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Det sker i ugen 2006/2007 

 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 FADL og Det Medicinske StudenterRåd (MSR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt 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 som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, 

-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) Vedhæftet e-mail på adressen mok@mok.info. 

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 
efterfølgende mandag.

-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 re-
daktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200. 

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. Se i øvrigt http://
mok.info/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

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, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH 
N.

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) Foran auditorierne v. kantinenw
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: Jannie Hecht Pedersen (janniep@mok.info)
Denne uges forside: MOK

Onsdag:  10-13°C, jævn til hård vind fra NV, først på  dagen en del 
   sol, siden skyet, om aftenen regn de fleste steder
  Pande med skinkestrimler og tomat (fedt% 20) 
  MOK nr 23, årgang 39 udkommer

Torsdag: Lun sandwich med ost (fedt% 28)
  8-12°C
  kl. 15.30: Præstens strikkecafé
  Billetsalg til Fri-bar-fest i klubben

Fredag: Salat med kartofler og mari-
  nerede sild (fedt% 29)
  5-10°C

Lørdag: Kartoffelpande med svampe (fedt% 24)
  5-10°C, om natten ned til -2°C ! 

Søndag: Svampesauce til pasta (fedt% 28)
  ØKODAG! De økologiske gårde holder åbent   
  hus for at fejre at køerne kommer på græs, se  
  mere på www.okologi.dk/okodag
  
Mandag: Grøntsagsbix med kapersdressing (fedt% 29)  
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: Burger med fisk (fedt% 28)
  kl. 15.15 Studenterpræstens debatforum

Denne  redaktion

MOK

I denne uge har MOK lavet madplanen for dig, 
Opskrifterne findes på arla.dk.
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HOSPITALER OG 
KLINIKUDVALG
Er studiet et stort sort hul efter 5. 
semester? Giver ord og forkortelser 
som Klinikudvalg og KKA-2 ingen 
mening? Er det virkelig rigtigt, at man 
kan komme til Rønne i praktikophold? 
Læs her!

Ved tilmeldingen til undervisningen på 6. semester, 
skal du også prioritere dine ønsker vedrørende 
valg af klinikudvalg. I den forbindelse afholder 
Studievejledningen for Medicin en lille forelæsning 
vedrørende dette. 
Dette oplæg vil blive holdt den 16. maj 
kl. 9-10 i Lundsgaard auditoriet.
Ved prioritering af dit klinikudvalg skal du være 
opmærksom på transport, læsemakker, forskning, 
arbejde, børnepasning, etc.
Du vil herefter være tilmeldt dette klinikudvalg 
resten af din studietid med mindre at du får im-
ødekommet en dispensation vedrørende skift af 
klinikudvalg.

Klinikudvalgene:
Klinikudvalget Rigshospitalet (KRH):
Kontoret finder du i Teilum.
Hospitaler i KRH:
Rigshospitalet, Frederiksberg hospital, Roskilde 
og Køge.
Klinikudvalget Kommunen (KKK):
Kontoret finder du på Hvidovre Hospital:
Hospitaler i KKK:
Hvidovre, Bispebjerg, Amager, Rønne, Nuuk, 
Nykøbing Falster og Slagelse.
Klinikudvalget Amtet (KKA):
Kontoret finder du på Herlev Amtshospital.
Hospitaler i KKA:
Herlev, Hillerød, Gentofte, Glostrup, Næstved, 
Holbæk og Helsingør.

Vedrørende holdsætning på de 
forskellige semestre:
På 6., 8., 10., 11. semester er der tale om hold-
sætning i klinikudvalgene, mens der på 7., 9. og 
12. semester er tale om universitær holdsætning. 
Det vil sige at du sagtens kan blive holdsat på et 
hospital, som ikke er tilknyttet dit klinikudvalg.
Hospitaler på 7. semester:
Amager, Bispebjerg, Rigshospitalet, Frederiksberg, 
Glostrup, Hillerød, Næstved og Herlev. Variationer 
kan forekomme, men de endelige hospitaler og 
antallet af pladser fremgår af tilmeldingsblan-
ketten.
Hospitaler på 9. semester:
Hvidovre, Roskilde, Køge, Gentofte, Herlev, Hels-
ingør, Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster, Rønne, 
Nuuk (om efteråret).
Hospitaler på 12. semester:
Glostrup, Gentofte, Herlev, Hillerød, Næstved, Hol-
bæk, Hvidovre, Frederiksberg, Amager, Roskilde, 

STUDIET

Studievejledningen

OBLIGATORISK 
TILMELDING TIL UN-
DERVISNING
Der er obligatorisk tilmelding til 
undervisningen på 6. – 12. semester 
den 1. juni

Alle der ønsker at blive holdsat på 6. – 12. semes-
ter til efteråret 2007 skal huske at aflevere deres 
tilmeldinger senest den 1. december. Skal du på 
7. semester skal du også udfylde en blanket om 
optagelse på kandidatdelen.
Når du udfylder blanketten SKAL du skrive din 
punkt.ku-mail da klinikudvalgene ellers ikke kan 
finde dig.

Alle blanketter findes på http://medicin.ku.dk/
om_uddannelsen/blanketter/

Husk også, at hvis du fortryder en tilmelding skal 
du afmelde den senest 1. august 2007. 

Tilmelding til de øvrige semestre er senest den 
10. juni. 

BACHELOR EFTER 
NÆSTE EKSAMEN?
Da den lægevidenskabelige uddannelse på KU jo 
som bekendt er delt i en bachelordel og en kandi-
datdel, der betragtes som to adskilte uddannelser, 
skal du huske en MEGET VIGTIG TING såfremt 
du har udsigt til at blive bach.med. efter din næste 
beståede eksamen:

Tilmeld dig til kandidatdelen inden 1. december/1.
juni

Husk også at tilmelde dig holdundervisningen på 
7.semester, såfremt du ønsker at deltage. Altså hele 
2 tilmeldinger inden 1.december/1.juni

Tilmeldingsblanket findes på www.medicin.ku.dk 
under blanketter.

STUDIEVEJLEDNINGEN FLYTTER
Hov hvor blev studievejledningen af? Vores kontor er flyttet, mens vores 
træffetidslokale ligger det samme sted det hele tiden har gjort. Læs her om 
hvad det kommer til at betyde for dig.

Forår 2007, Uge 16-17

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN 
Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder  
Tirsdag 17/4 1300 – 1400 1000 – 1300  Stine Birkelund
Onsdag 18/4 1600 – 1700 1400 – 1600  Gro Askgaard
Onsdag 18/4 1500 – 1600 1600 – 1900  Malene Esager
Torsdag 19/4 1800 – 1900 1500 – 1800  Rasmus Storch Jakobsen
Tirsdag 24/4 1300 – 1400 1000 – 1300  Stine Birkelund 
Onsdag 25/4 1600 – 1700 1400 – 1600  Gro Askgaard 
Onsdag 25/4 1500 – 1600 1600 – 1900  Malene Esager
Torsdag 26/4 1800 – 1900 1500 – 1800  Rasmus Storch Jakobsen
Fredag 27/4 1100 – 1200 1200 – 1500  Camilla Grønlund Hiul
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale,  kan du møde op i starten af vores træf-
fetid  - for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING 
Dag  Telefontid Træffetid  Vejleder   
Hver onsdag                         1000 – 1200  Eva Maryl  
Hver fredag   0900 – 1000 1000 – 1200  Eva Maryl  

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: 9.1.27                         

Flytning
På grund af pladsproblemer på adminis-
trationsgangen skal studievejledningen for 
medicin flytte. Det vil sige, at vores arbe-
jdskontor er flyttet fra 9.1.31 til 21.1.21A. 
Vores træffetidslokale, og dermed det sted 
hvor I skal henvende jer, når I vil snakke 
med en studievejleder, er derimod fortsat 
lokale 9.1.33A på adminstrationsgangen, 
lige ved siden af ekspeditionen.
Flytningen foregår her og nu, og vi er derfor 
allerede flyttet, når dette nummer af MOK 
er udkommet.

Men hvad betyder det for mig?
Når du skal snakke med en studievejleder, 
skal du fortsat henvende dig på adminis-
trationsgangen i lokale 9.1.33A. Det er ikke 
meningen, du skal komme ned på vores 
arbejdskontor i 21.1.21A, da det er her vores 
sagsbehandling foregår. Når vi har telefon-
tid, skal du ringe på det samme nummer, 
du hidtil har gjort. Med andre ord: Dette vil 
formentlig ikke have nogen konsekvenser 
for dig.
I forbindelse med flytningen kan der 
selvfølgelig opstå uforudsete problemer, som 
at telefoner ikke virker eller lignende, men vi 
håber bestemt på, at det vil foregå så prob-
lemfrit som muligt. Vores sagsbehandling 
kan også komme til at tage lidt længere tid 
end vanligt på grund af den øgede afstand 

til administrationsgangen. 
Hvis du bliver opmærksom på nogen proble-
mer, vil det være en kæmpe hjælp for os, hvis 
du kontakter os på SUN-STV-Medicin@adm.
ku.dk, og gør os opmærksom på dette. Vi bek-
lager de problemer, der måtte opstå. Vi gør 
vores bedste for, at flytningen ikke kommer 
til at skabe komplikationer for jer.
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ÅBNINGSTIDER FOR VÅD STUDIESAL
April 2007

- Husk selv handsker.  
- Studiekort skal fremvises. 
- Ret til ændringer forbeholdes. 
- Bemærk ændringer med *

Vi ses i kælderen.
Mvh studiesalsvagterne.

