben

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne   redaktion

MOK
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Mette K. Kristensen, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO) 
Anette Fussing 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I) 

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer:   Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:  Man-tor 9–14
Studentersekretærer:  Maja Saabye

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) 
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk 
Sekretærer:   Fuldmægtig Susan Post 
Assistent:   Hanne Jensen
Træffetid:   Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid       Man-fre 8:30-12:30
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen

REDAKTIONELT
MOK holder påskeferie i næste uge (uge 15), hvor-
for MOK ikke udkommer. Næste nummer af MOK 
(#25) er på gaden onsdag den 19. april. Bemærk 
at deadline er mandag den 17. april 2006 klokken 
12.00 – altså 2. påskedag!

Vh
MOK-red/Gordon

Ugens talemåder:
"Man skal kende 
gammel sæd, men 
gøre efter den ny"

"Alle veje fører til 
Bacardi"

Styrende organer
MØDEINDKALDELSE

Forum: Møde mellem dekanatet og studenter-
repræsentanter
Mødedato: 7. april 2006 kl. 8.30-9.30
Sted: Lokale 9.1.68
Bilag: Udkast til referat af møde den 3. februar 
2006

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Studenterhus
3. Ekstra pladser til lægeløftet
4. Basisgruppernes økonomiske forhold 
5. Sundrådets samarbejde med Apple
6. Fakultetsdag 2006
7. Næste møde

Med venlig hilsen 
Maj Leth-Espensen
AC-fuldmægtig

RETTEN I BIELEFELD 
HAR SLÅET FAST, AT 
EN INDBRUDSTYV MED 
PERMANENT ERIGERET 
LEM IKKE SKAL I 
FÆNGSEL
 
Maurice Baumann kan takke sit erigerede lem for, 
at han ikke skal i fængsel foreløbig.

Den 32-årige indbrudstyv blev ellers idømt et års 
fængsel for flere indbrud i britiske militær-boliger 
i Bielefeld.

Men han slipper indtil videre for at komme bag 
tremmer, da han lider af permanent erigeret lem.

- Jeg vågnede op en morgen med stiv pik. Jeg 
tænkte ikke så meget over det, for det sker jo for 
mænd hele tiden. Men min ville ikke ned igen, har 
Maurice Baumann ifølge ananova.com forklaret 
retten.

Maurice Baumann opsøgte det lokale hospital for 
at få ‘den ned igen’, men efter en uges behandling 
måtte lægerne opgive.

Ifølge lægejournalen stak lægerne både nåle og 
medikamenter i Baumanns lem. Men ned ville 
den ikke.

En domstol i Bielefeld har nu besluttet, at Maurice 
Baumann først skal afsone sin straf, når tyvens lem 
har lagt sig igen.

Anklager Harald Krahmöller i Bielefeld er bestemt 
ikke tilfreds med domstolens afgørelse. Han mener 
ikke, at et erigeret lem er grund nok til at få udsat 
en afsoning.

- Kun patienter med akutte medicinske problemer 
kan undgå fængsel. Og jeg mener ikke, at dette 
er et akut tilfælde. Jeg håber, at have ham bag 
tremmer inden to uger, siger anklageren ifølge 
ananova.com.

Til drengene

MOK OG STUDIET
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ORLOV, SEMESTER FRI ELLER 
HVAD ? 
Hvis du på et tidspunkt i dine studier 
ønsker at holde pause, er der to måder 
at gøre dette på. Du kan holde semester 
fri eller tage orlov. Men hvad er 
forskellen?

Semesterfri:
Dette vil være at fortrække for langt de fleste.  Det 
indebærer, at man undlader at melde sig aktivt til det 
kommende semester.  På den måde vedbliver man at 
være immatrikuleret.  Man kan deltage i eksamen, 
såfremt man opfylder indtegningsbetingelserne, man 
kan modtage SU, såfremt man overholder studieak-
tivitetskravene, du er valgberettiget og du kan købe 
bøger med studierabat i bogladen. Kort sagt beholder 
du alle de rettigheder studerende har, men du følger 
ikke undervisning i semesteret. Når du ønsker at 
starte, skal du blot være opmærksom på at tilmelde 
dig aktivt til semesteret.

Orlov:
Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske 
en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødven-
digvis er den bedste løsning på dine studiemæssige 
problemer, og det anbefales derfor, at du tager en 
snak med en studievejleder, før du søger orlov. An-
søgningsskemaer til orlov fås på studieekspeditionen. 
Ansøgning om orlov indsendes eller afleveres ved 
personlig henvendelse sammen med fornyelsesde-
len af årskortet til studieekspeditionen på Panum 
Instituttet. Fakultetet vil herefter modtage besked, 
dog skal du alligevel meddele dit klinikudvalg at du 
holder orlov. Efter endt orlov skal man selv huske 
at tilmelde sig aktivt (og rettidigt) til det ønskede 
semesters undervisning.
Orlov - hvornår og hvor længe
Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæs-
sige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt, 
hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og 
fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil 
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke 
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan 
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først 
gives, når alle de eksaminer der er placeret efter 1. år 
er bestået. Studerende på 1., 2., 7. og 8. semester kan 
kun få orlov, hvis årsagen er for eksempel sygdom, 
barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation fra 
orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på studie-
ekspeditionen, og skal naturligvis dokumenteres.
Det er også muligt ved ansøgning at få dispensa-
tion for orlov på 7. og 8. semester, hvis årsagen er 
forskning.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til 
at få gentaget den undervisning, som du er gået 
glip af.
Afbrydelse og ophør af orlov
En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen 
har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet 
får meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og 
orlovsbekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er 
slut, sender studie- og eksamenskontoret årskort til 
den studerende. 
Konsekvenser af at have orlov
Den studerende har ikke årskort under orlov. Den 
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden 
for uddannelsen. Den studerende mister valgberet-
tigelse til de styrende organer i orlovsperioden. Man 
kan ikke indstille sig til eller deltage i eksaminer 
eller prøver i et semester, hvor man har eller har 
haft orlov. 
SU og orlov
Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i 
orlovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt 
i orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. 
Evt. for meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. 
Tilbagebetalingen af statslån og statsgaranterede 
studielån skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens 
begyndelse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet 
har genoptaget studiet, kan man søge udsættelse 
med tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, 
hvis man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers 
må man henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 
30, 1910 Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at 
der gælder fribeløbs grænser for hvad du må tjene 
under orlov. 
Se mere på www.su.dk
FADL og orlov. 

Under orlov kan man fortsat være medlem af, og der-
med tage arbejde gennem FADL. Det er også muligt 
at søge om kontingent fritagelse i orlovsperioden, 
men derved mister man retten til at tage vagter. 
Bistandshjælp og understøttelse under 
orlov. 
Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse til-
fælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovspe-
rioden. Praksis varierer fra kommune til kommune, 
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp 
hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl. 
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlem-
mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde 
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om 
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.
Tidsfrister
Efter de nye orlovsregler fra 2005, ændrer det ikke på 
din tidsfrist at tage orlov. Det vil sige, at der kun må 
bruges 6 år til Bacheloruddannelsen og 6 år til fase 
II/Kandidatuddannelsen inklusive orlovsperioder, 
uret ”tikker” altså videre selvom du har orlov.

Skal / skal ikke
Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis 
den bedste løsning for dig hvis du har brug for en 
pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at 
tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne), for 
langt de fleste er semester fri nok det smarteste 

- så kontakt din studievejleder
før du søger orlov!

FØR DET ER FOR SENT!
4. GANGSFORSØG OG TIDSFRIST-
FORLÆNGELSE

I det forgangne semester blev flere studerende 
indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede 
dispensation til endnu et eksamensforsøg, eller  tids-
fristforlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt 
var også studerende som ikke opnåede dispensation 
til et 4. gangs forsøg eller fik udsættelse af fristen 
for både førsteårsreglen og toårsreglen. Studienæv-
net kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4. 
eksamensforsøg.  
Der skal foreligge usædvanlige forhold for at dis-
pensation kan gives. Du skal derfor være sikker på 
at være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud 
i dit 3. forsøg.

Studienævnet kræver at man har haft en per-
sonlig samtale med en studievejleder før sager 
af denne karakter kan behandles.

Henvend dig straks i studievejledningen, 
hvis der er risiko for at du kommer ud i 
sådanne eller lignende problemer !

Studienævnet

OVERGANGSORDNINGER 
VED IMPLEMENTERING AF 
STUDIEPLAN 2000.
Overgangsordningerne er udarbejdet med henblik 
på at skabe mindst muligt besvær for den enkelte 
studerende. Samtidig ønsker man den hurtigst 
mulige afvikling af den gamle studieordning (G). 
En overgang fra en studieplan til en anden, fra en 
måde at studere og tænke på til en anden er aldrig 
uden problemer. Derfor vil der i de kommende år, 
efterhånden som vi indhøster erfaringer, blive fore-
taget løbende justeringer af ordningen i forsøget på 
at opfylde visionen om at skabe de bedste rammer 
for den enkelte studerende. Af den grund vil denne 
overgangsordning ikke være endelig eftersom der 
vil være uforudsete situationer, som vi p.t. ikke har 
taget højde for.

Afholdelse af eksaminer efter 
gammel ordning:
Der vil som hovedregel blive tilbudt ordinær eksamen 
efter gammel ordning i de to efterfølgende semestre, 
således at der i alt gives yderligere 2 eksamensmulig-
heder. De studerende skal i den forbindelse være op-

9. semester: Vil den studerende komme på en alter-
nativ plan som indbefatter:
11. sem. (G) samt retsmedicin i OSVAL II perioden, 
herefter: 12. sem. (G), 11. sem. (N) og 12. sem. (N).

10. semester: Herefter vil der ikke være nogen logisk 
indplacering, hvorfor 11. sem.      
(G) udbydes igen. Den studerende vil blive overflyt-
tet til (N), som havde forsinkelsen ligget efter 11. 
sem. (G).

11.semester: Her vil 12. sem. (G) blive udbudt og den 
studerende slutter hermed af med 12. sem. (N).

12.semester: Den studerende indplaceres på 12. 
sem. (N). 

Er du i tvivl så kom ned forbi 
studievejledningen.

Der tages forbehold for eventuelle 
ændringer!

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige 

oplysninger på vores hjemmeside 
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

mærksomme på, at der ikke, som normalt, tilbydes 
syge-/reeksamen. Dette vil med andre ord betyde, 
at har man ikke bestået sin eksamen indenfor disse 
rammer (d.v.s. senest 1 år efter gammel studieplan 
ophør), vil man blive overflyttet til ny studieplan 
– det er desuden vigtigt at bemærke, at der IKKE 
DISPENSERES fra ovenstående.

Studerende, der efter sidste afholdelse af eksamen 
efter gammel ordning stadig ikke har bestået 
denne, stadig har tid tilbage i forhold til 6-års-
reglen, tilbydes undervisningsplads indenfor ny 
studieordning (N) (studieplan 2000).

