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Det sker i ugen 2003/2004

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: 2000
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 datastudiesalen.
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: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen.
Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.
Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg: Undervisningslokalerne, bygning 8
KAS Gentofte: Auditoriet.
KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev: Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet.

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til GBbankkonto 655-4954. Studerende halv pris . Abonnenter modtager MOK
med posten torsdag eller fredag.

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

Denne uges forside: Husgruppen

Onsdag:
MOK nr 1, årgang 36 udkommer

Torsdag:

Fredag:

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 Grete Rossing, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 ( disp. og holdsætning 1+6+7 semester)
Mette kristensen, lokale 9.1.41 35 32 70 76 (lektionskataloger/SIS)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Anette Laurvig Nielsen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38
rh-klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 8.30–14
Studentersekretærer: Anne Sansome og Katrine Bjerggaard

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post
Assistent: Hanne Thielsen
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Mikkel Westen  og Mads Falk
Træffetid: Mandage fra 10.00 - 14.00
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Anders Lander al21@bbh.hosp.dk   Onsdage 12.30-16.30

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard (KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Anna-Lise Lindahl
Sekretær Alice Rasmussen
Træffetid       Man-fre 10-14
Studentersekretær Nina Løth (7.-9. semester)
Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)

REFERAT 07/2003 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KBH. AMT
mandag den 01.september 2003 kl. 15.15

Tilstede:  Klinikudvalgsformand, overlæge, dr.med.
Carsten Lenstrup , afd. læge, dr.med. Lars Laursen
(fra pkt. 5), overlæge, dr.med. Rigmor Jensen, over-
læge Gunnar S. Lausten, overlæge, dr.med. N.E.
Bille-Brahe, overlæge, dr.med. Steen Larsen,  over-
læge Niels Bækgaard, overlæge Thomas Lind, over-
læge Poul Erik Helkjær, stud.med. Christoffer Schäfer
(CS),  stud.med. Agnieszka Machnio, ekspeditionsse-
kretær Birthe Brogaard.

Afbud fra:  Overlæge, dr.med. Lene Wallin, over-
læge, dr.med. Jan Pødenphant, læge Mette Mark-
lund, stud.med. Lotte Colmorn, stud.med. Simon
Serbian, stud.med. Ali Amiri, stud.sekr. Marie
Bønnelycke, stud.sekr. Nina Løth.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 06/2003: God-
kendt.
3. Meddelelser fra formanden: a) Oriente-
ring om notat af 11.06.2003 vedr. telefonsamtale
med seniorkonsulent Bette Anthoniesen, Amtsgården.
Udvalget afventer fortsat nærmere retningslinier for
anvendelse af refusionsmidlerne for budgetår 2003. -
b) Udvalget afventer fortsat tilbagemelding på Klinik-
udvalgets brev af 23.02.03 til  amtssygehusdirektøren
vedr. fordeling af refusionsmidler m.v. -c) Udvalget
afventer fortsat tilbagemelding på brev af  18.06.03
fra Sygehusledelsen KAS Herlev  til amtssygehus-
direktøren  vedr. etablering af LKF på KAS Herlev.
- (Formanden er efterfølgende indkaldt til møde med
Sygehusledelsen på Herlev den 06.10.03).

4. Meddelelser fra studenterne: Intet

5. Budgetudvalget: a)  Indkøb af projektorer
til KAS Herlev. - Da udvalget ikke har økonomiske
midler til at støtte indkøb af projektorer til store
auditorium + Patologisk institut må henvendelserne
afvises. - b) Apparatur-indkøb i budgetår 2003. - Da

Styrende organer

RETTIGHEDER SOM
ARBEJDSTAGER – HAR DU
FORTJENT 5000 KR.
SKATTEFRIT?
En stor del af de studerende vælger
i løbet af deres studietid at
supplere deres SU med et bijob. En
stor del vælger at tage arbejde
gennem vagtbureauet og er derfor
medlemmer af FADL. En anden del
vælger at arbejde som
undervisningsassistenter,
studiesalsvagter,
præparatfremstillere eller
studievejledere. Hvad mange af
disse studerende ikke ved er hvilke
krav de kan stille til deres
arbejdsgiver – for langt de fleste vil
arbejdsgiveren være Københavns
Universitet.