ÅBNINGSTIDER FOR MIKROSKOPISK STUDIESAL

April   Teknisk Assistent: Demonstrator:
3. 11:00 - 15:00 Urfan+Stine  Martin R+Jon
11. 08:00 - 12:00 Anna   -
13. 08:00 - 12:00 Anna+Christina+Irfan Martin R+Martin S
17. 08:00 - 12:00 Danny   Martin R
19. 08:00 - 12:00 Christina   -
24. 14:00 - 18:00 Stine   Sara
26. 08:00 - 12:00 Irfan   -
30. 12:00 - 16:00 Christina   Martin R

Maj      
3. 12:00 - 16:00 Stine 
7. 11:00 - 15:00 Irfan   Martin
8. 13:00 - 17:00 Anna 
15. 15:00 - 19:00 Christina   Sara+Jon
18. 10:00 - 14:00 Anna   Sara+Martin S
18. 14:00 - 18:00 Christina 
21. 10:00 - 14:00 Irfan   Jon+Sara
21. 14:00 - 18:00 Christina   Martin S+Sara

22. 2. SEM.,  2006-ORDNING, SPOT, ORDINÆR! 

25. 10:00 - 14:00 Stine 
29. 09:00 - 12:00 Anna   Martin S+Sara
29. 12:00 - 15:00 Stine   Jon+Sara

30. 3. SEM. SPOTEKSAMEN! 

Juni      
12. 09:00 - 13:00 Stine   Martin S

13. 2. SEM.,  2000-ORDNING, SPOT, ORDINÆR! 

20. 12:00 - 16:00 Irfan   Martin S (14:00-16:00)

21. 4. SEM., ODONT, SPOT, ORDINÆR! 

Aug      
8. ? - ?  ?   ?

9. 2. SEM., SPOT, SYGE/REEKSAMEN! 

Rigshospitalet. 

Transport udgifter dækkes til følgende 
klinikhospitaler:
Hillerød, Storstrømmens Sygehus, Næstved, 
Roskilde, Køge, Helsingør, Holbæk, Slagelse, 
Nykøbing Falster (weekend, samt kost og logi), 
Rønne (hver weekend, samt kost og logi) og Nuuk 
(tur/retur, logi).

Det tilstræbes at der gives besked til studerende 
der holdsættes i Nuuk, Rønne og Nykøbing Falster 
inden jul/sommerferie.

Dispensationer:
Du kan søge dispensation vedrørende holdsætning 
i et ønsket klinikudvalg, hvis der er tale om usæd-
vanlige forhold. Dette kan f.eks. være vedrørende 
dit barns institutionsplads, der har nogle specifikke 
åbningstider, som medfører at du ikke kan nå at 
møde rettidigt i klinikken. Du kan have også have 
specielle ønsker vedrørende en holdsætning pga. 
forskning, arbejde, sport, mm. 
Vi anbefaler, at du kommer forbi studievejlednin-
gen til en samtale om en eventuel dispensation 
vedrørende ønske om henholdsvis klinikudvalg 
og hospital.

Studietilbud

LIDER DU AF 
MIGRÆNE?                                                 

På Dansk Hovedpine-
center ved Glostrup 
Hospital søger vi for-
søgsdeltagere, der lider 
af migræne, og som øn-
sker at være med i videnskabelige forsøg.

Der ønskes forsøgsdeltagere af begge køn
mellem 18-55 år, som i øvrigt er raske.

Ved interesse ring : 
43 23 45 14  eller 43 23 30 66  på hverdage mellem 
13-15 eller email: trowie01@glo.regionh.dk.

Hovedpineforskningen  - Neurologisk afdeling, 
N01
Glostrup Hospital
Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

TURNUSBYTTE

I håb om at kunne undgå bil nr. 2 og 2 timers daglig 
kørsel vil jeg meget gerne bytte turnussted. 

Jeg har fået tildelt Kolding/Fredericia/Middelfart, 
og har nr. 240. Hvis de fordeler de 12 pladser efter 
turnuslodtrækningsnummer vælger jeg som nr. 11, 
da der kun er én med højere nummer. Sandsyn-
ligvis bliver det Kolding, eller en kombination 
af Kolding og Fredericia, da de 10 med lavere 
numre næsten udelukkende er fra Odense. Jeg 
har været på ferie i Kolding, og det er en herlig 
by med søer, storcenter, hyggelige gågader med 
cafeer, parker m.m.. 

Jeg ønsker alt tættere på Skanderborg hvor vi 
slår os ned pga. familie - dvs. Horsens, Silkeborg, 
Århus eller Vejle. 

Med venlig hilsen, 
Karen
tlf. 25 54 45 47

Annon-
cer

STUDIET
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GRATIS KURSER
CeKU tilbyder GRATIS aftenkurser til ALLE 
studerende på 6.-13. semester, som ønsker at 
forbedre deres kliniske færdigheder. Det er en 
perfekt mulighed for at forberede sig til det 
kliniske ophold på 7. og 9. semester, til 9.se-
mesters OSCE-eksamen eller til akut patient 
eksamen på 12. semester, og til at genopfriske 
færdighederne inden et lægevikariat eller 
turnus.

SIKR DIT KURSUS
I tilfælde af at det ikke nok tilmeldte til kur-
set er desværre nødt til af aflyse. Hvis du vil 
sikre dig at dit kursus bliver oprettet så sørg 
for at hive nogle af dine venner med.

NYT KURSUS!
I april starter vi vores nye kursus i avanceret 
sutur op. Se beskrivelse nedenfor.

APRIL MÅNED:
MAN 16/4 Avanc. genoplivning 16.00-19.30
TIR 17/4 Kombi-kursus 16.00-20.30
ONS 18/4 Avanceret sutur 16.00-19.00
TOR 19/4 Neurologisk us. 16.00-19.30
TIR 24/4 Journal/Objektiv us. 16.00-20.00
ONS 25/4 Avanc. genoplivning 16.00-19.30
TOR 26/4 Kombi-kursus 16.00-20.30

Tilmelding er påkrævet til alle kurser og kan 
ske på telefon: 35 45 54 08
Sted: Center for Klinisk uddannelse – 
Teilumbygningen – Rigshospitalet

NB. Til alle kurser anbefales det, at man med-
bringer lidt at drikke og spise.

Kombikursus (18 pladser)
IV Adgang
Undervisning i teorien bag perifer IV adgang, 
anlæggelse af venflon på realistiske fantomer 
og
anlæggelse af venflon på hinanden
Sutur
Gennemgang af suturering i skadestuen, infil-
trationsanalgesi og materialevalg, suturering 
på fantom, træning i enkeltsutur, fortløbende 
sutur og sutur med tilbagesting
Kateter
Teoretisk undervisning i steril kateteranlæg-
gelse, steril anlæggelse af kateter på realistiske 
fantomer.

Journaloptagelse og Objektiv Undersø-
gelse 
(12 pladser)
Målet med kurset er at give studerende redsk-
aber til at kunne optage en fuldstændig journal 
og henvender sig derfor primært til studerende 
som er i begyndelsen af deres første kliniske 
ophold, til 6. sem studerende med særlig inter-
esse eller som brush up for andre. Kurset inde-
holder:  Introduktion til journalens opbygning, 
gennemgang og træning i anamneseoptagelse 
samt den objektive undersøgelse.

Basal Neurologisk Undersøgelse 
(12 pladser)
Neurologisk undersøgelse er noget, der for 
mange medicinstuderende er en svært tilgæn-
gelig disciplin. Dette er et kursus i de praktiske 
færdigheder, der bruges ved undersøgelsen.
Kurset indeholder: Gennemgang af den 
neurologiske undersøgelse samt demonstra-
tion af teknik og diverse håndgreb, indøvelse 
af systematik i neurologisk undersøgelse, 
træning i nogle af de vigtige undersøgelser på 
hinanden, mulighed for at bruge den indlærte 
undersøgelses teknik på rigtige patienter samt 
se eventuelle patologiske fund.

OBS! Da kurset gennemføres med rigtige 
neurologiske patienter kræver kurset af hensyn 
til patienterne tilmelding af mindst 6 studer-
ende.

Avanceret Genoplivning (2x6 pladser)
Målet med kurset er, at deltagerne skal kunne 
udføre korrekt basal og avanceret geno-
plivning, herunder fungere som team-leder.
Kurset indeholder: Teoretisk gennemgang 
af basal og avanceret genoplivning inkl. 
rytmegenkendelse, defibrillering og medicin-
ering efter gældende europæiske standarder, 
intensiv træning i praktisk basal og avanceret 
genoplivning på realistiske fantomer, træning 
i teamlederfunktionen i diverse realistiske 
hjertestop- 
scenarier

Avanceret sutur-kursus (8 pladser)
Nyt udvidet suturkursus udbydes på CEKU
Underviser er læge Martin Glud fra plastik-
kirurgisk afdeling på Rigshospitalet.Der 
vil blive undervist i forskellige avancerede 
suturteknikker og lokalanalgesi. Kurset 
er tænkt til alle jer der interesserer jer for 
suturteknik ud over den basale teknik der 
undervises i på 7 semester.