Gentagelse af semestre / 
undervisning:
Generelt vil det være således at undervisningen 
efter gammel ordning vil følge den normale stu-
dieordning for de hold som begyndte 1. semester 
februar 2000. Det vil i realiteten betyde, at følger 
de studerende den normerede studietid og bliver 
færdige som cand.med. sommeren 2006, vil de 
umiddelbart ikke komme i kontakt med den nye 
studieordning. Er man knap så hurtig og bliver 
forsinket undervejs, vil man blive overflyttet til ny 
studieordning efter de angivne retningslinier. Det 
vil sige, at selv om visse semestre vil blive gentaget 
en ekstra gang, vil en overflytning til ny ordning 
stadig være en realitet. Gentagelsen af semestre 
sker udelukkende for at afhjælpe de studie- og 
eksamensmæssige problemer og det tidstab som 
ellers kunne opstå ved samkøring af to ordninger, 
der er tilrettelagt på forskellig vis. 

De semestre hvor der bliver tale om gentagelse af 
undervisningen er 11. og 12. sem. og vil blive ekstra 
udbudt i alt 2. gange, således at undervisningen  
på disse semestre kører sidste gang henholdsvis 
foråret 2006 og efteråret 2006. 

Hvad de semestre, som den enkelte studerende 
bliver overflyttet til, indeholder vil I kunne læse på 
nettet, hvor den nye studieordning er beskrevet. 

DE FØLGENDE RETNINGSLINIER FOR OVER-
GANGEN FRA GAMMEL (G) TIL NY (N) STU-
DIEPLAN FORUDSÆTTER SELVFØLGELIG AT 
MAN HAR BESTÅET ALLE DE RESPEKTIVE 
EKSAMENER PÅGÆLDENDE TIDSPUNKT.

Nedenstående er udarbejdet for 
den studerende der er startet 
februar 2000, som forsinkes 
efter…..

STUDIET
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VKO - VIDENSKABELIGE 
KURSER OG MØDER
Ønsker du at deltage i de 
medicinske selskabers kurser og 
møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes 
som VKO. 
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, 
i rubrikken "Kurser og møder".

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal 
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes 
i skufferne ud for VKO-sekretariatet.

                           FORÅR 2006                    
                                                                    STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN    UGE  14 – 15              
Dag  Dato Telefontid   Træffetid   Vejleder   

Mandag            3/4 1900 – 2000   1600 – 1900  Johannes H. Poulsen            Medicin 
Onsdag     5/4 1600 – 1700   1300 – 1600   Christian S.S. Frandsen     Medicin 
Onsdag     5/4 1900 – 2000   1600 – 1900   Theis P-Skovsgaard    Medicin 
Torsdag     6/4 0900 – 1000   1000 – 1300   Malene Esager       Medicin 
Fredag     7/4 1600 – 1700   1300 – 1600   Christina Rydahl Lundin      Medicin 
Mandag            10/4 1600 – 1700   1300 – 1700   Malene Esager             Medicin 
Mandag            10/4 1900 – 2000   1600 – 1900  Johannes H. Poulsen         Medicin 
Onsdag     12/4 1600 – 1700   1300 – 1600   Theis P-Skovsgaard    Medicin 
Onsdag     12/4 1900 – 2000   1600 – 1900   Christian S.S. Frandsen   Medicin 

Personlig samtale kan bestilles via www.sund.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale,  kan du møde op i starten af vores træffetid 
-for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

                                                                   DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING 
Dag   Telefontid  Træffetid   Vejleder   

Hver Onsdag                          1000 – 1200   Tina Gottlieb  International 
Hver fredag    0900 – 1000  1000 – 1200   Tina Gottlieb  International 
Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågældende tema:

Kl. 10-10.30:   Ud på 7.semester
Kl. 10.30-11:  Ud på 7.semester
Kl. 11-11.30:  Ud på 11.semester
Kl. 11.30-12:  Ud på 9.semester / andet, herunder selvarrangerede ophold på ALLE semestre

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning  
telefonnummer: 35 32 70 91  telefonnummer: 35 32 70 91  
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk  e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk  
træffetidslokale er: 9.1.33a   træffetidslokale er: 9.1.3                            

6.-
13.sem.

Studietil-
bud

SCHOLARSTIPENDIAT SØGES!

Neuromuskulær forskningsenhed på Rigshospi-
talet søger en ét-årig scholarstipendiat fra som-
meren 2006. 
Vi beskæftiger os med arbejdsfysiologiske og me-
taboliske tests, samt behandling af patienter med 
muskelsygdomme. Vi er en enhed under neurolo-
gisk klinik, Rigshospitalet, og en del af Center for 
Muskelforskning.
Vi har to laboratorier, hvor vores kliniske studier 
foregår. Her foretager vi en række tests, herunder 
cykeltests på ergometercykler. I forbindelse med 
vores forsøg, udfører vi flere invasive procedurer 
som fx anlæggelse af venflons og femoraliskatetre 
til blodprøvetagning og infusion af stabil isotoper. 
Du vil indgå i samarbejdet med laboratoriets 
ansatte, der består af tre læger, en biokemiker 
og to laboranter og som ledes af lektor, overlæge, 
dr.med. John Vissing. 
Du skal medvirke på et stort studie omkring pro-
teinmetabolismen hos patienter med muskelsyg-
domme, som starter op i efteråret 2006. Du bliver 
ansvarlig for en del af studiet, samt publicering af 
dette, og er hermed sikret et førsteforfatterskab. 
Derudover bliver du medforfatter på de arbejder 
du ellers hjælper til på.
Det er en fordel at have gennemført første del af 
studiet, samt have lidt klinisk erfaring fra arbejde 
med patienter, men det er ingen forudsætning. 

For yderligere information og 
spørgsmål, kontakt venligst 
læge, klinisk assistent Mette Cathrine 
Ørngreen på tlf. 28 93 81 93.

GÅ-HJEM-MØDE 
Onsdag d. 26. april 2006 kl. 15.00-17.00
”Lægens rolle og den døende patient”

Dramatiseret teater, der illustrerer de problemer, 
en læge kan møde i relation til en kronisk syg pa-
tient i terminalstadiet, som lægger op til diskussion 
om en række dilemmaer omkring behandlerens 
rolle i forhold til sin patient.

Forestillingen viser, hvorledes et skuespil kan 
bruges til at skabe diskussion og give uddan-
nelsessøgende (studerende såvel som læger og 
andet sundhedspersonale) lejlighed til at reflektere 
over deres egen rolle som professionel og menneske 
på en gang.

Stykket varer 30 min. Derefter  er der mulighed 

for debat mellem forfatteren til – og skuespiller 
i stykket - Marcello Bosschar og publikum, som 
- sammen med instruktøren – beslutter, hvad der 
videre skal ske med patienten. 

Sted: Teilum, Afsnit 5404, Auditorium E, Blegdam-
svej 9, 2100 København Ø

Tilmelding: Der er plads til ca.  50 
personer, hvorfor tilmelding sker 
efter først-til-mølle princippet til 
a.wildenradt@pucs.ku.dk eller tlf. 
3545 4472.

STUDIET
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TEMADAG OM SMERTER OG 
SMERTEBEHANDLING 

Målgruppe: Relevant for 6. semester sygeplejestud-
erende og for 7. og 9. semester lægestuderende.

Formål: At de studerende får kendskab til den 
faglige indsats på smertebehandlingsområdet in-
denfor den akutte smertebehandling, den kronisk 
non-maligne smertebehandling og smertebehan-
dling ved maligne lidelser.

Indhold 

Formiddag

CEKU/LKF - LABORATORIET 
FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER.

Hvad er LKF?
LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat 
på 6.-13. semester, som ønsker at forbedre deres 
kliniske færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg 
man tilhører. Det er en perfekt mulighed til at for-
berede sig på det kliniske ophold på 7.+9. semester, 
genopfriske færdighederne inden et lægevikariat, 
eller at forberede sig praktisk til Akut patient 
eksamenen på 13. semester. Vi tilbyder følgende 
GRATIS aftenkurser:

IV Adgang
Et must inden det kliniske ophold på 7.+9. sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning

Sutur
Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7.+9. 
semester, genopfriskning af knudeteknik, forbere-
delse til kirurgisk lægevikariat.
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds 
og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer 
og knudebræt med instruktion

Kateter
God forberedelse til 7.+9. sem. Klinik og læge-
vikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter an-
læggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fan-
tomer

CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE/LKFTILBYDER I APRIL 2006 
KURSER FOR STUDERENDE HOLDSAT PÅ 6.-13. SEMESTER I NEDEN-
STÅENDE FÆRDIGHEDER:

 DATO  EMNE  TID  ÅBNES
 05-04-2006  Kombi kursus 16.15 – 20.30 29.03.2006
 06-04-2006  Genoplivning 16.15 – 19.30 29.03.2006
 19-04-2006  Genoplivning 16.15 – 19.30 29.03.2006
 20-04-2006  Kombi kursus 16.15 – 20.30 29.03.2006
 26-04-2006  Kombi kursus 16.15 – 20.30 29.03.2006

ÅBNINGSTIDER FOR MIKROSKOPISK STUDIESAL I FORÅRSSEMES-
TERET 2005       
       
April       
3  12:00-16:00  Danny   
6  12:00-16:00  Anna   
10  11:00-15:00  Anna   
12  14:00-18:00  Danny   
18  10:00-14:00  Danny   
20  12:00-16:00  Anna   
24  13:00-17:00  Anna   
27  13:00-17:00  Danny   
       
Maj       
       
1  9:00-13:00    Christian   
8  9:00-13:00    Christian  Demonstrator 11-13 
15  16:00-19:00  Danny  Demonstrator 16-18 
22  14:00-18:00  Anna   Demonstrator 16-18 
29  8:00-12:00   Anna   Demonstrator 10-12  
31  11:00-15:00  Danny  Demonstrator 11-15  
       
Juni       
       
6  13:00-17:00  Danny  Demonstrator 13-17 
8  9:00-13:00   David  Demonstrator ??? 
9  9:00-17:00   David  Demonstrator 9-17 
12  9:00-17:00   Urfan  Demonstrator 9-17 
19  10:00-14:00  Danny  Demonstrator 10-14 
20  11:00-15:00  Anna  Demonstrator 11-15 
       
August       
       
9  Tid ikke fastlagt endnu     

Avanceret Genoplivning
Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst 
relevant undervisning til akut patient eksamen. 
En væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret 
genoplivning efter opdaterede danske standarder 
for læger (Medicinering, hjertemassage, defibril-
lering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk 
genoplivningsdukke, med IV adgang og medicingi-
vning, defibrillering samt hjertemassage.

 
På dette semester holder vi kombinerede af-
tenkurser hvor de studerende har mulighed for at 
prøve både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse 
på samme aften. Dette er blandt andet ideelt for 
de 7.semester studerende der er startet i klinik 
eller som genopfriskning inden vikariat. Kurset 
strækker sig fra 16.15-20.30 og der er plads til 18 
studerende. Derudover er der aftenkursus, hvor der 
kun undervises i et emne, nemlig genoplivning.