Du har som studerende krav på en
ansættelseskontrakt hvis man i tre
måneder har en gennemsnitlig
arbejdsuge på 8 timer. Har man
ikke fået en ansættelseskontrakt
den dag man påbegynder sit

Redaktionelt
arbejde, har man krav på kr. 5000,-
af sin arbejdsgiver – skattefrit. Så
simpelt er det. Det er faktisk
således at størstedelen af de
stillinger på Universitetet som
besættes af studerende hører under
SUL-overenskomsten. Denne
overenskomst forhandles af FADL
og Studenterundervisernes
Landsforbund (SUL).
Arbejdsgiveren er i dette tilfælde
Finansministeriet som indgår
overenskomsten på vegne af
landets universiteter.

Den 8. oktober 2003 faldt der dom i
byretten. FADL havde på vegne af
syv nuværende og tidligere
studievejledere ved medicin lagt
sag an mod Københavns
Universitet, i det studievejlederne
ved deres ansættelsestidspunkt
ikke fået et ansættelsesbrev. I den
pågældende sag var der skærpende
omstændigheder, idet Universitet
først fremkom med
ansættelseskontrakter mere end et

år efter at man havde bedt om at
få kontrakter.

Som studerende i job har du helt
basale rettigheder som din
arbejdsgiver skal overholde – også
Københavns Universitet. Er du
medlem af FADL kan du henvende
dig til FADL’s sekretariatet på
Panum. Her vil FADL’s faglige
sagsbehandler hjælpe med at få
afklaret om du falder ind under
ovenstående regler. Brug
muligheden, FADL er ikke kun til
for at du kan tage vagter på
vagtbureauet.

MOK-red/Gordon

Du kan læse SUL-overenskomsten
på adressen:
http://www.hf.fadl.dk/
vismateriale.php.

MOK OG STUDIET
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Klinikudvalget fortsat ikke kender de økonomiske
aspekter omkring refusionsmidlernes gang i “syste-
met”, kan der ikke tages stilling til indkøb af appara-
tur m.v. i indeværende budgetår 2003.

6.Undervisningsplaner: a) 6.semster – central
undervisning. - Da der centralt fra er sket en
planlægningsfejl i mikrobiologi-undervisningen,
forsøges undervisningen i lungeblokken på KAS Gen-
tofte  ændret fra den 26.11. til 25.11.03 - (er efterføl-
gende faldet på plads såvel for RH-studenter som for
studenter i KKA). - b) 7.semester - Herlev. - Under-
visningen den 06.10.03 vedr. røntgen af thorax m.v.
forestås ifølge ovl. Inge-Lis Kanstrup fremover alene
af røntgenafdelingen. - c) LKF ,RH  v/prof. Flem-
ming Gjerris har åbnet mulighed for, at 8.sem-stude-
rende gl.ordning kan tilbydes kommunikations- og
journaltræning i indeværende semester på RH. - Der
arbejdes videre på sagen. - d) Da samtlige hospitaler
under Klinikudvalget Kbh.amt kan påregne at få til-
delt 7.semester-studerende i forårssemesteret
2004 vil Klinikudvalgets sekretariat fremsende ud-
kast til undervisningsplaner til klinik-
udvalgsmedlemmer på h.h.v. Glostrup, Hillerød og
Næstved sygehuse, således at den overordnede plan-
lægning kan iværksættes. - e) 12.semester  F2004 -
På grundlag af prognosetal vil 5 hold umiddelbart
ikke være tilstrækkeligt i forårssemesteret 2004 med
mindre der må ske overbooking med en holdstørrelse
op til 15 stud. - På forespørgsel til udvalget om

oprettelse af et 6 hold KKA F fandt udvalget ikke
dette muligt, men forslog overbooking af de 5 hold.
Problematikken forelægges studielederen. - f) 12.se-
mester- eksamensklinikker - Rigmor Jensen øn-
sker, at der fremover i studenternes introduktions-
skrivelse indføjes en spec. meddelelse om alvoren af,
at studenterne møder op til journalskrivning på 1.
undervisningsdag. Sekretariatet oplyser, at der al-
tid i intro-brevet står, at den enkelte student er
ansvarlig for tildelte klinikker. - Endvidere er der
gået “kuk” i undervisningsplanerne på 12.semester i
forhold til 1.udkast, idet underviserne ikke er blevet
orienteret om ændrede tidspunkter v/2.Udkast. - BB
undersøger, hvad der kan være gået galt i planlæg-
ningen, idet der normalt ikke bliver foretaget æn-
dringer uden at alle involverede parter er blevet
hørt påny Sekretariatet beklager fejlen, hvilket ikke
skal ske fremover.