CeKU
CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE

TAIWAN-EXHANGEPLADS I AU-
GUST 2007 TIL SALG FOR 1800,-

Kan meriteres som VKO.
Ring på 30241001 

HJERNEFORSKNING

Har du lyst til grundvidenskabelig hjerneforskn-
ing, så tjek vores hjemmeside via Google eller 
www.bbh.dk ”Forskningslaboratorium for Ster-
eologi og Neurovidenskab” for ledige projekter.
Eller ring til os på 3531 6421 og hør nærmere.

Vores laboratorium ligger på Bispebjerg Hos-
pital.

MEDASS PÅ ROSKILDE FESTI-
VAL 2007

Kunne du tænke dig at deltage i Roskilde Festival 
2007 sammen med 30 medicinstuderende og læger, 
og enkelte andre fra andre sundhedsprofessioner?  
Tænder du på Red Hot Chilli Peppers, Bjørk, The 
Who eller ny lyd?
Holdets opgave er at gå rundt på festivalområdet 
og vurdere om der er gæster, som har behov for 
hjælp. Det er især vores opgave at holde øje med, 
om der er personer, som er forgiftede. 

Kravene til dig er:
-At du har lyst til at bidrage og sprede den gode 
stemning blandt festivalgæsterne, på holdet, og 
i lejren
-At du kan komme til alle møder etc.
-I alt ca. 24 timers arbejde.

Hvis du synes, at det lyder 
overkommeligt tilbyder vi:
-Relativt rolige vagter, hvor der er gode muligheder 
for at høre musik.
-Fælleslejr med varmt bad mm.
-Gratis entré, 3 mad- og 10 drikkebilletter, adgang 
til backstage-områder etc.
-Dit eget hyggelige hold!

Der er ikke mulighed for at ønske særlige vagter, 
herunder vagter sammen med venner etc. 

Det først møde, hvor vi planlægger fælleslejren og 
årets indsats løber af stablen d. 15. juni kl. 17.00. 
Festivalen starter med, at vi mødes onsdag d. 4. 
juli kl. 18.00 i fælleslejren. Du kan læse mere om 
holdet på vores hjemmeside, www.medicalassist.
dk og om dette års Roskilde Festival på www.
roskildefestival.dk

Alle kan søge. Send din ansøgning til Anders Sk-
jolding inden d. 28. april, andersskjolding@stud.
ku.dk 
Skriv et par linjer om dig selv, din studiemæssige 
baggrund, om du ønsker at bo i fælleslejren, dit 
fulde navn, adresse, e-mail adresse og mobil tel-
efonnummer. Svar sendes ud ca. 10. maj.

Mange forventningsfulde hilsner fra
Anders Skjolding og Thor Grønlykke

TURNUSBYTTE!

Jeg har turnusplads i Esbjerg med start sommer 
07. Mit turnusnummer er 253. 
Min kærestes job gør det umuligt med en fælles 
flytning, så jeg står for at måtte drage mod vest 
alene med vores datter. 
Derfor søger jeg med lys og lygte efter en mulighed 
for at få byttet til turnusplads i pendlerafstand 
fra København. 

Håber at høre fra en af jer. Hilsen Camilla Boesen 
T:22998088

KURSUS I GLOBAL SUNDHED

Måske er Kursus i Global Sundhed måske noget 
for dig. I to uger af din fritid har vi fornøjelsen af at 
udvide din horisont ud i sundhed og globalisering, 
sundhedssystemer, voldelige konflikter, flygtninge 
og indvandere i sundhedssystemet, braindrain og 
meget mere.

TID: 20. August til 31.August 2007
STED: København, Kommunehospitalet
PRIS: Gratis for for KU studerende. Pris for ikke-
KU studerende: 1900 dkr.
MÅLGRUPPE: Ansøgere med medicinsk eller 
folkesundhedsvidenskabelig baggrund
MERITERING: VKO godkendt, mellem 3-4 ECTS. 
Fremmødepligt 80 %.
ANSØGNINGSFRIST: 1 maj 2007
ANSØGNINGSSKEMA: Kan hentes på: http://
pubhealth.ku.dk/ais 
ARRANGØR: Institut for International Sundhed
KONTAKT: globalhealth.ku@gmail.com

LÆS MERE I MOK?!!

Er DU med på vognen?
Med Venlig Hilsen
Kursus i Global Sundhed

STUDIET
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Åbningstider
Mandag, tirsdag, torsdag 
10.00 til 12.00 
og 
13.00 til 15.00

Telefon: 3532 7490

Mail: kkf@fadl.dk

GRATIS BOG 
Som medlem af FADL kan du nu gratis få bogen ”Praktisk medicin 2006”, der 

primært er rettet mod de sidste semestre af medicinstudiet. Bogen er sponso-
reret af medicinalfirmaet GlaxoSmithKline.

 ”Praktisk Medicin”, der giver praktiske råd om de oftest forekommende 
symptomer/diagnoser, omhandler alle væsentlige kliniske specialer. Hvert 
kapitel indeholder de til specialet udvalgte artikler i alfabetisk orden og vejle-
der med hensigtsmæssige udredningsstrategier, differentialdiagnoser og be-
handlingsforslag med meget anvendelig information i praktiske situationer. 
Bogen indeholder desuden et password, der giver adgang til Internetversio-
nen på www.praktiskmedicin.dk. 

Kig forbi FADLs Sekretariat og få et eksemplar af bogen.

FADLs
Vinsmagning
Denne gang smager vi 
nogle gode hvidvine.

Arrangementet foregår 
tirsdag d. 24. april kl. 
18.30 i lokale 1.2.18 på 
kemigangen, Panum 
Instituttet.

Billetter kan købes i 
FADLs 
Sekretariat i bygn. 
1.2.7. og 
koster 30,- 
kroner. 

Vel mødt!

BLIV KLOGERE D. 16. MAJ, KL 17

Arbejder du som studenterunderviser, præparatfremstiller, 
teknisk assistent eller studenterstudievejleder her på univer-
sitetet? FADL forhandler lønnen for de ovennævnte grupper, 
der dækker alle højere læreanstalter i Danmark. Det betyder 
at du som FADL medlem kan få hjælp til at forstå de mere 
kringlede dele af overenskomsten, og samtidigt få styr på 
dine rettigheder.

Vi oplever ofte at folk får for lidt i løn, eller bliver sat i ar-
bejde uden en ansættelseskontrakt. Senest havde vi sagen 
på Medicinsk Anatomisk Institut hvor studerende blev uret-
mæssigt truet med udsmidning fra studiet. 

Til de situationer har FADL en faglig sagsbehandler ansat, 
der står klar til at hjælpe hvis du er tvivl om dine ansættel-
sesvilkår er i orden. Som ekstra juridisk assistance har vi til 
de større sager Advokat Christian Harlang tilknyttet.

DEN PRAKTISKE INFORMATION

For at skabe større opmærksomhed omkring dette vigtige 
overenskomstområde afholder FADL den 16. maj, kl. 17-19
en informationsaften hvor vi gennemgår dine rettigheder, 
klagemuligheder, overenskomsten i hovedtræk samt hvad 
FADL kan hjælpe dig med. Her inviteres du også til at kom-
me med dine egne problemstillinger. 

Vil du allerede nu gerne høre mere om programmet, så 
send en mail til hf@fadl.dk.

Vi glæder os til at se dig den 16. maj i FADLs mødelokale.

FOR ALLE STUDERENDE, DER ARBEJDER PÅ UNIVERSITETET

Hvilken løn du har krav på? 
Har du nogensinde set din ansættelseskontrakt?

Får du stillet undervisningsmaterialer gratis til rådighed?

PROGRAM FOR AFTENEN

17.00 - 17.20 Hvad kan FADL hjælpe dig med?

Rettigheder som underviser

Hvilke love er du dækket af som un-
derviser?
- og hvor kan du klage?

17.20 - 17.50 SUL Overenskomsten 2005

Light gennemgang af SUL OK’05

Omstridte punkter fra OK’05

18.00 - 18.15 SUL Overenskomsten 2008

Hvilke muligheder har vi i disse for-
handlinger?

Forslag til krav?

18.15 - 18.30 Skabelsen af den fælles front.

Hvordan sikres de gode resultater i 
fremtidige forhandlinger

Muligheden for at vælge tillidsrepræ-
sentanter lokalt på Panum

18.30 - 18.50 Kom med dine egne problemer og få 
svar

18.50 - 19.00 Interesse i fremtidige 
arrangementer?

FADL BYDER PÅ ØL, SNACKS OG RETTIGHEDER

INDRE ORGANER
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STUDIEMILJØET PÅ PANUM 
ER KØRT AF SPORET... 