Afdelingslæge Per Rotbøll Nielsen: 
· smerter generelt, herunder smerte-
fysiologi, smertemekanismer,  smertetyper og di-
agnostic (VAS). Postoperative smertebehandlinger 
med epidural kateter og perineurale blokader og 
accelerede patientforløb. 

Børnesmertesygeplejerske Gitte Aagaard: 
· smertesygeplejerskens funktion og 
dagligdag, kommunikation med børn om smerter, 
smerter i forbindelse med procedurer (video) og 
nonfarmakologiske interventioner 

Over middag

Smertesygeplejerske Susanne Jacobsen: 
· sygeplejeopgaver i relation til patienten 
med kronisk non-maligne smerter og i forhold til 
patienten med maligne smerter

Tid og sted
Onsdag d. 3. maj kl. 8.30-13.45 i auditorie 1 på 
Rigshospitalet

Ansvarlig:
Klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske Inger 
Kuch Poulsen, tlf. 3545 5289
mail: inger.kuch.poulsen@rh.dk

Tilmelding: Ingen

ALLE BØRN HAR RET TIL AT GÅ 
I SKOLE OG FÅ EN GRUNDUD-
DANNELSE.
Det står i FN’s Konvention om Barnets Rettigh-
eder. Men uddannelse er ikke bare en ret, uddan-
nelse er en forudsætning for at klare sig godt i livet 
og en nøgle til forandring. 
I området omkring Calcutta i Indien er mange 
forældre fattige. De har aldrig selv fået en uddan-
nelse, og derfor kan deres børn ikke lære at læse, 
skrive og regne derhjemme. Tit har forældrene 
ikke råd til at sende børnene i skole. Der er brug 
for deres arbejdskraft derhjemme, og selv om de 
offentlige skoler er gratis, så koster skoleuniform, 
skrivebøger og blyanter alligevel noget. 
Derfor er det motiverende og en stor økonomisk 
hjælp for en familie at få sponsoreret et barns 
skolegang. For selv om de er fattige, er forældrene 
bevidste om, at uddannelse er fremtiden.

De børn, der ikke går i skole i dag, er morgendagens 
voksne analfabeter – det er nu vi har mulighed for 
at forandre fremtiden.
             3om1.dk – a division of IMCC

STUDIET



7Apple on Campus
10-12% rabat på hardware til studie og fritid

Sundrådet og basisgrupperne - i samarbejde med 
Apple On Campus - arrangerer basisgruppebar:  
28. april 2006 i Fredagsbaren fra kl. 12:00

Rune Klan stand-up show kl. 17:30
Rune Klan har med sit originale trylle/stand-up show for lang tid 
siden bevist, at han med sine helt igennem sindssyge påfund 
har sin helt egen stil. Uden sammenligning gør Rune Klan altid 
det, han er bedst til, nemlig at underholde.

Apple demo-lounge
Kom og se de mange spændende produkter fra Apple. 
Se evt. hvordan du kan arbejde med digitale medier og lave 
podcasts. Hør hvordan du kan benyttet Apple on Campus - 
butikken på dit universitet. 

Forfriskning
Vi tilbyder en gratis Tuborg Pilsner pr. studerende.

Konkurrence - Vind en iPod!
Deltag i Studenterrådets konkurrence og vind en iPod, 
se mere på: www.sundraadet.fsr.ku.dk

Du skal logge ind på EBD Studiesalenes netværk for at kunne købe produkter. Anvend dit login til ”EBD Studiesalen”.
Husk at oplyse Apple on Campus, samt hvilken uddannelsesinstitution du er tilknyttet. 

10-12% rabat på Apple hardware. Se mere på: www.mdb.ku.dk/mdb_new/tilbud/apple  eller ring: 80 24 08 35 for yderligere information.

Dette er et basisgruppearrangement, HG er ikke ansvarlig
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SÆDDONORER SØGES
Kunne du tænke dig at hjælpe barnløse par i 
behandling hos speciallæge Peter Lundström, 
Fertilitetsklinikken IVF?

Du skal være mellem 18 og 35 år og være sund 
og rask uden arvelige sygdomme. På nuværende 
tidspunkt mangler vi kun donorer med blondt/mel-
lemblondt hår og blå, grå eller grønne øjne.

Vores forventning er, at du donorer sæd 2 gange 
om måneden og får udført blodprøvekontrol hver 
3. måned. Donationen afhentes på din bopæl af en 
af klinikkens medarbejdere. Honoreringen er 500 
kr. skattefrit pr. sædprøve. Dette forudsætter dog 
tilfredsstillende sædkvalitet.

Har ovennævnte vakt din interesse, eller har 
du yderligere spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte klinikkens laboratorium på enten 
lab@lundstrom.dk eller telefon 44 60 90 26.

RASKE MANDLIGE FOR-
SØGSPERSONER 20-
35 ÅR (IKKE RYGERE) 
SØGES
til deltagelse i en undersøgelse af  hjernens blodtil-
førsel, energiomsætning, produktion af signalstof-
fer samt indlærings- og koncentrationsevne under 
simuleret infektion og iltmangel. 
Forsøgspersonerne fordeles efter lodtrækning-
sprincip i tre grupper;
· indgift af ikke-infektiøst materiale oprenset fra 
en bakterie (endotoxin) 
· ophold i trykkammer sv.t  4300 meters højde over 
havoverfladen (hypobar hypoxi)
· samtidig endotoxin indgift og hypobar hypoxi

Ubehag ved kateteranlæggelse i vene på hals og 
arm samt arterie på håndled må påregnes, 
såvel som mulighed for symptomer i form af hoved-
pine og kvalme.

Undersøgelsen varer ca. 14 timer og honoreres med 
3000 kr  (honoraret er skattepligtigt).

For yderligere information kontakt venligst;

Sarah Taudorf, læge   
Center for Inflammation og Metabolisme  
Rigshospitalet
sarahtaudorf@dadlnet.dk
Tlf. 35450486

Ronan Berg, stud. med. 
Center for Inflammation og Metabolisme  
Rigshospitalet

HYGGELIG 2-
VÆRELSES
...møbleret andelslejlighed på Nørrebro fremlejes i 
6 mdr. fra 1.7.2006 til og med 31.12.2006. 
Lejligheden er en klassisk københavner lejlighed 
med stuklofter og plankegulve. Der er nyt køkken 
og brus, gratis 2mbit internet adgang, billig 
vaskekælder, nyrenoveret grøn baggård og er kun 
10 minutter på cykel fra Panum. 
Udlejes kun til ikke-ryger. 

Pris: 3800kr/md eksklusiv energi forbrug (for 2 
personer ca. 200kr/md, mindre om sommeren) 

Interesseret? Skriv til Anne på: fremleje@arrrg.
org og hør nærmere

PERSONLIG HJÆLP-
ER SØGES FRA DEN 
12.06.06 TIL SOMMER 
VIKARIAT OG AFLØSN-
ING
Jeg hedder Louise og er 20 år, jeg har muskelsvind 
og er respiratorbruger 24 t. i døgnet. Jeg søger en 
personlig hjælper til sommer vikariat som består af 
oplæring i uge 24, 25, 26 og det er ca. 86 t. Derefter 
7 vager á 21t i uge 27, 28, 29, 30. Derefter 1 vagt á 
21 t i september, oktober og november. Også frem 
over som afløser i sygdom og ferie perioder. Det 
hele er med løn trin 11.

Du skal hjælpe mig med alle personlige og prak-
tiske gøremål, køre min bil, derfor skal du havde 
kørekort, og håndtere min respirator. Du skal 
enten have erfaring med personlig pleje eller 
respirator. Du må ikke være ryger. Du skal være 
ansvarsbevidst, selvstændig, fleksibel, omgængelig 
og tålmodig. Vi prøver at få vagterne til at ligge 
så det passer alle. 

Ansøgningsfrist den 22.04.06, send din ansøgn-
ing til Louise Johannsen, Skovløkke 18, 5700 
Svendborg.

STUD MED. MEDHJÆLP 
I ALMEN PRAKSIS SØG-
ES PR. 1.MAJ.
Til travl solopraksis på Frederiksberg søges stud. 
med. min. 1 dag ugentlig (torsdage eller fredage),
men også mulighed for deltidsarbejde 2-3 dage 
ekstra.
Arbejdet er blandet sygeplejeske/sekretær op-
gaver. 
Du skal kunne arbejde selvstændigt, tage blod-
prøver, have edb-kendskab og meget gerne 
praksis
erfaring. 

H e n v e n d e l s e  t i l  E v a  T o g s v e r d  p å 
evatogsverd@hotmail.com eller tlf. 4495 5675 
(privat, aften og weekender).

STUDENTERMED-
HJÆLPER TIL IT-SUP-
PORT 
til Pædagogisk Udviklingscenter 
Sundhedsvidenskab – PUCS

Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab 
har brug for en studentermedhjælper, der kan 
hjælpe med løbende opdatering og vedligeholdelse 
af fire stationære PC’ere med et Windows og Of-
fice miljø.

Kvalifikationer: Du skal være bekendt med 
Windows 2000 og XP Pro, netværksopsætninger, 
printeropsætninger samt Office XP og Office 
2003. Du må meget gerne være bekendt med KU’s 
databaser og webservices samt adgang hertil, 
ligesom kendskab til Citrix klienter også vil være 
en fordel.

Arbejdsopgaver: Månedligt sikre, at alle fire PC’ere 
er opdateret og ved fejl foretage reinstallation af 
programmer. Opdatere evt. klientløsninger. End-
videre ved akut opståede problemer skal du kunne 
kontaktes med henblik på at afhjælpe problemerne. 
Der kan også forekomme behov for at skifte mindre 
komponenter såsom diskdrev og diverse kort.

Timetal: På årsbasis ca. 75-100 timer. Arbejdsop-
gaver og omfang aftales løbende med centerets 
leder.

Aflønning: KU’s satser for studentermedhjælp-
ere.

Ansøgningsfrist: 30. april 2006, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Kontorfuldmægtig An-
nelise Wildenradt, 3545 4472.

Én Basis-
gruppe

Studenterklubben præsenterer:  
”DEN STORE PBL – 
PANUM BORDFODBOLD 
LIGA ”
Du (ja, dig!) kan blive den kommende 
Panum-mester i bordfodbold!

For at deltage skal du:
1. Finde dig en makker (Da det er 2 
næser pr. hold)
2. Tilmeld jeres hold på 
turneringsplanen i klubben
Regler og yderligere detaljer om 
turneringen står på turneringsplanen.

Indledende runder spilles løbende over 
April – semifinaler og finalen afholdes 
til den sidste lange fredagsbar i Maj 
(fede præmier til vinderne!)
Og husk – selvom man er en
mongol til bordfodbold, kan man
godt have det sjovt alligevel...

ANNONCER
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FADL, Københavns Kredsforening
Åbningstider
man-, tirs- og torsdag 
fra 10.00 til 12.00 
samt fra 13.00 til 15.00.

Telefon 35327490
Mail  kkf@fadl.dk

LEDIGE KURSUSPLADSER.

Der er få kurser tilbage med få ledige pladser. 