7.Universitetssekretariatet: a) Låsesystemet på
KAS Glostrup iværksættes i løbet af september md.
- Det er endvidere konstateret, at lån og hængelåse
til garderobeskabe ikke virker efter hensigten, hvor-
for Klinikudvalgets sekretariat har foranlediget at
samtlige hængelåse forsynes med fortløbende nr. -
Der betales et depositum på kr. 100.- for såvel Proxy-
brikker til døre som udlevering af hængelåse til gar-
derobeskabe. - De p.t. ureglementære hængelåse vil
blive udskiftet og skabe brudt op, hvis “ejermanden”
ikke henvender sig inden for 3 uger fra dato. - b) Der
er udarbejdet retningslinier for anvendelse af Proxy-

nøgle-brikker, som udleveres til samtlige lånere frem-
over. - c) Hjemmeside - Sekretariatet har modta-
get tilbud på Modulet CMS-hjemmesidesystem. Da
Klinikudvalgets stud.repræsentanter i forvejen har
arbejdet på opbygning af hjemmeside, søges en inte-
resseret studenterrepræsentant til at arbejde videre
herpå snarest muligt. - d) Klinikudvalgets sekreta-
riat arbejder p.t. på oprettelse af nye “KU-brugere”,
idet It-afdelingen har udarbejdet nye retningslinier
herfor og alle studenter derfor skal oprettes påny i
systemet. - e) Studiesamling på røntgenafd. Her-
lev. -Jvf. pkt. 10 i forrige referat, befinder studie-
samlingen sig på Røntgenafd., kvadrat F6. Der kan
rettes henvendelse til lægesekretær Gitte Hørby - telf.
4488 3213 vedr. adgang .

8.Studienævn for medicin : Intet

9.Eventuelt: - Rigmor Jensen efterlyser , hvorledes
løn udbetales til de nye “forskningslektorater”.
Sygehusledelsen og KU forespørges, hvorledes dette
administreres, også set i forhold til det i forvejen
godkendte kliniske lektorat. - Sekretariatet forsø-
ger at få klarlagt proceduren.

Mødet slut kl. 1630. – Næste møde mandag den 6.
oktober 2003 kl. 15.15
Referent:
Birthe Brogaard
Eksp.sekretær

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN  &  DEN INTERNATIONAL STUDIE-
VEJLEDNING
TRÆFFETIDER : UGE 43
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Medicin/International Lokale
Mandag 20/10 aflyst aflyst Ditte M. S. Christensen
Mandag 20/10 1600 – 1700 1700 – 2000 Lone-Emilie Rasmussen MED 9.1.33a
Tirsdag 21/10 aflyst aflyst Camilla Grønlund Hiul
Onsdag 22/10 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 23/10 1430 – 1500 1230 – 1430 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 23/10 1500 – 1600 aflyst Gordon Thomas Jehu MED 9.1.33a
Fredag 24/10 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo MED 9.1.33a

Studievejledningen for Medicin  &  Den International Studievejledning
TRÆFFETIDER : UGE 44
Dag Dato Telefontid TræffetidVejleder Medicin/International Lokale
Mandag 27/10 1200 – 1300 1300 – 1600 Ditte M. S. Christensen MED 9.1.33a
Tirsdag 28/10 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul MED 9.1.33a
Onsdag 29/10 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 30/10 1000 – 1100 1100 – 1400 Ulrik Bodholdt MED 9.1.33a
Torsdag 30/10 1430 – 1500 1230 – 1430 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 30/10 1500 – 1600 1600 – 1900 Gordon Thomas Jehu MED 9.1.33a
Fredag 31/10 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo MED 9.1.33a

Studievejledningen for Medicin:
telefonnummer er: 35 32 70 91
e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a

Den Internationale Studievejledningen:
telefonnummer er: 35 32 70 91
e-mail-adresse er: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a  eller  15.2.4

Tid til samtale kan bestilles via Ekspeditionen / lokale 9.1.33b / tlf. 35 32 70 61
Ekspeditionen har åbent
Mandag til torsdag: 0900 – 1600

Fredag: 0900 – 1500

NB!  MED  FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER  !