Måske var du én af de 1241 medicinstuderende, 
der for godt et år siden tog sig tid til at deltage 
i en større spørgeskemaundersøgelse, udarbej-
det af fakultetet, med det formål at kortlægge 
de studerendes opfattelse af deres studiemiljø? 
Undersøgelsen spurgte ind til mange forskellige 
aspekter af studiemiljøet, f.eks. hvordan man 
som studerende havde det med det sociale liv på 
Panum, om man ofte følte sig stresset, og hvorvidt 
man mente, de fysiske rammer omkring én var 
i orden. For nylig udkom så fakultetets rapport 
vedr. studiemiljøet på medicin (og flere andre 
sundhedsvidenskabelige uddannelser i øvrigt) – og 
for de, der ikke har læst rapporten, følger her en 
kort opsummering: Studiemiljøet på Panum har det 
ikke godt! Det er som om, der er nogle ting, som er 
kørt helt af sporet. 

I denne uges udgave af MOK, samt i de kommende 
to uger, vil vi gerne have dig til at læse om, hvordan 
dine medstuderende går og har det; vi vil forsøge at 
få dig til at tænke en ekstra gang og forhåbentlig 
ende med at spørge dig selv: Vil jeg acceptere det 
her? I denne uge sætter vi fokus på det psykiske 
studiemiljø. Om en uge kommer det til at handle 
om det fysiske, og om to uger runder vi af med et 
indlæg vedr. det æstetiske studiemiljø.  

Det psykiske studiemiljø 
For at starte med det positive: Langt de fleste 
medicinstuderende (94 %) går af og til eller 
ofte og føler sig glade og tilfredse. På trods af 
dette føler 43 % sig af og til eller ofte ensomme. 64 
% føler sig af og til eller ofte nervøse – spørg dig 
selv, hvad det er, så mange mennesker er nervøse 
for, vel at mærke udenfor eksamensperioden? 

Lidt mere end hver anden (52 %) har af og 
til eller ofte koncentrationsbesvær, 44 % har 
svært ved at huske, 39 % har svært ved at sove 
om natten og 37 % føler sig af og til eller ofte langt 
nede. Altså: Mellem hver anden og hver tredje 
medicinstuderende har af og til eller ofte tegn på 
stress eller har depressive tendenser. 

Når det kommer til fællesskabet på Panum, 
så føler flertallet (78 %) sig i nogen grad el-
ler i høj grad som en del af et fællesskab på 
studiet. Omvendt er der altså 22 % eller mere end 
hver femte studerende, som slet ikke føler sig som 
en del af fællesskabet. 

Spørgsmålet er, hvad der ligger bag tallene i un-
dersøgelsen? Handler det om, at studiet i sig selv 
er hårdt, og at det er det generelt store arbejdspres, 

der har medført det halvlunkne psykiske stud-
iemiljø? Eller handler det om nogle helt andre ting? 
343 medicinstuderende valgte i undersøgelsen at 
komme med deres bud på, hvad der kunne forbedre 
det psykiske studiemiljø - her er et af dem:

”… universitetet er vores fælles arbejdsplads, som 
vi alle har ret til og ansvar overfor. Kontorper-
sonalet og de studerende kunne få indskærpet, at 
man godt kan være venlig selvom man ikke kan 
hjælpe/få hjælp og at deciderede fornærmelser og 
vredesudbrud ikke tolereres. Derudover kunne man 
i introforløbet lægge vægt på at ukollegial opførsel 
ikke er godt for nogle af parterne. I det hele taget 
lægge op til, at det er vigtigt at behandle hinanden 
ordentligt og få en god tone indført. Det formår de 
trods alt på andre studier!”
 
Det skal med, at denne kommentar er blevet frem-
hævet i undersøgelsen, fordi den indeholdt meget af 
det, alle de 342 andre kommentarer kredsede om. 
Undersøgelsen giver stof til eftertanke. Er vi i 
virkeligheden mange af os for ukollegiale, når det 
kommer til stykket? Er tonen – bl.a. også i MOK, 
her kunne man bare tænke på den seneste tids 
debat om land og by – måske en anelse for selvfed 
og arrogant? Kunne der være noget om, at der på 
medicinstudiet findes en kodeks for, hvordan ”man 
opfører sig”, og at det i den forbindelse ikke er god 
tone at interessere sig mere end højst nødvendigt 
for det faglige? Eller er det snarere fordi, der er en 
bemærkelsesværdig tendens til at lege ”jeg går sta-
dig i 3.g, og jeg skal have de bedste årskarakterer i 
klassen”? Eller hvad er det, der går galt?  
Hvis du har et eller andet, du sidder og brænder 
inde med i denne forbindelse – hvis du er en af 
de mange studerende, som føler, at det psykiske 
studiemiljø på Panum kunne være så meget bedre, 
og måske endda kan sætte fingeren på nogle helt 
konkrete grunde til, at tallene i undersøgelsen ser 
ud som de gør – så bland dig i debatten! I Sundrådet 
har vi gjort os en masse tanker, og vi har også nogle 
bud på, hvordan vi kunne komme videre herfra 
– men vi har brug for, at du også tænker over det 
og kommer med dine bud! Sundrådet inviterer 
derfor alle studerende til debatmøde torsdag d. 
3. maj 2007, hvor vi tager problemerne omkring 
studiemiljøet op til diskussion og i fællesskab 
prøver at finde en måde at hjælpe medicinstudiet 
på KU tilbage på sporet. 

Denne artikel er en del af Sundrådets fokus på 
studiemiljø på SUND.
Artiklen udtrykker ikke nødvendigvis Sundrådets 
synspunkter.
Henriette Kirstine Lund, 6. semester

Læs hele rapporten om studiemiljøet på SUND:
http://cms.ku.dk/sund-sites/fak-sites/sunddansk/
for_studerende/UMV/

HVORFOR STUDENTER-
POLITIK OG HVORFOR 
EGENTLIG STUDENTER-
RÅDET?
Af: Mette Marbæk og Anders Ehlers, studenter-
repræsentanter i Københavns Universitets bes-
tyrelse

Vi har som studerende fælles interesser, som går 
på tværs af faggrænser, partipolitiske grænser og 
så meget andet af det, som ellers gør os så forskel-
lige i vores hverdag. Som udgangspunkt er vi alle 
enige om, at vi gerne vil have det bedste ud af vores 
studier, at vi gerne vil have de bedste forhold at 
studere under, og at vi derfor bør have indflydelse 
på vores studier og vores universitet. Dette er 
grundpræmisserne for, at vi alle organiserer os i 
vores lokale fagråd og dermed i Studenterrådet.

Fordi vores direkte magt på universitetet er meget 
begrænset, må vi organisere os, så vi får optimale 
muligheder for at få indflydelse – og derfor må vi stå 
sammen i kraft af vores ”titel” som studerende.

Studenterrådet er samlingen af alle fagråd på uni-
versitetet, og Studenterrådet har derfor altid kun 
den holdning, som fagrådene har – der er intet, der 
ikke kan laves om. Når vi sidder i universitetsbesty-
relsen har vi derfor altid de holdninger til tingene, 
som de studerende igennem fagrådene fortæller os, 
at vi skal have. Vores demokratiske mandat ligger 
hos alle de fagråd, som har valgt os, som deres 
spidskandidater igennem Studenterrådets demok-
ratiske organisation, og hos alle de studerende som 
har peget på deres fagråd ved valget. Så når du har 
været med til at vælge os, har du ikke stemt på et 
parti, en bestemt holdning eller en bestemt retning 
– du har stemt på, at det løbende er fagrådene og 
dermed alle studerende, der skal tegne de studer-
endes holdninger i bestyrelsen.

Vi går altså aldrig til møde i bestyrelsen uden først 
at have været til møde, hvor alle studerende kan 
komme, og som fortæller os, hvad vi skal mene.

Hvordan og hvorfor vi, som studerende, organiserer 
os, som vi gør, er et spændende emne, og det har 
bestemt meget relevans – især efter den nye univer-
sitetslov fra 2003, hvor de studerendes indflydelse 
blev mindsket markant. 

Mange hilsner
Mette Marbæk, teologistuderende og studenter-
repræsentant i KU’s bestyrelse, og 
Anders Ehlers, jurastuderende og studenter-
repræsentant i KU’s bestyrelse.

Debat

Hvornår har du sidst været i fredagsbar?

DIALOG
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FADL’S VAGTBUREAU
Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N 

EKSPEDITIONENS E-MAIL: 
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)   bj@fadl.dk (Beate Jørgensen)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag til onsdag: 9.00-16.00 
Torsdag: 9.00-18.00       Fredag: 9.00-14.00
Kursusafdelingen har lukket den første 
onsdag i måneden

ANNONCER

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

VIL DU VÆRE SIKKER PÅ VAGTER 
I SOMMERFERIEN ? 

NYT Hold 1504 
Ortopædkirurgisk afdeling M2 
Bispebjerg Hospital

Ortopædkirurgisk afd. M2 søger et SPV-hold med 
10 medlemmer til Bispebjergs hofteenhed i dag, 
aften og nattevagter i perioden fra den 1. maj til 
den 31. august 2007.

Afdeling M2 er en ortopædkirurgisk afdeling som 
varetager modtagelse, klargøring til operation, 
behandling, pleje og genoptræning af akut in-
dlagte patienter med hoftenære frakturer. Vores 
patienter har ofte konkurrerende lidelser af såvel 
medicinsk som kirurgisk karakter.