Du kan tilmelde dig på sekretariatet i åbningstiden.

Det koster 50. kr. som du skal betale kontant.

Der ledige pladser på følgende kurser:

Avanceret genoplivning hold 3. den 10. april 2006

samt hold 4. den 30. maj 2006.

Kardiologi hold 3. den 29+30+31. maj 2006.

Radiologi hold 1. den 24+27. april samt hold 2. den 9+11. maj.

Patienttransport den 24. april 2006.

Med venlig hilsen

Sekretariatet 

AFLYSNING
Kursus i mave-tarmkirurgi  hold 3.

som skulle være afholdt  den 3. april 2006 , er afl yst.

Der var ikke tilmeldinger nok.

KØBENHAVNS KREDSFORENING
holder repræsentantskabsmøde onsdag den 12. april. 2006.

Nedtæll ing
3 uger,  3  dage

IDEER ELLER FORSLAG! 
Har du ideer eller gode forslag til aktivi-

teter som du mener at FADL kunne være 
interesseret i, kan du afl evere det på se-
kretariatet.

Uden for åbningstiden kan du lægge 
post til FADL i den hvide postkasse, som 
hænger udenfor sekretariatet.

INDRE ORGANER
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EN MYTE AFLIVES……
Kære Alle
I som mener at have hørt at der gennemføres SPV 
- sommerkurser

Dette kan desværre IKKE lade sig gøre af fl ere rimeligt 
konkrete årsager ;

· Vi har ikke aftale med undervisere 
· Der kan ikke skaffes følgevagter på  
 afdelingerne
· Vi har ingen aftale om lokaler
· Der er lukket for akkrediteringskurserne i 
genoplivning og brand

Derimod; planlægger vi at afholdes de første SPV- 
kurser på efterårssemesteret sidst i august måned; 
du kan se nærmere på vores hjemmeside på dette 
semester.

Derudover vil vi også gerne gøre opmærksom på, at 
der i dette forårssemester gennemføres 15 kurser med 
i alt 240 kursuspladser. Vores venteliste er nu nede 
under 15 personer og vi oplever – desværre stadigvæk 
– at der er studerende, der enten aldrig møder op til 
første undervisningsdag eller ganske enkelt ”dropper 
ud” efter kort tid. 
Dette betyder tomme pladser, som vi jo gerne ville give 
til andre. Da vores erfaring viser os, at de sene forår-
skurser godt kan medføre tommepladser, vil vi opfordre 
til at man checker denne mulighed for  at få sidste 
øjebliks pladser, ved at sende mail til kursusafdelingen 
tj@fadl.dk på vagtbureauet. 

LØNFORSKUD I APRIL MÅNED.

På grund af påsken rykkes lønforskud til 
mandag den 10. april 
– pengene vil så være til disposition  i 
banken onsdag den 12.

FERIEPENGE OPTJENT I 2005
Udbetaling af feriepenge 2006/2007 sker i år på føl-
gende måde.

1.  Beløb på under kr. 1.000,00 (efter fradrag af skat og 
arbejdsmarkedsbidrag FL §30 stk. 3) 
 udbetales automatisk i forbindelse med løn kørslen 
ultimo april 2006 .

2. Såfremt beløbet er over kr. 1.000,-  sendes der ferie-
kort ud i løbet af uge 12, og beløbet kan først udbetales 
når der afholdes ferie (FL § 29).

3. Udbetalingen kan derfor tidligst fi nde sted ultimo 
måneden før afholdelse af ferie, og kun mod at ferieko-
rtet indleveres inden den 15.  i måneden forud.

4. Der kan ikke udbetales forskud på feriepenge.

Med venlig hilsen og god ferie

Vagtbureauet

SPV HOLD 1515 SØGER 1 NYE 
MEDLEMMER
SPV nattehold på Amager søger 1 nye medlemmer 
pr. 1/5-2006.
Vi er et hjemmehold på Amager der passer en 13 årig 
selvhjulpen dreng med hydrocephalus. Arbejdet består 
i at sørge for at han vender sig selv regelmæssigt, sikre 
at han ligger rigtig, sørge for at han tager sin medicin 
samt sørge for at han vasker sig ordentligt. Vagterne 
er i tidsrummet 22.30-7.30 og er hyggelige da der er 
mulighed for at læse samt at der stilles kaffe, the og 
kage frem til os på vagten.

Krav: 
- Min. 200 timer
- Kan tage nattevagter i hverdagene
- Er glad for børn
- Være interesseret i at arbejde på hold med 
alt hvad det indebærer

Ansøgningsfrist: 11/4-2006 ansøgning via 
www.fadl-vagt.dk København og tilmelding 
til hold

Yderligere oplysninger: Holdleder Nicolai Bæk - tlf. 
27204386 mail: Nicolai@sundbynet.dk

Når I ændrer adresse 
eller telefonnummer, 
så HUSK at give os 

besked enten pr. brev, 
telefon eller email.

INDRE ORGANER
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ER DU INTERESSERET I 
KARDIOLOGI?
HOLD 4103 SØGER 3 NYE 
HOLDMEDLEMMER TIL START 
1.MAJ
Kardiologi holdet 4103 har hjemme på Gentofte 
hjertemedicinske afdeling, hvor vi dækker aften og 
nattevagter alle ugedage og dagvagter i weekends og 
på helligdage. 
Afdelingen har et halvintensivt afsnit med 3 sengeplad-
ser, det passes af en card. ass. og en sygeplejerske.

Vi kan tilbyde:
- Spændende og klinisk relevant arbejde  
 med observation og pleje af patienter.
- Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning
- Klinisk erfaring med bl.a. lungeødem,  
 hjerte-insuff. AMI, aortadiss. og   
 hjertestop.
- Selvstændigt arbejde og tæt samarbejde  
 med sygeplejerske
- Mulighed for praktisk erfaring med sonde-  
 og katederanlæggelse, ekg, …..
- Særdeles god løn
- Et hyggeligt hold med gode kolleger
- Vagtgennemsnit pr. mdr. på 4-5 vagter

Du skal:
- være engageret og ansvarsbevidst i dit arbejde med 
patienterne.
- have min 250 vt-timer
- være på fase II 
- gerne have erfaring fra andet fasthold
- kunne tage blodprøver og lægge venfl on m.m.
- tage 5 vagter pr. mdr. de første 3 mdr.
- tage min 2 følgevagter af ca. 4 timer før start
- deltage på holdmødet d. 25. april kl.17.00
- have lyst til at deltage i holdmiddage nu og da

Skriv et par ord om dig selv, hvem du er og hvad du 
laver ved siden af studiet.

Ansøgningen sendes til vagtbureauet mær-
ket 4103 senest onsdag d. 19/4-06 kl.12.00.

HÆMODIALYSEHOLD 4202 
PÅ AMTSSYGEHUSET I 
HERLEV SØGER 2 NYE 
HOLDMEDLEMMER
Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde 
med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Du vil 
gennem dit arbejde blive fortrolig med alle aspekterne 
i hæmodialysebehandling og blive i stand til at arbejde 
selvstændigt på afdelingen som dialyseassistent på lige 
fod med dialysesygeplejeskerne. 

Vores hold er meget vellidt på afdelingen, og vi har 
på den baggrund forhandlet os til et løntillæg på kr. 
25,-/time. Vi dækker ca. 4 vagter hver pr. 4-ugers plan 
med lidt variation til begge sider. Men som udgang-
spunkt skal der dækkes 4 vagter pr. måned. Vi er pt. 5 
studerende på holdet.

Oplæring:
Din oplæring vil følge et fastlagt program med mindst 10 
følgevagter (normalt mellem 10 og 12), hvor du følges 
med en af afdelingens rutinerede dialysesygeplejesker. 
Afdelingen yder fuld løn under din oplæring.

Arbejdsplanlægning:
Holdet mødes een gang hver måned og aftaler 
vagter. 

Arbejdstider:
mandag-fredag 7.30-15.00 og 14.30-22.00
lørdag 7.30-15.00 og søndag 14.30-22.00

Krav:
Du skal have bestået 7. semester og have min. 200 
VT-timer.
Du skal kunne starte oplæring hurtigst muligt og senest 
maj 2006. Oplæringen skal ske over ca. 1 – 1 ½ måned, 
da det kræver rutine.

Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du 
have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til 
at kontakte holdleder Ida Holdgaard på 20642532 eller 
pr. e-mail: zorro_holdgaard@hotmail.com

Ansøgningsfrist: Fredag den 7. april 2006 
til Vagtbureauet
                              evt. pr. e-mail: kc@fadl.dk

SPECIALLÆGE PÅ 
VESTERBRO SØGER 
LÆGESEKRETÆR
Speciallæge i Gynækologi  søger lægesekretær den 
1.maj – 1. juli, med evt. forlængelse. 
Mandag – tirsdag og torsdag fra  kl. 8.30 – 16.30
Onsdag fra Kl. 10.00 – 18.00
Fredag fra  kl. 8.30 – 14.00

Der kan efterfølgende blive tale om fastansættelse hver 
fredag (kl.8.30 – 14.00).
Dette bliver evt. aftalt med den praktiserende læge.

Krav : 
Min. 200 SPV-timer
Bestået 3 semester.
IT kyndig på bruger niveau
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgning sendes til Adm. Sygeplejerske 
Gry Orkelbog mail go@fadl.dk. Inden den 
18. april kl.12.00
I er velkommen til at kontakte mig på tel-
efon 35 24 54 02 ved spørgsmål.

VT-HOLD 4402 SØGER 
3 NYE MEDLEMMER TIL 
THORAXKIRURGISK INTENSIV 
PÅ RH.
Vi søger 1 ventilatør, der kan være vagtaktiv fra maj 
måned og 2 ventilatører, der kan være vagtaktive fra juli 
måned. Sidste frist for ansøgning er d. 7. april. Ansæt-
telses samtaler vil fi nde sted i uge 15.

Kunne du tænke dig fordele som: 
1) at vide, at du skal på arbejde, når du har  
 skrevet dig på til vagt,
2) at det er på samme afdeling hver gang,
3) at du kender dem, du møder på arbejde  
 med,
4) at du bliver tiltroet mere og mere ansvar i  
 takt med, hvad du kan,
5) at have mulighed for at lære mere og  
 vedligeholde, hvad du allerede har lært,
6) at blive fortrolig med nogle og bekendt  
 med andre procedurer inden for   
 observation, pleje og behandling af inten 
 sivpatienter, dvs. få trænet 
1. de basale kliniske færdigheder,
2. dit kliniske blik og
3. håndteringen af patienter med kredsløbs- og 
respirationsproblemer.

Vi er et hyggeligt, fl eksibelt, fast afdelingshold på Rig-
shospitalets thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 1, afsnit 
4141, der er en stor afdeling med mange forskellige 
spændende patienter, bl.a. lunge- og oesophaguskiru-
rgiske patienter, coronar bypass- og klapopererede 
patienter, hjerte- og lungetransplanterede patienter og 
børn opereret for kongenitte hjertefejl.

Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle NV samt 
DV i week-enden. På vagterne indgår vi 1 eller fl ere 
ventiler ad gangen i teamet af intensivsygeplejersker og 
er med til at passe patienterne. En del ligger i respirator. 
Vi giver ikke medicin.

Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på afde-
lingen.
Ansøgningskrav: 
1. 400 VT-timer. (Der kan dispenseres  
 herfor, hvis vi vurderer at ansøgeren  
 alligevel er kvalifi ceret. Så søg selv om  
 du har færre timer)
2. Bestået fysiologi eller organkursus 3 (ny  
 ordning).
3. Du skal kunne tage 25 vagter inden for de 
første 3 måneder, og herefter 6 vagter pr. måned. Pga. 
afdelingens størrelse og de mange forskellige patienter, 
er det nødvendigt med en grundig indføring. Fordelen 
er, at man lærer en masse. Efter 1 år på holdet er der 
mulighed for at gå ned til 4 vagter pr. måned.
4. Vi forventer desuden, at du er ansvarsbevi-
dst, og at du er motiveret for at indgå i et team både 
som ventil og i forhold til afdelingen.
Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på holdet 
mindst et år.

Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav, 
hvis vi vurderer, at ansøgeren alligevel er kvalifi ceret, 
og man skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis 
man f.eks. ikke har nok VT-timer.
Vi forbeholder os ret til at tilgodese ansøgere, der 
tidligere har haft ansættelse på afdelingen.

Yderligere info fås hos holdleder:   Nicolai 
Preisler: È6177 8982 
npreisler@hotmail.com

Ansøgningsskema fås på vagtbureauet, 
og sendes til Kirsten på FADL kc@fadl.dk 
samt til holdlederen.

VIL DU VÆRE GOD TIL AT 
STIKKE? 
Da afdelingen ønsker at udvide hold 1604, søger vi 8 
nye holdmedlemmer. Vi tager blodprøver og EKG, både 
på sengeafdelingerne og i ambulatoriet. 

Afdelingen foretager selv grundig oplæring efter 
et fastlagt program med ca. 7 lønnede dagvagter, 
forudgående “stikkeerfaring” er ikke nødvendig. 

Vi dækker: 

3-5 dagvagter (7.30 - 15.00) pr. hverdag, samt 1 
dagvagt lørdag og søndag. 

1 aftenvagt (15.00 - 22.30) og 1 nattevagt (23.30 - 7.30) 
alle ugens dage. 

Vi har bagvagtsordning. 

Krav: 

200 SPV-timer 

Du skal kunne tage 4-5 vagter pr. måned - også i ek-
samensmånederne 

Da afdelingen bruger mange resurser på oplæring, skal 
du kunne blive på holdet over længere tid. 

Løn : SPV - holdløn 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
holdleder Tina Bergmann på: tina_bergmann@hotmail.
com 

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 18. april 2006 
kl. 12:00 til Vagtbureauet. Ansøgning via 
www.fadl-vagt.dk København og tilmelding 
til hold 1604.

INDRE ORGANER



12

NYT 
BLODPRØVETAGNINGSHOLD 
1609
ROSKILDE SYGEHUS KLINISK- 
BIOKEMISK AFDELING.
Roskilde Sygehus Klinisk- Biokemisk afdeling, søger 
11 FADL – vagter til et nyt stikker hold.
 
Holdet skal dække :

 Arbejdsopgaverne vil primær være i  
 afd. ambulatorium
 2 person mandag, tirsdag, onsdag og  
 fredag fra kl. 7.30 – 14.30 
 2 personer torsdag fra kl. 7.00 – 14.30
 Evt. senere vil afdelingen udvide   
 med weekender vagter
 Ingen ”skæve” helligdage

OBS: der gives transportgodtgørelse på 1/2 timer 
hver vej.

Krav : 
 Min. 200 SPV- timer
 Gennemsnitlig 4-5 vagter månedligt
 Gyldigt akkrediteringskort

Ingen forudgående ”stikkeerfaring” er nødvendig, 
afdelingen foretager oplæring !
Der forventes at du ønsker at blive på holdet over en 
længere periode.

Løn : SPV – holdløn . 

Ansættelses samtaler vil fi nde sted på Roskilde Syge-
hus Bio – kemisk afdeling den. 19. april. 

Ansøgningsfrist : den 10. april tilmelding 
gerne via vor hjemmeside www.fadl-vagt.dk 
København
Hvis der er spørgsmål er i velkommen til at kontakte 
Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog på go@fadl.dk

SOMMERJOB SOM 
LÆGESEKRETÆRVIKAR
BISPEBJERG HOSPITAL
Bispebjerg Hospital kirurgisk gastroenterologisk afde-
ling K1 og K2 søger 5 stk. FADL – vagter til at fungere 
som lægesekretærvikar på hold 1703 fra 1. maj til 1. 
september 2006.

Arbejdstid alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.30 mandag 
til fredag. 
Alle vil modtage grundig oplæring i 5 dage á 4 timer 
fra kl. 16.00 – 20.00.

Jobbeskrivelse:
- Skrivning af operationsbeskrivelser,  
 endoskopibeskrivelser, epikriser,  
 henvisninger, breve m.m.
- Indlæggelse / udskrivelser af   
 planlagte patienter
- Ajourføre diagnoser
- Div. bestillinger af prøver 
- Telefonbetjening 
- Div. registreringer i fællesjournal
- Modtage og videreformidle beskeder til  
 relevante samarbejdspartnere 
- Deltagelse i tvær- og monofaglige møder  
 og temadage 
- m.m.

Funktionsbeskrivelse kan ses på vagtbureauet kur-
susafdelingen hos Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog  

Krav: 
- Skal have bestået 4 semester
- Minimum 300 SPV timer 
- Kunne tage minimum 4 vagter pr./måned, 
gerne fl ere 
- IT kyndig på bruger niveau
- Har minimum 150 anslag pr./min.
- Gyldigt akkrediteringskort

Løn: SPV- hold løn

Ansøgningsfrist: Den 12. april inden kl. 12.00 til Vagt-
bureauet.
Ansættelsessamtale holdes den 21. april på BBH med 
ledende lægesekretær Lise Karlsen. 

Hvis der er spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon 35 24 54 
02 eller mail go@fadl.dk

UNDERVISER TIL VT-KURSET
Vagtbureauet søger en ny underviser til venti-
latørkurset. 
Interesserer du dig for respiration og kredsløb og har 
du lyst til at formidle det til andre?
Vi søger en underviser til Ventilatørkurset, som kan 
starte med at undervise i efteråret 2006 med oplæring 
dette forår (april).

Undervisningen er både teoretisk med cases og praktisk 
med relevante øvelser, hvortil der benyttes en intensivs-
tue på Rigshospitalet. Der er stor mulighed for selv at 
tilrettelægge indholdet af undervisningen og være med 
til at udvikle kurset. Udover undervisningen på modul-
erne, skal alle undervisere medvirke ved afholdelse af 
prøver; typisk tre gange pr. semester. Vi tilstræber at 
de enkelte undervisere kan vikariere på andre moduler 
i tilfælde af sygdom. 
Undervisningen starter sidst i September 2006 og 
kører ca. 5 uger. 

Kvalifi kationer
Du skal have lyst til at undervise, være rutineret 
ventilatør og interesseret i at sætte dig ind i nye tiltag 
på intensivområdet. Vi lægger vægt på at du er aktivt 
arbejdende ventilatør og din erfaring skal overvejende 
stamme fra intensivarbejde, mange timer på et hjem-
mehold er mindre vigtigt. 
Det er ikke et krav at du har undervisningserfaring 
– Men dine pædagogiske evner vægtes højt ved an-
sættelsessamtalen.

Arbejdstid og løn 
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. 285,- kr. 
pr. undervisningstime.

For tiden afholdes fi re VT-kurser pr. semester.

Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til kursussekretær Tina 
Jepsen og sendes til:

FADL’s Vagtbureau 
Blegdamsvej 4, 2.
2200 København N.

Eller pr. mail tj@fadl.dk

Ansøgningsfrist: Fredag den 7. april 
klokken 12.00. Du skal have mulighed for 
at deltage i ansættelsessamtaler den 10., 
11. eller 12. april.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere er du 
velkommen til at kontakte Adm.Spl. Gry Orkelbog 
Tlf. 3524 5402.

Debat
NIELSENS NEDEREN 
LIV
Søndag 
Sidder foran min computer og klokken er 11.50, 
altså i sommertid, selvom det sner udenfor!!! Det 
er faktisk ret smukt med sne, og dejligt at blive 
inde hele dagen og drikke te. 
Jeg ved ikke hvad det er med søndage, men elsker 
at være alene, selvfølgelig ville jeg elske at være 
sammen med manden i mit liv!
Sidder og hører radio med et interview med Clem-
ent fra Clement direkte. Kan ikke li´ denne lille 
mand. Bliver faktisk skræmt af hans udseende. 
Kan han lide af den der sygdom hvor kroppen og 

ISÆR ansigtet bliver 5 år ældre for hvert år der 
går? Det er ret sjovt, lidt ligesom hundeår….har 
aldrig forstået hvem der har opfundet hundeår. 
Var der et møde i tidernes morgen, hvor det blev 
besluttet at for hvert år der går, så bliver en hund 
7 år ældre? Måske er det fordi at de så er ældre når 
de dør…så er det ikke så synd for dem. Er faktisk 
ikke særlig glad for hunde.
Nå, min uge.
Var i klinik på Hvidovre mandag….var på opera-
tionsgangen . Jeg fik lov til at lægge et kateter på 
en dame. Havde lidt svært ved at kende forskel på 
hendes klitoris og hendes urinrør…men den slags 
sker vel. Det gik helt fint, så nu har jeg lært det. 
Jeg fik også syet med gentofte-sutur, (hvorfor?) 
og kunne ikke helt huske forskellen på den og 
knaphulssutur og madrassutur! Igen..var der et 
møde i tidernes morgen hvor det blev besluttet 
at de forskellige suturer skulle hedde noget un-
derligt..osv!
Gik klokken 12 med min elskede læsemakker. Han 
er fantastisk.
Tirsdag pjækkede jeg da jeg af en eller anden 
mærkelig årsag fik drukket mig fuld i rødvin alene 
mandag aften! Faktisk ikke helt alene, for jeg 
var i kontakt med god kollega/veninde over msn! 
(tæller det?) Hun har været på “Doktordating” og 
videresendte nogle utrolig klamme nøgenbilleder af 
mænd! Jeg vil ikke anbefale denne datingside, kun 
hvis du er ABSOLUT desperat…hvilket jeg faktisk 
snart er! I min lille brandert prøvede jeg at skælde 
en anden kollega ud, over msn. (mit liv foregår på 
MSN!). Jeg har involveret mig følelsesmæssigt med 
en kollega, som det så fint hedder. Jeg bliver sgu 
sur på ham fordi han ikke synes jeg er verdens mest 
fantastiske kvinde…helt uforståeligt i mine øjne! 
Nå men den dag fik jeg trænet og sendt et ynkeligt 
brev til Københavns politi, og spurgt om de ikke 
ville nedsætte min bøde da jeg er så fantastisk 
fattig! 
Onsdag var jeg til klinik undervisning og fik 
opfrisket at jeg kan INTET infektionsmedicin! 
Så ved jeg det. Vi så en klinik patient der havde 
Tuberkulose….er faktisk begyndt at hoste lidt på 
det sidste!
Nå, skulle til famliefødselsdag om aftenen, på 
lækker restaurant på Østerbro. Min familie 
prøvede, som sædvanligt, at finde ud af hvorfor 
jeg ikke har en kæreste! Ja, jeg synes også det er 
underligt. Er jo faktisk meget pæn. Min søster, som 
lige- har- fået det- sejeste- job- i -et- reklamefirma, 
og jeg tog på gefärlich og drak mere vin og sankkede 
om livet og kærligheden.
Torsdag..zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
hov skulle have været i klinik, men det er jo ikke 
fordi folk mangler min fantastiske læge-kunnen! 
Faktisk sejt hvis de gjordezzzzzzzzzzzz
Fredag og lørdag skulle jeg på arbejde til et nordisk 
traumekursus. Højdepunkterne er nok at jeg tog 
MEGET pænt tøj på, da jeg er hemmeligt forelsket 
i en af lægerne derude! Alle komplimenterede mit 
pæne tøj….undtagen den smukke læge! AARRGH! 
Skulle senere være traumefigurant med store 
underbukser fra AMA, og blod i hele fjæset samt 
blå læber. Godt jeg ikke er punker, for det klæder 
mig virkelig ikke med helt mørke læber. Nå, men 
fik en masse gratis mad og kage, men kom ikke i 
byen og fik danset!