JA, VI VED GODT, AT MANGE
AF DISSE INDLÆG ER SET
FØR, MEN !!!

Som nogle måske har bemærket, starter der hvert
semester nye studerende, der aldrig har set dem
før. Derudover kommer mange ”gamle” stude-
rende i klemme på grund af, at de ikke er orien-
terede om gældende regler på studiet.

Desuden ændres der løbende i gældende regler
!!!!!

Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og
kedelige, men vi bringer ofte væsentlige ændrin-
ger af studie- og eksamensreglerne, nye tidsfri-
ster, ny praksis for dispensationer, nye SU- og
orlovsregler og lign. der har betydning for dit
studieforløb.

Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog
kan du ikke regne med at den fortsat gælder -
1999-udgaven er heller ikke helt korrekt læn-
gere, og der er kommet en ny udgave af Studie-
håndbogen for både Studieordningen af 1986 og
af Studieordningen af 2000. Du kan hente dem
ned fra fakultetets hjemmeside. Og husk: Hvis en
ny regel har været offentliggjort i MOK eller på
nettet, gælder den, hvad enten du har læst den
eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!

Den gældende studieplan samt de gældende reg-
ler er dem der ligger på nettet. Du finder dem på
www.sund.ku.dk.

AFLØSNINGSOPGAVER PÅ NY
STUDIEORDNING

Flere studerende har ytret ønske om at få lov til at
skrive afløsningsopgave på ny studieordning.
Studienævnet har netop besluttet, at det ikke vil
muligt at skrive afløsningsopgaver på ny studie-ord-
ning. Studienævnet lagde vægt på at de studerende
allerede har mulighed for at skrive OSVAL I og II -
såfremt de ønsker at fordybe sig ekstraordinært i et
subspeciale, et eksamensfag, etc.

De få studerende, der p.t. er i gang med et tildelt
vejlederforløb og er i gang med at skrive afløsnings-
opgave på ny studieordning; kan naturligvis afslutte
denne med eksamination i henhold til de generelle
retningslinier herfor. Men der vil ikke fremover blive
tildelt nye tilladelser for yderligere afløsnings-
opgaver.

Afløsningsopgaver på gammel
studieordning

Der vil stadig være mulighed for de studerende på
gammel studieordning, at de kan skrive afløsnings-
opgaver i henhold til de generelle retningslinier her-
for som kan rekvireres på Studieekspeditionen lo-
kale 9.1.33b.

Muligheden for at skrive afløsningsopgave er dog
kun aktuel for de fag der udbydes i det indeværende
semester og ikke for de fag som udgår jf. den fremad-
skridende overgang fra gammel til ny studieordning.

STUDIET
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OVERGANGSORDNINGER VED
IMPLEMENTERING AF STUDIE-
PLAN 2000.

Overgangsordningerne er udarbejdet med henblik på
at skabe mindst muligt besvær for den enkelte stude-
rende. Samtidig ønsker man den hurtigst mulige af-
vikling 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 foretaget løbende juste-
ringer af ordningen i forsøget på at opfylde visionen
om at skabe de bedste rammer for den enkelte stude-
rende. Af den grund vil denne overgangsordning ikke
være endelig eftersom der vil være uforudsete situa-
tioner, som vi p.t. ikke har taget højde for.

Afholdelse af eksaminer efter gammel ordning:
Der vil som hovedregel blive tilbudt ordinær eksa-
men efter gammel ordning i de to efterfølgende se-
mestre, således at der i alt gives yderligere 2
eksamensmuligheder. De studerende skal i den for-
bindelse være opmærksomme på, at der ikke, som
normalt, tilbydes syge-/reeksamen. Dette vil med
andre ord betyde, at har man ikke bestået sin eksa-
men 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 be-
mærke, at der IKKE DISPENSERES fra ovenstå-
ende.
Eksamen i Genetik er en undtagelse idet den vil
blive udbudt til og med foråret 2005.