Afdelingen tilbyder et spændende og klinisk 
relevant arbejde som i høj grad fordrer 
selvstændighed og initiativ.

Krav : 
-Min. 200 SPV-timer
-Min. 4 vagter pr. måned, gerne flere i løbet af 
sommeren
-Gyldigt akkrediteringskort  
-Det forventes at du er ansvarsbevist, opsøgende 
og du skal have et ønske om at yde en høj 
sygeplejefaglig standard 

Løn : SPV-holdløn

Ansøgningsfrist: Fredag den 20. april kl. 10.00 via 
www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til 
hold.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler 
mandag den 23. april på Vagtbureauet med 
Adm. sygeplejerske Gry Orkelbog-Andresen og 
FADL tillidsmand. 

For yderligere information kan Adm. sygeplejer-
ske Gry Orkelbog-Andresen kontaktes på tlf. nr 
35245402 eller go@fadl.dk

NYE BLODPRØVETAGERE TIL 
HOLD 1606 PÅ KLINISK BI-
OKEMISK AFDELING 339 HH

Da nogle af de ”gamle” blodprøvetagere bliver 
kandidater og skal på barsel, søger vi nye folk til 
holdet.

Vi er et velfungerende og socialt aktivt 
”vampyrhold” af medicinstuderende fordelt på 
5. til 12. semester. Vi søger nye blodprøvetagere, 
som er interesseret i at blive en del af holdet 
snarest. Vi huserer på Hvidovre Hospital hvor 
vores arbejde består i blodprøvetagning i ambu-
latorium og på de forskellige sengeafsnit. 

Vi har følgende arbejdstider:
3 blodprøvetagere på arbejde mandag og ons-
dag 8-15, 2 blodprøvetagere på arbejde tirsdag 
og torsdag 8-15, én blodprøvetager mandag-
fredag 11.30-18.00.

Krav:
Min. 4. semester
Gerne blodprøvetagningserfaring (men ikke et 
krav, da der vil være lønnet oplæring)
Min. 200 SPV-timer
Kunne tage én vagt per uge samt 2-3 bagvagter 
per måned (også i eksamensperioder).
Godkendt brandkursus og akkrediteringkort
Du skal have lyst til at blive på holdet i en 
længere periode.

Har ovenstående fanget din interesse, kan du 
bruge en god timeløn og er du træt af nat-
tevagter og weekendarbejde, så ansøg via 
FADL’s vagtbureau. 

Har du eventuelle spørgsmål inden du søger, er 
du velkommen til at kontakte afdelingsbioanaly-
tiker Helle Skjøth på 36323459 eller holdformand 
Betül Karakaya på 24653206.

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 27. April inden kl. 12.00 (husk at 
angive semestertrin) ansøg via www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til hold – hold 1606

ER DU INTERESSERET I AT ARBE-
JDE SOM DISPENSAT ! 

Afdeling (2A), Geriatrisk Behandlingscenter 
Tranehaven, Schioldannsvej 31, få min. fra Ordrup 
Station, søger dispensater til vagter i alle vagt-
typer, weekends,  helligdage og i ferieperioder.

Det de krav der stilles:
-At du har oparbejdet omkring 200 SPV-timer.
-Gyldigt akkrediteringskort 

Endvidere er du velkommen til at maile afd.
sygeplejerske 
Marethe Thorsen, Tranehaven, for yderligere 
oplysninger: mth@gentofte.dk eller tlf.nr 88 20 
51 51

Ansøgning via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold – mærket ”Tranehaven”

NYT HOLD 4404
Neurologisk overvågning

Glostrup Hospital Neurointensiv afdeling H17 
søger 8-10 erfarne FADL-vagter til neurologisk 
overvågning.

Arbejdet består i anfaldobservation og an-
faldregistrering med henblik på udredning af 
epilepsi og evt. kir. behandling. Når der ikke er 
patienter til neurologisk overvågning, forventes 
det at holdet er med i plejen på afdelingens 
intermidiere afsnit. 

Du kan kunne arbejde selvstændigt og har stor 
ansvarsfølelse og have et ønsker om høj kvalitet i 
opgaveløsning.

Arbejdstiden: Fra Mandag kl. 8.00 til fredag kl. 
15.00 i ulige uger.
Hvis holdet ønsker det, er der mulighed for 12 
timervagter.
 Holdet er ikke dækkende weekender eller hel-
ligdage. 

Oplæring: Afdelingen har udarbejdet et 2 dages 
oplæringsprogram (obligatorisk fremmøde).

Krav:
-   Bestået 6. semester 
-   Min. 400 SPV-timer
-   For at sikre rutine, min. 4 vagter á 8 timer eller 3 
á 12 timer pr. mdr.
-   Gyldigt akkrediteringskort

Obs. Tidligere erfaring, højt semestertrin og SPV-
timer vil blive prioriteret i udvælgelsesprocessen.  

Løn: CARD-holdløn 

Ansøgningsfrist: Torsdag den 19. april kl. 10.00. An-
søg via www.fadl-vagt.dk - København - tilmeld-
ing til hold - Hold 4404.
Ansættelsessamtaler og oplæring vil finde sted 
i uge 17.

For yderligere oplysning kontakt Afdeling Syge-
plejerske Lillian Dalsgaard tlf. nr. 43233817 eller 
Ledende oversygeplejerske Hanne Rensch tlf. nr. 
43232922.
Information om afdelingen kan ses på www.
neurokirurgisk.dk

MEDICINSTUDERENDE TIL  SPE-
CIALLÆGEKLINIK I CHARLOT-
TENLUND 

Du  skal kunne arbejde en eftermiddag om ugen 
fra kl 13 til 16.  Klinikken behandler patienter med 
lungesygdomme og allergi.  Du kommer til at ar-
bejde i en gruppe med 3 andre medicinstuder-
ende.  Der vil være mulighed for at bytte vagter. 
Der  tilbydes oplæringsperiode.  Oplysninger om 
klinikken får du på www.astmadoc.dk 

Hvis du har interesse for dette arbejde kan du  
sende  ansøgning via e-mail til  a.frost@dadlnet.
dk. 
Ansøgningsfrist  23. april.

VAGTBUREAUET
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KLINISK NEUROFYSIOLOGISK 
KLINIK 
Rigshospitalet og Bispebjerg hospital
Hold 1708

Klinisk neurofysiologisk klinik søger friske og en-
gagerede FADL - vagter med lyst og energi til at 
indgå i et spændende og til tider hektiske miljø.

Bispebjerg hospital -klinisk neurofysiologisk klinik :
-FADL-vagten skal deltage ved Butolinum toksin 
behandling af dystoni patienter.

Rigshospitalet - klinisk neurofysiologisk klinik :
-Skrivning af klinikkens EMG ( elektromyografi) 
undersøgelsessvar.
-Arkivering.
-Modtage og videreformidle beskeder til relevan-
te samarbejdspartnere.
-Forefalden lægesekretær arbejde. 

Arbejdstid på Rigshospitalet : 
Alle hverdage mellem 08.00 og 15.30, der er flek-
sibilitet omkring arbejdstiden indenfor dagtiden. 

Der er ingen weekender eller helligdage.

Arbejdstid på Bispebjerg hospital: 
Mandag til fredag mellem 08.00 0g 15.00

Krav :
-Du skal kunne arbejde selvstændigt
-Skal kunne tage minimum 4 vagter pr. mdr., 
gerne flere
-Have bestået 4. semester
-IT kyndig på bruger niveau dvs. min. 150 anslag 
pr./min
-Du skal have et gyldig akkrediteringskort

Løn og ansættelsesvilkår: 
Til orientering vil udvælgelsen blive foretaget af 
klinisk neurofysiologisk kliniks ledelse. Ansættelses 
samtaler vil finde sted på afdelingen RH

Ansøgningsfristen: Fredag den 20.april  kl.10.00. 
Tilmelding via hjemmesiden www.fadl-vagt.dk- 
København – tilmelding til hold – hold 1708

Hvis der er spørgsmål kan du kontakte Adm.
sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon 35245402 
eller mail go@fadl.dk
Yderligere information om klinisk neurofysiologisk 
afdeling kan ses på www.rigshospitalet.dk

HOLD 1703 LÆGESEKRETÆR-
VIKAR 
Bispebjerg hospital

Bispebjerg Hospital kirurgisk gastroenterologisk 
afdeling søger 3 nye  FADL – vagter  som læges-
ekretærvikar på hold 1703.
Arbejdstid alle hverdage/weekend, dag og 
aftenvagter. De første 8 vagter må man dog 
primært regne med hverdags dagvagter grun-
det oplæring.
Oplæring vil finde sted i form af undervisning 3 
timer efter aftale med løn og lønnede føl-
gevagter.

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

Krav: 
-Skal have bestået 4. semester
-Minimum 200-300 SPV timer 
-Kunne tage minimum 4 vagter pr./måned, 
gerne flere 
-Det forventes at du er på holdet min.1 år
-IT kyndig på bruger niveau
-Har minimum 150 anslag pr./min.
-Gyldigt akkrediteringskort

Løn: SPV- hold løn

Ansøgningsfrist: Den 20.april inden kl. 10.00 via 
www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til 
hold.
Ansættelsessamtale holdes efter aftale med 
holdleder Line Præstgaard.