N. Nielsen

Education for all is important for three reasons:

First, education is a right.
Second, education enhances individual freedom.
Third, education yields important development 
benefits.          
  UNESCO

Støt et barn gennem 3om1 
og bidrag til uddannelse for alle!

INDRE ORGANER
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Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.20). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N. 

Telefon 3532-6400.  Homepage: www.studmed.ku.dk/msr  E-mail: msr@studmed.ku.dk

MSR AF-
HOLDER EK-
STRAORDINÆRT 
MØDE OM NY 
STUDIEORDN-
ING 2006 TORS-
DAG D. 6/4-06 
KL. 16:15- 18 I 
STORE MØDE-
SAL!!!

Vi skal bl.a. diskutere kurserne på 4. og 5. semester, 
og der kommer et oplæg om integrerede kurser- 
HVORFOR vil vi egentlig gerne have integrerede 
kurser og eksamener? Er det bare en fiks idé fra 
MSR’s side, eller er der belæg for at insistere på 
integration?

Kom og lær noget mere om dit studie- det har også 
betydning for dig på studieordning 2000 da MSR også 
arbejder med forbedring af HELE medicinstudiet.

Dagsorden:

1.  Formalia  2 min
2. INTRODUKTION til mødets tema 
v. formand, Sabrina Eliasson 5 min
3. Hvorfor vil vi have integrerede kurser og 
eksamener? Simon Serbian 10 min
4. Hvorfor have organkurser i stedet for 
”fag”? Det historiske perspektiv. v. tidl.studieleder 
og nuværende vicestudieleder, Poul Jaszczak 
10
5. Studienævnsgruppens tidligere ønsker 
vedr. 4. og 5. semester vs. Besparelsesproblema-
tikken v. næstformand i studienævnet, Helene 
Hvidman 10-15 min
6. Debat og spørgsmål  45 min
7. Evt.   5 min

Sukker du også efter varm mad i eksamensperi-
oderne???

Tiden med kedelige rugbrødsmadder kl. 20 på Panum 
er slut!!! MSR har ansøgt og fået bevilliget penge fra 
FADL til 2 mikrobølgeovne, som skal opstilles i kan-
tinen, så alle studerende kan varme deres medbragte 
mad! Sundrådet har forhandlet med dekanatet, 
således at der er sørget for rengøring af området. In-
stallationen forventes at være færdig 1/5-06 og skulle 
således være ”køreklar” til eksamensperioden. 

Har du lignende idéer til forbedring af dit studie?? 

Så kom til et MSR møde. Ingen sag er hverken for 
lille eller stor. MSR arbejder med forbedring af 
medicinstudiet- og hvis det betyder du har behov 
for at bogladen sælger hapsdogs, så vil vi og gøre en 
indsats for at dette kunne blive en realitet.
Du er nøglen til forbedringen på medicinstudiet! 

REFERAT AF 
MSR-MØDE D. 
16/2 2006
Genskabt referat af  MSR-møde d. 16/2-06 kl 

Referent af genskabt referat: Sabrina Eliasson

Nyt fra semestrene
1. semester: Det fortælles at 1. hjælpskurset ikke 
kører så godt. Der er meget overlap og forskel 
på hvad de forskellige undervisere fortæller de 
studerende. Desuden er den praktiske del ikke så 
dominerende i kurset som det var intentionen. Anne 
tager kontakt?
5. semester: Der er problemer med at regler for 
OSVAL er ændret/håndhæves. Det betyder at 
studerende SKAL vælge en vejleder der er ansat 
ved fakultetet, enten som teoretisk eller klinisk le-
ktor/professor mm. Der er flere studerende som har 
fundet deres OSVAL-vejleder i efteråret inden regler 
blev strammet og disse har nu fået at vide at de skal 
finde en ny vejleder. Dette er dog problematisk da 
mange har skrevet på deres opgave længe og et skift 
vil derfor betyde at de højst sandsynligt ikke når at 
aflevere i dette semester, hvilket får stor betydning 
for de studerende på 6. semester. Kirstine orienterer 
studielederen om problematikken.

3. semesters kommende ”udseende” i den ny stud-
ieordning
Fagrådet besluttede at vi ikke kunne støtte en op-
splitning af neurobiofysikken og muskelbiofysikken 
på 2. semester og vi fastholdt at vi ønskede almen 
embryologi flyttet ned på 2. semester

MSR flyer
PR-udvalget fremlagde flyeren og der var ingen 
yderligere kommentarer til indholdet. Det blev 
besluttet at PR-udvalget fremkommer med nogle 
layout forslag til det ordinære møde d. 30/3. Det blev 
yderligere besluttet at PR-udvalget til mødet d. 30/2 
skulle fremkomme med et forslag til et bogmærke 
layout + indhold.

Pladser i institutbestyrelser
Sabrina orienterede kort om hvor vigtigt arbejdet i 
de nye institutbestyrelser er, og at man i øjeblikket 
i Sundrådet ser på ændring af hvordan studerende 
vælges til en sådan idet reglerne på nuværende 
tidspunkt er meget indviklede.

Udvalgspladser
Line Malmer valgte at gå ind i Fagligdagsudvalget. 
Sabrina sørger for at rette henvendelse til fakultet-
sgangen.
Liv Lauritsen valgte at gå ind i 11. semestersud-
valget.
Kristin Nystrup ville gerne komme til et UPU møde 
og se om det var noget for hende. Simon orienterer 
Kristin yderligere om UPU’s arbejde.

Møderække
Møderne for resten af semesteret er:
Ordinære møder: (kl 16:15 i lokale 1.2.20)
30/3, 27/4, og 1/6.
Intromøde: 9/3-06 kl 16:15, lok. 1.2.20
Ekstraordinært møde 6/4 kl. 16:15 (store mødesal)
Stormøde 18/3 kl 11-18

HAR DU BROK!!!?

KOM TIL MSR-MØDERNE!!!
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REFERAT AF 
MSR-MØDE D. 
2/3 2006
Tilstede: Anne Holm 8. sem., Mie Christensen 5. 
sem., Simon Krabbe 3. sem., Madelene Engdahl 3. 
sem., Line Malmer 4. sem., Liv E. Lauritsen sem.fri, 
Line Engelbrecht 1. sem., Anne Louise Damgaard 
1. sem., Sabrina Eliasson 5. sem., Christiane Bak 
6. sem., Bjarke Hansen 13. sem., Inger Mathiesen 
8. sem., Morten Noack 3. Noack 3. sem., Kirstine 
Fabritius 11. sem., Steven Andersen 1. sem., Joachim 
Mygh 2. sem.

1. Formalia: Sabrina valgt som dirigent. Referatet 
fra den ekstraordinære generalforsamling d. 23/2 
2006 blev godkendt.

2. Nyt fra semestrene:
5. semester Signe har rettet kontakt til Bjørn Quis-
torff (kursusleder for energiomsætnings kurset) idet 
4 ud af 7 forelæsninger er blevet aflyst. Der er givet 
modstridige oplysninger og Signe vil nu rette henven-
delse til studielederen for at få afklaret problemet. 
11. semester Kirstine fortalte at den tværfaglige 
undervisning på semestret fungerer rigtig godt og at 
underviserne er meget gode til at supplere hinanden 
i undervisningen.
12.+13. semester: Bjarke fortalte at logbogen på 
12./13. semester fungerer dårligt! Kirstine fortalte 
at logbøgerne fungerer godt på både 7. og 9. semes-
ter, men at den ikke fungerer godt på 10. semester 
heller. 
1. semester: Mange 1.-semestersstuderende er meget 
desorienterede omkring TPK og sundhedspsykologi, 
og om hvordan eksamen på 1. semester kommer til 
at foregå. Kirstine blev bedt om at fortælle lidt om 
situationen: Kurset i TPK kører nu, men eksamen er 
ikke vedtaget endnu men der vil være en eksamen 
i TPK på 1. semester. Sundhedspsykologi ligger på 
2. semester, men kurset skal reduceres og sundhed-
spsykologerne er blevet bedt om at fremlægge en ny 
plan. TPK ser meget spændende ud og på tirsdag (d.7. 
marts) skulle der gerne ligge en plan for eksamen i 
TPK. Kirstine vil bede studieleder orientere hvis der 
træffes beslutning på mødet.
Der er blevet mailet angående en udebleven under-
viser, men kursuslederen har ikke reageret. Man 
vil prøve at sende en ny mail til ham angående 
erstatningsundervisning.

3. Nyt fra udvalg:
Biblioteksudvalg (Liv): Der er møde den 22/3 der vil 
bl.a. blive diskuteret læsepladser. Der blev spurgt 
om der var noget, der skulle med til mødet: Man 
synes især, at støj på trappen er et problem, og så 
må der gerne komme flere håndbogseksemplarer 
af The Cell. 
1. semestersudvalg(Madelene): Det vil komme en 
”midterm”-prøve i kemi, den vil ligge den 24. marts. 
Der vil også være en i basal humanbiologi. Man har 
fjernet en SAU-time for at give plads til prøven. Man 

har i udvalget talt om at dele eksamen i en kemidel 
og en humanbiologidel, dette blev diskuteret på MSR-
mødet, og der var forskellige synspunkter omkring 
hensigtsmæssigheden af dette. Det blev fremhævet af 
flere, om man ikke i stedet for at dele eksamen skulle 
gøre mere ud af at integrere de to dele. Ligeledes blev 
det fremhævet, at sådan som det er nu, så fungerer 
de to dele som helt adskilte uden sammenhæng, 
hvilket ikke skulle være nødvendigt, da man mente, 
det burde være muligt at integrere de to dele godt 
i hinanden. Andre mente, at det ikke giver faglig 
mening at integrere kemi og humanbiologi, da de 
synes, at kemi snarere grænser op til farmakologi, 
biokemi med mere. .
7. semestersudvalget (Inger): Spirometri vil blive 
fjernet fra logbogen. Der er desuden nedsat et udvalg 
der skal arbejde med blackboardundervisning.
Valideringsudvalget: (Sabrina): I udvalget kigger 
man på, om normkataloget stemmer overens med 
virkeligheden. Der er møde den 3. marts men Sabrina 
kan ikke deltage

Stormøde
Melanie, Kirstine, Rune, Signe og Sabrina er prak-
tiske grise til Stormødet. Anne sørger for mad.