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

Gentagelse af semestre / undervisning:
Generelt vil det være således at undervisningen ef-
ter gammel ordning vil følge den normale studie-
ordning for de hold som begyndte 1. semester fe-
bruar 2000. Det vil i realiteten betyde, at følger de
studerende den normerede studietid og bliver fær-
dige som cand.med. sommeren 2006, vil de umiddel-
bart 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 reali-
tet. Gentagelsen af semestre sker udelukkende for
at afhjælpe de studie- og eksamensmæssige proble-
mer og det tidstab som ellers kunne opstå ved sam-
køring af to ordninger, der er tilrettelagt på forskel-
lig 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 bli-
ver 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)  STUDIE-
PLAN FORUDSÆTTER SELVFØLGELIG AT MAN
HAR BESTÅET ALLE DE RESPEKTIVE EKSAME-
NER PÅGÆLDENDE TIDSPUNKT.

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

6. semester: Overflytning til (N)  ved indplacering på
6. sem. Til orientering er det nye 6. semester et helt

andet med fag der på gammelordning primært lå på
fase II. Eksamen efter ny 6. vil hovedsageligt om-
handle disse nye fag.
Man kan ikke overflyttes før alle eksaminer på gam-
mel ordning 6. semester er bestået!

7. semester: Indplacering på 6 (N) . Herefter 8. se-
mester (N). Man vil skulle afholde den resterende
klinik i sommerferien samt deltage i en særlig tenta-
men. Har man kun bestået til og med 7. semester (G)
SKAL man kontakte studievejledningen.

8. semester: Vil den studerende komme på en alter-
nativ plan som indbefatter:
· 11. sem. (G)  samt anæstesi i OSVAL II
periode herefter: 12. sem. (G) , 10. sem. (N) , 11.
sem. (N)  og 12. sem. (N) .

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 lo-
gisk 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!

STUDIET
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ØKONOMI UNDER STUDIET – SU
OG HVAD SÅ?
Er du studerende ved Københavns Universitet, og
har du brug for råd og vejledning om økonomi og
andre sociale forhold?

Så er STUDENTER ØKONOMI VEJLEDNINGEN
måske svaret!

Vi kan ikke stampe penge op af jorden, men vi kan
hjælpe dig med at få overblik over din situation og
finde mulige løsninger.

Vi er uafhængige og kræver ikke dit cpr-nummer. Du
bliver ikke registreret i noget system og bliver der-
med ikke til en ’sag’.

Sådan får du fat på studenterøkonomivejledningen
Vejledningen er kun åben efter aftale. Du ringer til
35 32 27 90 og vi aftaler en tid, hvor du kan få en
samtale. I nogle tilfælde kan vi klare problemerne
telefonisk. Du kan også sende en e-mail til sa-
studoekon@adm.ku.dk, hvor du fortæller, hvad du
ønsker at tale med vejlederen om.

Brug også SU-Kontoret og de faglige vejledere

BØRNETILSKUD TIL UDDANNEL-
SESSØGENDE.

Fra 1.Januar 2001 er det blevet muligt for stude-
rende med hjemmeboende børn at søge kommunen
om et ekstra børnetilskud.

Tilbuddet er gradueret efter indkomst og på max.5000
kr. årligt pr.barn.

Tilskuddet er ikke afhængigt af, om man modtager
SU. men beløbet sættes 10 % ned for den del af

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

Hvis du har generelle spørgsmål om SU, f.eks. hvor
meget SU man i alt kan få til uddannelse – hvad man
gør hvis man vil have SU med til udlandet – om man
skal søge om SU igen når man kommer på overbyg-
ningen, frister, og lignende – er det ikke SØ-vejlede-
ren du skal kontakte. Spørg i stedet SU-Kontoret.

Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage.

MVH
SØ-vejlederen
www.ku.dk/sa/soe-vejledning/studoekvejl.html

indkomsten der overstiger 100.000 kr. for enlige og
150.000 for par.