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 eller 
holdleder Line Præstgaard telefon 28 14 68 77
eller mail linep@stud.ku.dk

HOLD 1704 
Amager Skadestues Lægesekretær-
vikarhold 

Amager skadestue søger 1 FADL-vagt i funktio-
nen som lægesekretær. 
Arbejdstiden vil ligge alle ugens dage, vagter af 
varierende længde, 4 timers, 8 timers og 12 tim-
ers vagter. Vagterne er hovedsagelig aften- og 
nattevagter. 
Da afdelingen kan være meget travl, er det 
vigtigt at du kan bevare overblikket i stressede 
situationer og være aktivt deltagende i afdelin-
gens gøremål.

Arbejdsområder som lægesekretær vil 
bl.a. ligge inden for disse områder: 

-Skrive skadejournaler efter direkte diktat fra 
lægerne
-Skrive primærjournal på akut indlagte patienter 
efter bånd
-Modtage patienter i samarbejde med den 
koordinerende sygeplejerske, registrere i Grønt 
System 
-Div. registreringer af patientforløb og afslutning 
af patientforløb
-I nattevagten sideløbende med øvrige opgaver 
passe omstillingsbord samt overvåge diverse 
alarmer af teknisk art. 

Ønsker du yderligere information, kan Funktions-
beskrivelse og rulleplan for hold 1704  ses hos Gry 
Orkelbog Vagtbureauets kursusafdelingen.

Krav: 

-Du skal kunne håndtere stressede situationer 
-Det forventes at du behersker blindskrift og  
har rutine i skriveopgaver
-SPV timer minimum 300 timer.
-Skal have bestået 5. semester.
-Skal kunne tage minimum  4 vagter pr.md.
-Du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Der afholdes ansættelsessamtaler på afdelingen 
med ledende lægesekretær.
Oplæring: Du vil modtage en grundig oplæring, 
som planlægges individuelt.

Ansøgningsfrist: Fredag den 20.april kl. 10.00.
Tilmelding gerne via hjemmesiden www. Fadl-
vagt.dk – København – Tilmelding til hold 

Hvis der er spørgsmål, skal du kontakte adm. 
sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon 35 24 54 
02 eller mail go@fadl.dk

VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR 
HEDEHUSENE

Arbejdssted:  Almen praksis, 2640 Hedehusene.
                        (regionaltog holder ”lige foran”) 

Periode:        
 26/2 – 2/3-07, (uge 9).      
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag 8.00 – 14.00 
samt onsdag 13.45 – 17.30                                        
                   
Løn:            
Overenskomst ml. HK/Privat og praktiserende 
lægers arb.giverforening: Timeløn, inkl. pension, 
kr. 139,32.
Transporttid: 0.30 min., hver vej,  transportbeløb: 
Kr. 74,00 pr. vagt.

Krav:
Helst erfaring fra vagter > 200 timer. 
 
Ansøgningsfrist: omgående 
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk  - 
København – tilmelding hold

VAGTBUREAUET
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1 VENTILATØR SØGES TIL HOLD 
4409  PR. 1/5-07
Rigshospitalets neurologiske klinik-Neu/
afs. 2094

Holdet dækker aften- og nattevagter alle ugens 
dage i 8¼ timer. 

Arbejdet består i anfaldsobservation og anfald-
sregistrering med henblik på udredning af 
epilepsi og evt. kir. behandling, og vagterne 
afholdes sammen med en SOSU-ass.

Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timer 
varighed.

Krav:
· 100-150 VT-timer
· Gode samarbejdsevner, høj kvalitet i  
 opgaveløsning og ansvarsfølelse
· For at sikre rutine, minimum 4 vagter pr.  
 md.
· Kunne deltage i holdmødet 12. april  
 2007 kl 17.00 i panums kantine
· Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Fredag den 20.april kl. 10.00
Ansøgningen sendes via  www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til hold
                              
For yderligere oplysninger kan holdleder kon-
taktes på mail. mettenormark@hotmail.com 

BVT/VT HJEMMEHOLD 4615 
SØGER 1 NYE MEDLEMMER TIL 
AT PASSE 1 ÅRIG BABY. 

Er hyggelige rolige vagter hos en meget sød 
familie noget for dig?

Vi passer familiens 2-årige baby. Han er født 
med svage svælgreflekser/muskulatur. Det gør, 
at han ikke kan synke, og at han meget let får 
øvre luftvejsinfektioner. Han er i øvrigt rask, sød og 
nysgerrig, men  lille af sin alder. 
Han bor med sin mor og 2 søskende i Valby. 
Familien er fra Irak, men taler dansk. Man føler sig 
værdsat og velkommen i hjemmet. 

Arbejdsopgaver:
- omsorg og pleje.
- holde frie luftveje. 
- sondeernæring via PEG-sonde.
- lave ergoterapiøvelser samt øve ”tegn til tale”
- leg og psykisk stimulation

Krav:
- BVT/VT er.
- Erfaring med børn.
- Tage min.4 vagter/mdr 
- Fleksibel.
- Gyldigt akkrediteringskort
- Ønske at være på holdet i længer tid.
- samt være villig til at tage ”tegn til tale”-kur-
sus,4 dage a 2 timer (aftenkursus), vi får løn for 
kurset.

 Det ekstremt vigtigt, at du er stabil og fleksibel. 
Vi dækker 5-7 dage om ugen alle dage 09.45-
20.00,dvs. 10-timers vagter. Oplæring vil bestå i 
en lønnet følgevagt og i øvrigt af moderen. Vi 
satser på, at afvikle følgevagten i april/maj, så 
nye medlemmer kommer på vagtskemaet så 
hurtigt som muligt. 

Løn: BVT-holdløn/VT.holdløn.

Ansøgningsfrist: Fredag den 20.april.2007 på 
www.fadl-vagt.dk - Købehavn - Tilmelding til hold 
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i patien-
tens hjem
Du er meget velkommen til at kontakte hold-
leder Mahnaz på 60715694 for at høre mere om 
holdet.

NATARBEJDE PÅ VELFUNGER-
ENDE HOLD FRA FEBRUAR 2007

Vi er et VT hjemmehold 4630 som har flere med-
lemmer der snart bliver færdige med studiet. 
Vi ønsker en holdstørrelse på 7-9 medlemmer. 
Derfor søger vi 1 nye medlemmer der kan tage 
Min. 2-4 vagter pr. måned. Vi prøver så vidt muligt 
at tage hensyn til
medlemmernes vagtønsker. 

Vi arbejder centralt på Frederiksberg, og passer 
en sød, stille dreng på 7 år, der har en cer-
ebral parese. Dette gør at han ikke kan synke 
tilstrækkeligt og skal afhjælpes med sugning 
nogle gange i vagten, ligesom han skal sonde-
mades via en MIC-Key-sonde 2 gange i vagten. 
Han lider ofte af øvre luftvejsinfektioner, men der 
er hjemmeilt og vi
følger ham med SAT måler. Arbejdet består i 
at observere, suge p.n., (oftest er det nok med 
olivenknop, nogle gange dybere), sondemade, 
skifte ble og omsorg.

Der stiles mod at han sover mest muligt om nat-
ten. Drengen passes i eget værelse og vagtfa-
ciliteterne er særdeles gode (computer, internet, 
dvd, tv, kaffe, te). 
Forældrene er utrolig søde og er glade for 
holdet.
Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagt 
tiderne er fra 22.00 til 07.00.

Krav til dig:
-Du skal have haft over 200 VT-timer (gerne med 
BVT-kursus, men ikke noget krav)
- Du skal kunne tage min 2-4 vagter/måned
- Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du finder 
dette nødvendigt.  (en er ofte nok, følgevagt 
må gerne kunne afholdes i januar så  du 
kan tage vagter fra 1.2.07)
- Gyldigt akkrediteringskort
- Du skal være glad for børn og have lyst til at 
arbejde i et privat  hjem.

Ansøgningsfrist:
Den 20.april 2007 inden kl. 10.00 til Vagtbureauet 
via www.fadl-vagt - København – tilmelding til 
hold – Mærket ”Hold 4630”

For yderligere oplysninger kontakt da ven-
ligst holdleder Lea Andersen på mail: 
lealaird@webspeed.dk  eller tlf. 21446216

LÆGEVIKARHOLD 7701 PÅ THO-
RAXKIR. AFD. RIGSHOSPITALET 
SØGER 6 NYE MEDLEMMER!

Vi er et velfungerende lægevikarhold på p.t. 4 
medlemmer, der søger 6 nye kolleger.  Jobbet 
indebærer primært journaloptag på elektive 
patienter og giver god rutine i objektiv under-
søgelse og journalskrivning. Arbejdet er travlt, 
men lærerigt. Vagterne er 6 timer lange, og vi 
dækker dagvagter man-fre fra 7.45-13.45 . Løn i 
henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. 
Der afholdes 2 følgevagter med fuld løn. 