4. Orientering fra bestyrelsen:
Der har ikke været møde i bestyrelsen siden den 
ekstraordinære generalforsamling. Rune fortalte, at 
man på GF godkendte regnskabet for 2005. Der er 
blevet brugt færre penge end beregnet og man har 
fra FADL fået bevilget for mange penge. Derfor traf 
Rune og Sabrina beslutning om, kun at supplere op 
på de forskellige poster i ansøgningen til FADL, for 
ikke at akkumulere en masse penge. Der er blevet 
søgt om 67.000 kr. som er bevilget. Bestyrelsen be-
står af Rune, Simon Krabbe, Melanie, Sabrina og 
Kirstine.

5. Studienævnet (Kirstine): 
Til næste møde i studienævnet skal man kigge på 
TPK, som ej er godkendt endnu, på 12. semester, 
der heller ikke er godkendt og på 4.-5. semesters 
revisionen.

6. Sundråd:
Intet nyt.

7. Studiemiljøforbedring:
Studenterrådet har bedt fagrådet om at tænke over 
hvad man kunne ønske af studiemiljøforbedringer. 
Fagrådet blev enige om at vente med at se hvad der 
kommer ud af den miljøundersøgelse, der er i gang. 
Sabrina informerer studenterrådet.

8. Stormødet:
Mie sidder i internationaliseringsudvalget, og hun 
fortalte om hvad der bliver diskuteret i udvalget. Det 
er f.eks. et problem at der ikke udbydes kurser på 
engelsk og man diskuterer, hvad man kan gøre for at 
integrere engelsksproget undervisning. Der er aftale 
om udveksling med 1 universitet i USA (Vanderbilt), 
og man vil meget gerne have mange flere aftaler. 
Til stormødet kommer dekanen og holder et oplæg 
om internationalisering. Desuden er turnus et 
tema på mødet og Simon Serbian kommer og 
holder et oplæg om FADLs turnuspolitik. For at 
tilmelde sig Stormødet, skal man skrive til adressen 
stormoedekbh@hotmail.com og bare skrive i emnelin-
ien, om man kommer eller ej. Det hele kommer til at 
foregå i på Panum, den 18. marts kl. 11.

9. Intromøde: 
Der er intromøde for alle interesserede den 9. marts 
kl. 16.15. Her vil der blive informeret om hvad MSR 
er og hvad man laver i MSR. Desuden vil der blive 
fortalt lidt om Sundrådet ogStudienævn. Derudover 
vil der blive afholdt et ekstraordinært MSR-møde den 
6. april. Emnet vil være 4.-5. semesterrevision.

10. Nye computere:
Computerne i MSRs lokale er brudt sammen og der 
skal købes nye. Fagrådet besluttede at bevilge 15.000 
kr. til indkøb af 3 nye computere, som Morten sørger 
for at bestille og få installeret.

11. Parlamentarikseminar: 
Studenterrådet har inviteret til parlamentariksemi-
nar den 11.-12. marts, men det er aflyst. I stedet vil 
der blive afholdt et møde den 11.

12. Påskefrokost:
Der skal være påskefrokost og det bliver den 8. april. 
Madelene og Steven vil gerne stå for at arrangere 
maden; de afklarer med Simon Krabbe kan holde det, 
hvis han ikke kan, kan det blive hos Christiane. Mie 
og Sabrina meldte sig til festudvalget og der forventes 
morskab i særklasse fra dem.
Man skal selv medbringe drikkevarer. 

13. Meddelelser:
PR-udvalget har lavet forslag til et bogmærke. Det 
så fint ud, men man synes, at der skal være nogle 
facts om MSR på bagsiden, og det blev bestemt, at 
PR-udvalget gene måtte bruge flere penge på det. 
Desuden er Folderen næsten færdig, den kommer 
med på næste ordinære møde.

Sabrina fortalte at hun i grupperummet har lavet 
flere mapper bl.a. til bestyrelsesmødereferater, of-
ficielle dokumenter og ansøgningsblanket til MSR.

14. Eventuelt.
Der skal laves en lille mappe til nye mødedeltagere til 
at tage med hjem. Den skal bl.a. indeholde vedtægter, 
referater og ordliste.
Anne tager et kamera med til Stormødet.
Der er indbudt en fra MSR til FADLs landsmøde d. 
24.-26. marts. Sabrina vil gerne med, men skal lige 
tjekke om hun kan. 
Thomas Erstad træder ud af 10. semestersudvalget, 
der skal findes en ny til udvalget, til næste møde d. 
30. marts.
Der er kommet en henvendelse til MSR ang. flere 
billetter til Lægeløftet. Sabrina skriver til dekanen 
vedr. dette. 
Simon Krabbe indstilles til at sidde i Ruskursu-
sudvalget og Bachelor- og kandidatopgaveudvalget. 

Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.20). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N. 

Telefon 3532-6400.  Homepage: www.studmed.ku.dk/msr  E-mail: msr@studmed.ku.dk
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- Er du interesseret i at formidle oplysning om 
sundhed?
- Har du interesse i at arbejde med etniske mi-
noriteter?
- Har du lyst til at yde en aktiv indsats for 
formålet?
- Er svaret ja, så har vi helt sikkert brug for dig 
i SEHAT.

Vi er en basisgruppe på Panum, der har til formål 
at øge sundhedsbevidstheden blandt de etniske 
minoritetsgrupper i landet. Det gør vi bl.a. ved at 
afholde oplæg på Panum, skrive artikler, hjælpe 
andre instanser med materiale/udgivelser samt 
meget andet. 

Vi er en broget gruppe bestående af bl.a. både 
færdiguddannede og studerende odontologer og 
medicinere. Er du bare en smule nysgerrig, så kig 
forbi! Du/I vil blive vel mødt. 

Vi afholder snarligt et internt oplæg for studer-
ende på KU, hvor Imam Abdul Wahid Pedersen 
vil fortælle om Islam og Døden. Herunder vil 
fordomme, myter og islamiske ritualer og regler 
præsenteres. Der vil være særlig fokus på døden 
for en terminal muslimsk patient i Danmark og de 
praktiske detaljer fra sygehussengen til gravstedet 
– viden, måske mange kommende læger kunne 
have gavn af. 

Mødet afholdes Tirsdag d. 11 April kl. 16, hvor 
der vil være et oplæg inkl. spørgsmål fra kl. 16-
17, hvorefter der efterfølgende vil være åbent 
månedsmøde i foreningen fra kl. 17-19. 

SEHAT
sehat@punkt.ku.dk. 
www.sehat.dk

ALTERNATIV 
BEHANDLING PÅ PANUM
Er du interesseret 
i at vide mere 
om alternative 
behandlingsformer 
– ud fra en 
sundhedsfaglig 
synsvinkel?

Så kom til GIMs månedsmøde onsdag d. 5/4 kl. 
16.00 i lokale 9.2.3 på Panum!

GIM er en basisgruppe, hvor vi har det til fælles, at 
vi gerne vil vide mere om alternativ behandling.
Dette er der mange gode grunde til:
- cirka halvdelen af vores kommende patienter 
anvender alternativ medicin i et eller andet 
omfang...
- hver femte gang, der udskrives en recept, er der 
stofinteraktioner med naturmedicin, som patienten 
tager ved siden af...
- pga. tabu foregår dette oftest uden lægens 
viden...
- på trods af dette, får vi ingen undervisning om 
alternative behandlingsformer på studiet...!

På mødet 5. april skal vi bl.a. have samlet op på, 
hvordan de medicinske universiteter i andre lande 
integrerer undervisning om alternativ behandling 
på studiet. 

Vi skal også diskutere de forskningsartikler, vi har 
fundet inden mødet. 

Der afholdes Basisgruppebar d. 28/4 - vi skal 
have fundet et GIM-tema, fordelt bartender- og 
dørvagter og brainstormet over ideer til GIM-
baren. 

Endelig skal vi også have fastsat datoer på se-
mesterets arrangementer, samt snakke om de 
manuelle behandlingsmetoder, vi vil belyse på 
Hytteturen i oktober (20/10-22/10 2006).

Og så skal vi selvfølgelig drikke te, spise kage og 
hyggesnakke, som vi plejer!

Synes du også, at det kunne være relevant at 
blive klogere, er du nysgerrig efter at se, hvem vi 
er i GIM, og har du evt. gode idéer til kommende 
arrangementer – så er du meget velkommen til at 
kigge forbi! :-)
Vi er altid åbne for nye medlemmer!

Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
GIM – Gruppen for Integreret Medicin

www.studmed.ku.dk/gim

KOM TIL 
SEXEKSPRESSENS 
ACTIONDAG!
Lørdag den 22. april 
i Fadl’s mødelokale.

Der vil ske uddannelse af 
nye guider, -så hvis du har 
gået og tænkt at det lyder 
spændende, er det tid til at 
møde op. 
Udover det skal der ordnes 
et par praktiske ting af de 
”gamle” guider…. –og tilmed arbejdes der på at få 
undervisningsoplæg af en ungdomsforsker eller 
læge. (-følg med i de næste par MOK-numre om 
hele programmet!)

Hvad laver sexekspressens guider? 
Vi tager ud og underviser folkeskolens 7-10. klasser 
i seksualitet, krop og følelser. 

Hvad får jeg ud af det?    
· Du kommer med i Panums mest sociale gruppe. 
· Du lærer andre at kende på tværs af semes-
trene.
· Du opdaterer din faglige viden eller lærer noget 
nyt.
· Du får træning i undervisning og formidling.
· Du får større indblik i ungdomskulturen lige 
nu.
· Du kommer med til hyggelige eftermiddage og 
vilde fester.

Hvordan kommer jeg med?
Du sætter kryds i din kalender, tilmelder dig og 
din læsemakker, 
og glæder dig til en fantastisk dag. 

Mail til Christian på: chrvejeri@hotmail.com senest 
den 21. april.

Om aftenen fejrer vi os selv til en kæmpe blend-
erfest.

Kom og bliv en del af Panums hyggeligste og fes-
tligste basisgruppe! 

EQUIP HOLDER 
MÅNEDSMØDE DEN 10. 
APRIL
Tid: kl 16
Sted: IMCC 
kontoret

EQUIP beskæftiger sig 
med indsamling af, for-
trinsvis brugt, hospi-
talsudstyr i Danmark, 
og formidling af dette 
til værdigt trængende, 
fortrinsvis i udviklingslande.
EQUIP er repræsenteret i Århus, Odense og 
København.