Ændres indtægtsforholdene i årets løb, reguleres
udbetalingerne for de følgende kvartaler.

Der kan kun søges om eet tilskud pr. uddannelsessø-
gende forælder, uanset antallet af børn.

Tilskuddet søges hos din hjemkommune og udbetales
som almindelige børnepenge kvartalsvis. Der udbe-
tales første gang i det kvartal, der kommer efter
kvartalet, hvor tilskuddet er søgt. Dog gælder det
for 1. kvartal i 2001 at det kan udbetales sammen
med 2. kvartals tilskud.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
kommune, eller på netadressen:

www.sm.dk/lovgivning – under ”alle gældende”.

HEINILD-EFTERMIDDAGE I 41
ÅR I 2003.

Hermed fremsendes program for denne sæsons
Heinild-eftermiddage på Rigshospitalet.
Vi er glade for de indlæg vi her kan præsentere og
håber de vil blive overværet af mange.

Heinild-eftermiddagene, der finder sted den sidste
fredag i hver måned i Universitetets semester afhol-
des i Rigshospitalets auditorium 2, beliggende i ho-
vedbygningen.

Arrangementerne der starter kl.13.30, er åbne for
alle fagligt interesserede. Tilmelding ikke nødven-
dig. Adgangen er fri.

Det er nu 41 år siden de tværfaglige eftermiddags-
forelæsninger indledtes af overlæge dr. med. Svend
Heinild, leder af daværende Socialpædiatrisk ambu-
latorium på Rigshospitalet.
De faglige eftermiddage er fortsat uden ophold.
‘Heinild-eftermiddagene’ arrangeres i et samarbejde
mellem,

Børnesagens Fællesråd, Rigshospitalets Børnepro-
gram og
Børneafdelingen Storstrømmens Sygehus, Næst-
ved.

Heinild-prisen blev indstiftet i 1992, og tildeles år-
ligt en person eller institution, der har udført en
‘særlig indsats for svagtstillede børn og deres fami-
lier’. Prisen er tidligere tildelt:

Overlæge,dr.med. Svend Heinild, afdelingslæge May
Olofsson, journalist Frode Muldkjær, socialrådgiver
Hanne Reintoft, personalet på Skodsborg
Observations- og Behandlings-hjem, forfatter, social-
rådgiver Tine Bryld, socialoverlæge, lic.med. Niels
Michelsen,   socialrådgiver Aase Aagaard, Mødre-
hjælpen i Odense, sanggruppen ved Vesterbro
Ungdomsgård, professor dr.phil. Per Schultz Jørgen-
sen og Familieværkstedet ”Butikken” på Østerbro.

Vi håber, at mange igen i år vil benytte sig af giro-
kortet, der er en del af fundamentet for den årlige
Heinild-pris, der i år uddeles for tolvte gang. Et-
hvert beløb modtages med tak.

Med venlig hilsen
Børnesagens Fællesråd, Rigshospitalets Børnepro-
gram og
Børneafdelingen Storstrømmens Sygehus, Næstved.

Efterår 2003:

Fredag d. 26. september, kl.13.30: Miljøterapi om-
kring indsatsen for udsatte børn.

Chefpsykolog An-
nette Anbert
Psykiatrisk Børne- og Ungecenter, Storstrøms Amt

Oplægget tager udgangspunkt i miljøterapiens histo-
rie sammenholdt med udviklingen af behandling af
børn og unge med særlige behandlingsbehov i Dan-
mark, i løbet af det 20. århundrede. Definition af
miljøterapi vil blive diskuteret, og eksempel på hvor-
dan miljø- terapeutisk tænkning og metode kan danne
grundlag for behandlingspraksis i en ungdoms psykia-
trisk afdeling vil blive fremlagt.

Fredag d. 31. oktober, kl. 13.30:  Børn der mister
Psykolog Eva Helweg
Egmont Fondens Børne- og ungdomsrådgivning Vil:kan

Oplægget tager sit udgangspunkt i erfaringerne fra
Egmont Fondens forsøgs- og udviklingsprojekt
Vil:kan.
Vil:kan tilbyder psykologisk rådgivning til børn og
unge, hvis forældre eller søskende er ramt af livstru-
ende sygdom eller dødsfald på grund af sygdom, ulykke
eller selvmord.
Oplægget vil indeholde en beskrivelse af:
-børnene og deres reaktioner på henholdsvis livstru-
ende sygdom og tab af forældre eller søskende,
-rådgivningens tilrettelæggelse og indhold,
- den eksterne evaluering af projektet.