Krav:
-Bestået farmakologieksamen og anæstesi-
ologikursus, dvs. du skal minimum være ved at 
afslutte 9. semester på ny studieordning.
-Det forventes at du kan tage ca. 4 vagter per 
måned – også i eksamensperioder.
-Tidligere holderfaring og lægevikariater værd-
sættes, men er ikke et krav.

Ved spørgsmål, henvend dig venligst til holdleder 
Nina Klemann– e-mail: ninakhp@hotmail.com 
eller mob: 51295839

Ansøgningsfrist: Fredag d. 20. april 2007 kl. 12.00. 
Ansøgninger sendes via www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til hold – Mærket ”Hold 
7701

DISPENSATER SØGES!

Vi er tre friske FADL- vagter der søger kolleger. 
Vi synes det er rart at have en fast arbejdsplads 
hvor man kender arbejdsgangen, altid er sikret 
vagter og har nogle faste kolleger. 

Kunne du tænke dig et relevant studiejob 
hvor du har fast turnus hver tredje weekend 
(dagvagt) og med stor mulighed for arbejde i 
helligdage og sommerferie (dag/aften/nat)? Så 
søger Tranehaven netop dig! 

Tranehaven ligger 3 min. gang fra Ordrup St. 15 
min med tog fra Nørreport St.

Tranehaven tilbyder ældre rehabilitering, således 
at de opnår- og kan fastholde- det bedst mulige 
funktionsniveau både fysisk, psykisk og socialt.
Du får mulighed for at træne dine kompetencer 
i forhold til kommunikation og omgang med 
ældre patienter, der udgør en stor del af sund-
hedsvæsenet. Vi arbejder tæt sammen med et 
team af sygeplejersker og sygehjælpere, der er 
mere end villige til at lære fra sig. Al vagtplan-
lægning foregår gennem afdelingen, men du er 
lønnet gennem FADL.

Vi håber på at høre fra dig!
Mvh. Nima, Marie og Julie 

Har dette vakt din interesse? Er du meget 
velkommen til at kontakte Afd. Sygepl. Gitte Fre-
deriksen 88 20 51 38 Tranehaven Schioldannsvej 
312920 Charlottenlund.

Obs. Ansøgning via www.fadl-vagt.dk - Køben-
havn – tilmelding til hold – Mærket ”Tranehaven 
April”

NYT SPV-HOLD
Thoraxkirurgisk afdeling Hold 1508
Gentofte Hospital 

Thoraxkirurgisk afdeling R søger et SPV-hold med 
21 medlemmer til sygeplejefaglige opgaver 
i perioden 10.april til den 1.september (evt. 
forlængelse).

Afdelingen tilbyder et spændende og klinisk rel-
evant arbejde med høj grad af selvstændighed. 
Det forventes at du kan bibeholde overblik i 
stresset situationer og være aktiv deltagende i 
afdelingens gøremål.
Grundet afdelingens speciale forventes du at 
være aktiv deltagende i akutte situationer.

Holdet skal dække :
 - Aftenvagter, nattevagter og enkelte dagvagter 
i weekender og helligdage
-Ca. 82 vagter pr. måned
-Vagt fordeling ca. 9 dagvagter, 45 aftenvagter 
og 28 nattevagter 

Krav til ansøger : 
-Min. 100 SPV- timer
-Gennemsnitlig 4 vagter månedligt
-Gyldigt akkrediteringskort
-Det forventes at du ønsker at blive på holdet 
over en længere periode
Løn :
SPV – holdløn
Oplæring vil finde sted på afdelingen 

Ansøgningsfrist :
Mandag 23.april kl. 10.00 med  tilmelding  via  
hjemmesiden  www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold – Hold 1508

Hvis der er spørgsmål er i velkommen til at 
kontakte Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog-An-
dresen på go@fadl.dk eller pr. telefon 35245402

VAGTBUREAUET
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Hej Malmros/Malmrosine!

Vil du være med til at lave
- undervisningsfilm?
- dokumentarfilm?
- optagelser af Medicinerrevyen?
- gøglerfilm?
- kortfilm?
- det-du-har-lyst-til-film?

Igangværende projekter:
- Film om Infektionshygiejne 
(til mikrobiologikursus,  6. sem.)
- Film om håndkirurgi og -dissektion 
(til 3. sem. og kommende håndkirurger)
- Div. små projekter

Erfaring med filmproduktion er IKKE et must!

Vil du være med? - så kom til Generalforsamling
Fredag d. 27. april kl. 16.00

på MOK/PHILM's kontor, lok. 9.2.1 - med kaffe og kage..
eller skriv en mail til os på info@panum-philm.dk

PHILM råder over digitalt videokamera og redigeringsudstyr. Alle 
studerende ved Sundhedsvidenskabeligt fak. og basisgrupper kan 
for kr. 50,- pr. semester blive medlem af PHILM og kan dermed 
låne udstyret.

Mvh PHILM v. formand Jakob Thomsen/Mav

KURSUSBESKRIVELSE FOR 
BASAL SUTURKURSUS:

Sted: Amager hospital Italiensvej 1 i fær-
dighedslaboratoriet over skadestuen 

Tid:  d. 9. maj, kl. 17-19     
                  

Form:   30 min suturteori, 90 min 
træning 

Målgruppe: Medicinstuderende 

Krav til deltagere: Medlemskab af SAKS forud-
sættes.

Indhold:           
Teori om sterilteknik, sårlukning, instrumen-
thåndtering, lokalbedøvelse, knuder, suturteknik 
herunder enkeltsting, enkeltsting med tilbagesting 
og fortløbende.

Træning; på skumplader og griseføder, der trænes 
i de teknikker der er blevet undervist i.

Antal:  12 deltagere pr. gang

Arrangør:         SAKS og Amagerhospital

Kursusansvarlig:     Tobias Lyngeraa
           
Underviser:    Morten Høgsbro Larsen

Kursusafgift:    Kurset koster 50kr for del-
tagerne 

Tilmelding:      På tilmelding@studkir.dk
 
 Tilmeldingen starter d. 18 
april kl 12, og slutter d. 7 maj kl 15 

Global Sundhed? ELLER
· Er du en af dem der læser alle artiklerne i ug-
eskriftet om Global Sundhed for det bare er FOR 
spændende? ELLER
· Er du den der springer dem over, men sværger 
at du nok skal få dem læst når du ikke har en stor 
eksamen hængende over hovedet fordi du egentlig 
syntes det er ret vigtigt? ELLER
· Har du været ude og rejse – har oplevet en masse 
ting inkl. nogle du ikke rigtig forstå (eller ikke 
havde tid til at forstå fordi der var så mange andre 
indtryk), men nu vil du gerne vide mere? ELLER 
· Er du på vej ud og vil vide mere om hvad der 
foregår ude i den Globale Sundhedsarena? EL-
LER
· Står du overfor turnus med hele verden som din 
patient og undrer dig over at du ikke ved noget 
om selv de minoriteter vi har her i Danmark, men 
som du ved du 100 % sikkert vil komme til at 
behandle? ELLER
· Føler du dig utilstrækkeligt rustet til at deltage 
i en snak om sundhed ikke kun i Danmark men i 
vores globaliserede verden og syntes det er lidt en 
fallit erklæring at du ikke rigtig ved hvad WHO 
egentlig laver, nu du repræsentere din profes-
sion? 

Så er Kursus i Global Sundhed måske noget for dig. 
I to uger af din fritid har vi fornøjelsen af at udvide 
din horisont ud i sundhed og globalisering, sund-
hedssystemer, voldelige konflikter, migration og 
globaliseringen og det danske sundhedssystem.

Hvad har Globalisering med det hele at gøre? Og 
hvordan påvirker den os i Danmark?
Hvorfor er det også vores problem at sundhedsper-
sonalet bliver suget ud af lavindkomst landene?
Hvem er det der ligger den internationale dagsor-
den i Sundhed?
Ulighed i sundhed i ikke-udviklings lande.
Og meget mere......

Kurset blev holdt for første gang sidste år og med 
hjælp af evalueringer fra kursets deltagere har vi 
pudset kurset til. Nu kan det hjælpe dig med at 
blive endnu klogere på International Sundhed og 
Globalisering.

ER DU MED på vognen?
Med Venlig Hilsen 

Kursus i Global Sundhed
Institut for International Sundhed
Globalhealth.ku@gmail.com

KURSUS I GLOBAL SUNDHED 
– 3. AFSNIT

Her følger en af mange historier som illustrerer 
bare nogle af de forskelle man kan møde og 
mærke ude i verden. (De første to blev bragt i 
sidste MOK). 
De mennesker der er berørt af disse skæbner vil 
vi som læger også møde på et dansk hospital. For 
ikke at nævne patienten der har været i flygtninge 
lejr, været udsat for en natur katastrofe, er født 
og opvokset i et krigshærget område, været på 
asylcenter osv.