Er det ovenstående arbejde noget du kunne tænke 
at være med til, så kom til vores månedsmøde an-
den mandag i måneden kl 16 på IMCC kontoret. 

INDKALDELSE TIL 
STUDENTERKLUBBENS 
ORDINÆRE 
GENERALFORSAMLING 
d. 8/5-2006 kl. 16:30 i 
studenterklubben.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent 
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning fra bestyrelsen
5. Fremlæggelse af regnskab og budget 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og et antal 
suppleanter
7. Valg af revisor, hvor den ene skal være stat-
sautoriseret.
8. Indkomne forslag 
10. Eventuelt 

Forslag som ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
14 dage før generalforsamlingen. Beslutninger 
træffes ved simpelt flertal.

Mvh.
Bestyrelsen

NYTT FRA SUNDRÅDET

Minikjøkken i kantinen
SundRådet fikk et positivt svar fra dekana-
tet på vår henvendelse om rengjøring av et 
minikjøkken i kantinen. Det vil derfor nå innrettes 
et minikjøkken ved den gamle grillbar, hvor det vil 
være to mikrobølgeovner, sponsorert av FADL.

Overdreven besparelse?
Det viser seg nå at i fakultetets regnskap er det et 
overskudd på nesten 50 millioner. Dette kommer 
blant annet av at man har feilberegnet inntektene 
som fakultetet får for hver studerende som består 
en eksamen. Det er meget beklagelig at det skulle 
få de konsekvenser det fikk for studiene ved 
fakultetet. Men vi glemmer ikke stormøtet med 
dekanen, hvor ble det lovet, at hver krone som ble 
spart i utdannelsene skal tilbakeføres.

Basisgruppebar
SundRådet og basisgruppene arrangerer basis-
gruppebar den 28.april. Vi holder planlegging 
under SundRådsmøtet på onsdag 6.april kl 18.00 i 
FADL møtelokale. Basisgrupper som ikke har fått 
tilmeldt seg kan skrive til info@puc.nu, og komme 
med på maillisten.

Samarbeide med Apple
SundRådet har inngått et samarbeide med Ap-
pleOnCampus. Dette samarbeidet gir penger til 
Sundrådets fond for utdeling til basisgruppene, 
samt sponsorering av basisgruppebaren. Det vil 
derfor bli utdelt over 1000 gratis øl i baren, samt 
at det blir stand-up med Rune Klan.

Ekstra billetter til lægeløftet
Vi henvendte oss også det her semesteret med et 
krav om ekstra plasser til lægeløftet. Dette har vi 
nå fått medhold i og det blir 3 billetter per kan-
didat. Nærmere diskusjon omkring det praktiske 
kommer til møtet med dekanen den 7.april.

Neste møte i SundRådet er onsdag 6.april

INDRE ORGANER
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TORSDAG DEN 06.04.06
VISER FILMKLUBBEN P8'N

Chaplin Aften
Denne aften viser filmklubben to film med Charlie Chaplin. 
Der vil være akkompagnement ved pianist, idet der er tale 
om stumfilm fra omkring 1. verdenskrig. Chaplin formåede 
med sine film ikke kun at more ved sine mange komiske 
iscenesættelser men tillige at fremhæve, hvorledes nogle 
af samfundets mindre privilegerede eksistenser dengang 
overlevede livets kantsten.

FILMKLUBBEN P8'N
PRÆSENTERER
WWW.P8N.DK

PROGRAM 
6/4 CHAPLIN AFTEN
20/4 DRABET  
27/4 HISTORY OF VIOLENCE
4/5 BROKEN FLOWERS
11/5 BATMAN BEGINS

Til alle 1. sem. studerende
Hvis du er medlem af FADL og er på 1. 
semester er fi lmkubmedlemsskabet GRA-
TIS! Samarbejdet mellem FADL og P8'n 
sikrer at alle nye studerende med FADL 
medlemskab kan se alle semesterets fi lm 
GRATIS!

Til alle medlemmer
Hver torsdag aften åbner dørene i Stu-
denterklubben klokken 19.30, så du kan 
nå at købe kaffe, pils og guf inden fi lmen 
starter kl. 20.07. Den første aften man 
kommer, betaler man 60 kroner for et 
medlemskab for resten af sæsonens 
forstillinger.

TILBUD FRA 
STUDENTERPRÆSTEN 
– UGE 14
OBS! Vi holder påskeferie i uge 15!
Ugens giraf #9: ”Du skal elske din næste som dig 
selv...”
Studenterpræsten tilbyder i forårssemestret en 
føljeton om ”Konfliktløsning, girafsprog og den 
svære samtale”. Det vil skiftevis være studenter-
præsten selv og hans medarbejder, der fører pen-
nen. I en tid som forekommer fuld af sammenstød 
og konflikter på mange niveauer, håber vi, at vi kan 
bidrage positivt til en mere nuanceret forståelse af 
konfliktens anatomi og dermed også til en mere 
hensigtsmæssig håndtering af konflikter. 

Ovenstående sætning kender de fleste. Næstekær-
lighedsbuddet kaldes det og for mange er det 
forbundet med kristendommen. Kristendommen 
handler om næstekærlighed, siger man. Og nogle 
vil så tilføje, at det også findes i andre religioner. 
Og det er ganske sandt. 
Men nu skal det ikke handler om, hvilken religion 
der er mest næstekærlig; men derimod om hvad 
næstekærlighedsbuddet egentlig udtrykker.
Mange vil sige, at det handler om at vi skal behan-
dle hinanden godt. Måske vil man endda henvise 
til beretningen om den barmhjertige samaritaner 
(se hjemmesiden eller biblen Lukasevangeliet kap. 
10, v. 25-37), som et eksempel på næstekærlig 
adfærd. 

Men lignelsen er snurrig, fordi det, at den fremgår 
at ens næste er samaritaneren. Umiddelbart tror 
vi jo, at vores næste er ham i grøften som skal 
hjælpes. Men det er altså samaritaneren. Nu kunne 
man så tro, at næstekærlighedsbuddet betød, at vi 
skulle elske lægerne. Men det nok ikke pointen. 
Hvad pointen så er, må du tænke over eller læse 
mit bud her ( se hjemmesiden )

Vi må videre. Frem til konflikter og problemer, som 
jo er temaet for disse klummer. I sidste uges giraf 
skrev Lise: ”Vrede og aggression og de konflikter, 
der følger, er altid udtryk for, at nogens behov ikke 
er blevet set/hørt og opfyldt.”
 
Taget ud sin sammenhæng , så kunne sætningen  
forstås sådan, at den der er vred er den svage, den 

som er i underskud og der på den anden side er en 
eller flere i overskud, som burde have set eller hørt 
den svages behov, men ikke gjorde det. Oversæt 
til næstekærlighedstale betyder det, at de stærke 
skal elske de svage. Sådan hører vi også lignelsen 
om samaritaneren. Vi skal hjælpe ham i grøften, 
dermed viser vi næstekærlighed. Men i lignelsen 
er pointen, at du kan selv risikere at blive svag, 
at ligge i grøften og dermed komme i en situation, 
hvor du bliver hjulpet. Du – som tror du er stærk 
– glemmer din egen sårbarhed. Du glemmer, at du 
kunne være i hans sted. 

Hvad der derimod er helt rigtigt i Lises sætning, 
er det forhold, at vores selvværd og selvkærlighed, 
vores evne til at elske os selv, den kommer fra 
andres anerkendelse. Næstekærlighedsbuddet 
forudsætter, at du elsker dig selv. Men det kan du 
kun gøre, hvis du bliver elsket. 

Så bliv det. Eller som Nick Cave siger: ”Get ready 
for love”
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Tidligere ugers ”giraffer” kan læses på vores 
hjemmeside: www.sund.ku.dk/praest . Kommen-
tarer til Ugens Giraf er velkomne!

Palmesøndagsgudstjeneste 
På søndag, palmesøndag, afholder studenter-
præsten børnegudstjeneste i anledning af palm-
esøndag og den kommende påske. Alle er velkomne 
til at deltage med egne børn, lånte børn, udstoppede 
børn eller helt uden børn.

Tid: 9. april 2006 kl. 16.00-ca. 17:00
Sted: Skt. Johannes Kirke, Blegdamsvej 1, 2200 
København N

Den Røde Tråd – strikkecafé
Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30
Strikkecafeen er åben hver torsdag. Kom og brug 
dine hænder et par timer på noget hyggeligt og 
nyttigt. Du er velkommen, uanset om du er 100 % 
nybegynder eller en erfaren strikker. Vi har pinde 
og garn, så du kan komme i gang. Vi har også 
masser af gode ideer og opskrifter, hvis du mangler 
inspiration. Og så er der altid kaffe og lidt lækkert 
til den skrantende sukkerbalance!
Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præstens 
medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk 

Bruger du andagts-rummet?
Har du ideer til forbedringer?
Vil du være med til at fortælle om det?

Vi har brug for en baggrundsgruppe af brugere, 
som fx kan:
§ komme med tilbagemeldinger, så vi kan gøre 
noget, når der er brug for nye tiltag
§ kontaktes, hvis nogen fra fx pressen vil høre om, 
hvordan rummet fungerer
§ hjælpe med praktiske ting
Kig ind på studenterpræstens kontor (eller ring 
på 35 32 70 94 eller send en mail til lotz@adm.
ku.dk)

Du kan også melde dig på en mailliste på vores 
hjemmeside: www.sund.ku.dk/praest  
Venlig hilsen
Lise Lotz, Studenterpræstens akademiske me-
darbejder

Chokoladebønner eller brødcroutoner?
Mange har opdaget, at der ikke er chokoladebøn-
ner i skålen ude foran studenterpræstens kon-
tor i denne tid. Der er i stedet tørt brød i form 
af brødcroutoner. Men ikke helt så mange har 
måske fået fat i HVORFOR: vi holder fastetiden i 
hævd, og den begyndte askeonsdag den 1. marts 
og varer lige til påske. 40 dage med afholdenhed! 
Men til gengæld kan vi allerede nu afsløre, at der 
til påske vil være påskeæg i skålen… Der er noget 
at glæde sig til!

Studenterpræsten står til rådighed
Præsten står til rådighed som samtalepartner; du 
kan komme anonymt og tale med præsten om det, 
der trykker dig, hvad enten det er stort eller småt. 
Det kan handle om eksamensangst, ensomhed, 
kærestesorg, studiestress, dårligt humør eller 
andet, og det behøver altså hverken at handle om 
tro eller kristendom. Præsten fører ingen journaler 
og der er som regel ingen ventetid.

Du kan komme i studenterpræstens træffetid på 
Panum (onsdag 11-13 eller torsdag 12-14) eller du 
kan bestille en tid på 28 75 70 94 eller pnh@adm.
ku.dk 

Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal 
giftes eller have dit barn døbt.

www.sund.ku.dk/praest
Mail: pnh@adm.ku.dk / mobil: 28 75 70 94

INDRE ORGANER