Fredag d. 28. november, kl. 13.30:
For dette arrangement.  Se venligst:
www.boernesagen.dk
Eller kontakt kontoret på tlf. 3322 1733, Hanne Pe-
tersen.

Forår 2004:
Fredag d. 30 januar, kl. 13.30:  Jagten på selvet
og den skjulte sociale arv Professor, centerleder
Birgitte Simonsen
Center for ungdomsforskning, Rokilde
Universitetscenter

Identitetsarbejdet er blevet krumtappen i de unges
uddannelsesvalg. De danske ungdomsuddannelser står
midt i en turbulent udvikling. Nogle steder tårner
problemerne sig op, andre steder er man i gang med
nye og dristige eksperimenter. De unge vælger an-
dre uddannelser end tidligere, og de skifter og falder
fra i et foruroligende omfang.

I de seneste årtier er der sket en kraftig idealisering
af ungdomstiden. Unge bibringes den opfattelse, at
ungdomsårene er lykkelige, uforpligtende og fri –
samtidig med at kravene til alt det, man skal finde
ud af om sig selv og sine fremtidsperspektiver er

stærkt voksende. Det er et grundlæggende dilemma,
der udmønter sig i utallige påtrængende og uover-
skuelige valgsituationer hele tiden.
I foredraget opridses nogle ubalancer i det nuvæ-
rende ungdomsuddannelsessystem og der gives nogle
bud på hvad de skyldes. Endvidere tematiseres det
hvordan den sociale arv spiller en rolle i forhold til
de tilsyneladende uendelige valgmuligheder.

Fredag d. 24. februar, kl. 13.30:
Unge drikker for meget – og hvad så ?
Konsulent Kit Broholm
Sundhedsstyrelsen

Abstract vil kunne findes på: www.boernesagen.dk

Fredag d. 26. marts, kl. 13.30:
Barndomshjemmene ”De Blå Huse”
Udviklingskonsulent Fanny Øster
Foreningen Ungdommens Vel.

Barndomshjemmene er et tilbud om kontinuerlig an-
bringelse i hele barndommen og ungdommen, for børn
der vurderes at have behov for dette, og som ikke
kan anbringes i familiepleje. Ideen er at skabe et
”hjem” for børnene, hvor kærlighed, omsorg, tilknyt-
ning, opdragelse, kontinuitet, stabilitet og
forudsigelighed er grundlaget for børnenes udvikling
og liv. Det teoretiske afsæt er Relationspædagogik,
som bygger på systemisk grundlag og psykodynamisk
udviklingsforståelse.
-Introduktion til ide og tanke bag disse steder.
-Hvilke værdier, holdninger og fagligt udgangspunkt
er grundlag for arbejdet med børnene.
-Hvordan omsættes ide, værdier, holdninger og fag-
ligt afsæt i praksis og hvilken betydning har det for
børnene.
-Hvordan sikres kvaliteten i barndomshjemmene.

Fredag d. 30. april kl. 13.30:  Viktoria – familie &
arbejde
Familieterapeut Birgitte Gyllenborg og socialrådgi-
ver Søren Bjarnø.
Viktoria – familie & arbejde er et fireårigt projekt
der blev indledt august 2002. Vi arbejder med meto-
den praktisk koordineret familiebehandling i
opdateret form. Vi er alternativ til anbringelse af
børn og unge uden for hjemmet, samtidig med at
arbejde med forældrenes muligheder for placering på
arbejdsmarkedet, udfra det faktum at ethvert men-
neske har et gyldent gen af Mozart, eller sagt en
smule anderledes, ethvert liv rummer muligheder,
vi skal medvirke til at de bliver brugt.
Vi er 6 ansatte der dækker fagområderne: socialråd-
giver, familieterapeut, sundhedsplejer-ske og social-
pædagog.
Vi har iværksat løbende ekstern evaluering, så vores
arbejdsmetoder kan blive justeret, og den første de-
valuering er gennemført.