GRØNLAND og GLOBALISERING
Du er taget til Grønland, en tur på klinik ophold på 
kysten på et distrikts hospital. Her får du virkelig 
lov at lave noget (og i øvrigt betager naturen dig 
HELT VILDT).
Du bliver mødt af et venligt folk, der er lidt som 
Danmark og så overhovedet ikke. Du kan købe 
billedbladet i brugsen men du forstår ikke et ord 
af hvad befolkningen siger når de taler deres eget 
sprog og du har det lidt mærkeligt med nogle af 
deres yndlingsretter. Du finder hurtigt ud af at 
der på Grønland er flere aborter end fødsler – DU 
UNDRES. Du er en tur ude i en bygd (måske er du 
lidt uheldig) MEN stemningen er voldsomt trykket 
– to henvender sig med selvmordstanker og to pga. 
seksuelt overgreb, til den lille lægekonsultation på 
sygeplejestationen – DU UNDRES. Du har en dag 
en snak med den grønlandske veneria sygeplejer-
ske på distriktshospitalet. Hun har været der i 
umindelige tider og hun har diagnosticeret HELT 
utænkeligt unge og HELT utænkeligt ældre men-
nesker med klamydia (og det der er værre), hun 
er bekymret over koblingen mellem alkohol og 
sex – det er der de helt unge, de unge, dem midt 
imellem, de ældre og de helt gamle bliver smittet. 
Hun UNDRER sig over at der ikke bliver lavet 
nogle kampagner af den slags. Du UNDRER dig 
over hvorfor sundhedssituationen på Grønland er 
som den er – er det Globaliseringen? Er det gen-
erationsskriftet? Er det de store fiskeindustrier? 
Er det Danmark? Er det et folk der lever en dag 
af gangen? Er det Uddannelse? Det er i hvert fald 
noget der ligger dig meget på sinde. Du vil vide 
mere om GLOBAL SUNDHED.

Sidste afsnit i næste MOK 

MEN:
· Sidder du der hjemme imellem alle bøgerne og 
undrer dig over hvorfor du ikke har lært noget om 

Miss Chile anno år 9000 f. kr. 
- Hvornår har du sidst været i fredagsbar?

BASISGRUPPER
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TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 16

”Mad, mening og årets gang ” – part V 
– En pædagogisk påskekage

Så er vi tilbage efter påske. Og det er chokolade-
bønnerne uden for kontoret også. En enkelt dag 
har vi faktisk haft påskeæg i skålen, for at være 
ekstra påskefestlige.

Dagens hilsen er en invitation til børne-/fami-
liegudstjenste i Sankt Johannes Kirke på lørdag 
den 21. april kl. 12. Her vil studenterpræsten og 
sognemedhjælperen Frederikke stå for et arrange-
ment, som er åbent for store og ikke mindst små, 
som vil få præsenteret påskemiraklet på en enkel 
og pædagogisk måde. Som en del af pædagogikken 
vil der efter gudstjenesten blive serveret en kage 
(som vi har udviklet og prøvesmagt i strikkeca-
feen!), som i én lækker mundfuld viser hele påskens 
dramatiske spændingsfelt: det mørke, dramatiske 
langfredagsagtige, der ved nærmere eftersyn rum-
mer forårsfarver og liv.

Vi taler om en helt almindelig sandkage, som er 
blevet helt ualmindelig ved at blive farvet i tre 
farver, smagssat med mandel-, citron- og rosenes-
sens og overtrukket med mørk chokolade. Og bagt 
i en korsformet kageform som enhver velassorteret 
husmoder har i sit køkken!

Alle er velkomne – også uden børn!

Venlig hilsen

Lise Lotz, studenterpræstens akademiske me-
darbejder

Studenterpræstens Debatforum: 
”Videnskaben og alt det andet”

Tid: Hver 2. tirsdag (i ulige uger) fra 15.15 – 17.15; 
semesterets næste møder er den 24. april og 8. 
maj.

Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1B, 1. sal, 
2200 København N

Nærmere oplysninger kan fås på 28 75 70 94 eller 
pnh@adm.ku.dk

Den Røde Tråd – strikkecafé
Tid: Torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

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.

Husk at du på vores hjemmeside www.sund.
ku.dk/praest kan tilmelde dig vores nyhedsbrev og 
løbende blive orienteret om arrangementer mm.

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

TEMAUGE OM BØRN I KONF-
LIKTZONER

Fra d. 23. til d. 27. april sætter vi fokus på børn i 
konfliktzoner!

Der vil være fotoudstilling på Panum med billeder 
fra Vestbredden i Palestina og Dafur i Sudan og 
temaaften d. 25. med film og foredrag om pro-
jekter hvor også DU kan deltage til sommer som 
medicinstuderende! 
Til foredraget vil der være arabiske godter :)

Se yderlige opslag 
på Panum.

Mange hilsner 
SCORP (en under-
gruppe til IMCC)

SIMS PRÆSENTERER:
AdventureRace 2007
Store bededag, fredag d. 4. maj kl. 10.00 til ca. 
13.30

Så er det endelig blevet tid til at afholde adven-
turerace igen. 
Kom ud i den friske luft, få sved på panden og 
syre i benene, inden eksamenslæsningen for alvor 
går i gang.
Det er gratis for SIMS-medlemmer at deltage. For 
andre koster det en rund 20’er.
Praktiske oplysninger:
Alle skal
- medbringe en cykel
- være iklædt løbesko og passende tøj

Vi sørger for
Drikkevarer og andre forfriskninger.
Nærmere information om mødested følger.
Tilmeld dig ved at skrive til 
idabj@m4.stud.ku.dk

Det’ hårdt 
– det’ sjovt 
– det’ SIMS.
Vi glæder os til 
at se dig svede!

STUDENTERKLUBBEN
Normale åbningstider
Mandag 11-15
Tirsdag-Fredag 11-17

Hverdagspriser
Sodavand – 6 kr.
Guld/Øl – 9 kr.
Slik – 10 kr.

Kaffe/The – Gratis 
(+ 1 kr. for 
plastikkrus)
Hygge og lån af 
spil – helt gratis!

Traditionen tro 
afholdes igen i 
år fribar-fest d. 
27. april fra kl. 
22-05.

Billetter kan købes til kr. 180 / pers. Billetsalg til 
studerende ved SUND
fra torsdag d. 19/4. Fra mandag d. 23/4 sælges 
billetter til venner. Husk
OSVALU (Obligatorisk Selvstændig VALgfri Udk-
lædning)! Mere info: www.studenterklubben.dk

SAKS INVITERER TIL FILMAF-
TEN

Nu har du muligheden for at opleve en spændende 
gastric bypass operation.

Operationen er optaget live og foretages med 
moderne laparoskopisk teknik, hvor instru-
menterne føres gennem få millimeter store huller 
i bugvæggen.

Torsdag d. 26. april kl. 16.00 i Lille mødesal

Vi kan lokke med gratis popcorn og sodavand til 
alle fremmødte

Godt nyt fra studenterpolitikerne

I vinterens MOK-udgaver kunne de studerende 
læse diverse indlæg om hvor grove MSR’s aktive 
var over for VIP’erne (lærerne) i studienævnet og 
i øvrigt, at vores holdninger om målbeskrivelser 
og diverse andre emner var fuldstændig tåbelige 
og umulige...

        Der blæser dog nye og meget mere postive 
vinde over arbejdet med studieordningen. Det 
lader til, at alle studenterpolitikere i studienævnet 
nu arbejder ihærdigt for bedre målbeskrivelser 
bl.a. på 4. og 5. semester- hvilket jo er fantastisk. 
Studerende, der arbejder sammen for at forbedre 
medicinstudiet, bruger deres kræfter fornuftigt 
og konstruktivt. 

        VIP-gruppen i studienævnet er dog også meget 
interesserede i at få målbeskrivelser på bordet, og 
på studienævnsinternatet d. 20. april skal studi-
enævnet diskutere fremtiden for de studerende, 
der går på Studieordning 2006. Vi skal nemlig 
diskutere MSR’s forslag om at opdele 4 semester i 
to kurser med deres egne eksamener. Dette er et 
gammelt forslag, som har været MSR’s kæphest 
siden revisionen af 1.-5. semester foregik, og den er 
desværre først er nået på dagsordenen nu. (Bedre 
sent end aldrig)
         
        Samarbejdet med VIP’erne er noget MSR har 
prioriteret højt både før, hvor vi besad alle pladser 
i studienævnet, men også nu hvor vi kun har to. 
Studienævnet når sjældent til afstemning, så det 
er ikke så meget antallet af personer til møderne, 
der gør udfaldet på en diskussion, men nærmere 
hvorvidt man  kan samarbejde og i øvrigt har ar-
gumenterne i orden. Det var et hårdt slag at høre 
i valgkampen, at vi ikke behandlede underviserne 
ordentligt, men en kritik vi naturligvis måtte tage 
til efterretning.
        Det kan dog undre undertegnede m.fl., at de  
selvsamme kritikere vælger at karikere undervis-
erne  i en tegneserie. Endda på en måde som anato-
merne måske ikke selv griner højt af... Måske er 
vi de eneste som undrer os? MSR vil dog fortsætte 
den samme kurs som altid: invitere alle medicins-
tuderende til en snak om deres studieordning, og 
så gå i studienævnet på deres vegne. Så har man 
altid argumenterne i orden.... J

HUSK der er MSR-møde torsdag d. 3. maj! Alle er 
velkomne, alle har tale- og stemmeret!

BASISGRUPPER