Studietilbud
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VEDR.:  BYTNING AF CENTRALE
FORELÆSNINGER I MEDICIN OG
KIRURGI – 12. SEMESTER, E
2003.
Følgende forelæsninger er byttet således:

Fredag d. 24.10. kl. 10.15 - 11.00  Hypertensio
arterialis v. Hans Ibsen

Fredag d. 07.11. kl. 10.15 - 11.00  Forbrændinger v.
Bjarne Alsbjørn

Ændringerne er også foretaget i SIS.

Venlig hilsen
Sekretariatet
Klinikudvalget Rigshospitalet

MEDICINSK VIDENSKABSTEORI
II. 8. SEMESTER EFTERÅR 2003.
Opgave 2, der er en individuel opgave, blev udleve-
ret ved forelæsningen onsdag den 15. oktober. Opga-
ven kan  afhentes  på Afd. f. Medicinsk Videnskabs-
teori (Panum byg.) Opgaven ligger i grøn bakke på
bordet overfor lokale 22.3.22.
Opgaven skal afleveres den 13. november enten til
din eksaminatorielærer (eller i kasserne på gang ved
lokale 22.3.5.)
M.v.h. Kirsten Kjær

OSVAL II

Som du måske allerede ved, er OSVAL II i studie-
planen skemalagt på 10./11. semester, men du har
mulighed for at påbegynde opgaven på 8. semester.

OSVAL II opgaven adskiller sig bl.a fra OSVAL I ved
at være dobbelt så stor målt i studietid og vejleder-
ressourcer (8 uger og 20 vejledertimer).
Du skal med OSVAL II demonstrere på et videreud-
viklet fagligt niveau en indsigt og en færdighed i
videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og den
videnskabelige proces’ faser.
OSVAL II bedømmes ved en mundtlig karaktergiv-
ende eksamen og bedømmes af eksaminator (vejle-
der) og en ekstern censor.

Der vil ikke blive udgivet et særskilt emnekatalog
for OSVAL II, men i emnekataloget for OSVAL I (&
II) vil du finde „mærkede“ emner (markeret med en
*) og (evt.) særskilte emner, der kan bruges som
emner til en OSVAL II-opgave. Du kan også selv
finde et emne og en vejleder, idet vejlederen dog
skal opfylde visse kriterier, som er nærmere omtalt
i betænkningen. Når du starter på din OSVAL II
opgave, skal du aflevere en forside med angivelse af
emne/titel samt vejleder i OSVAL-sekretariatet.
Forsiderne findes i de grønne skuffer udenfor sekre-
tariatet.

Du kan læse mere om OSVAL II i lektionskataloget,
OSVAL II-betænkningen og emnekataloget for
OSVAL I & II, der kan rekvireres hos OSVAL-sekre-
tariatet.

OSVAL II FORSIDER

Den 1. marts 2002 udløb afleveringsfristen for for-
sider til forårssemesterets OSVAL II opgaver, hvis
du forventer at gå til eksamen i OSVAL II i denne
eksamenstermin.

Hvis du påbegynder din opgave i løbet af semestret,
og først skal til eksamen i et senere semester, skal
forsiden afleveres når du har fundet en vejleder og
besluttet dig for et emneområde, senest 1. marts/ 1.
oktober i det semester hvor du tilmelder dig eksa-
men.
Tilmelding til eksamen skal finde sted i det semester
hvor du forventer at gå til eksamen.

Hvis du er en af dem der burde have afleveret din
forside, så se at få det gjort snarest! Forsider kan
afhentes i skufferne ved OSVAL-sekretariatet, hvor
forsiden også skal afleveres i udfyldt stand.

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER
OG MØDER

Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser 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 afhen-
tes i skufferne ud for VKO-sekretariatet.

FASE I
OBLIGATORISK UNDERVIS-
NING I TIDLIG ALMEN MEDI-
CIN OG SUNDHEDS-
PSYKOLOGI I

Vi gør opmærksom på at al samundervisning  i
Tidlig almen medicin og sundhedspsykologi I er
obligatorisk efter gældende regler. Det vil sige,
for at kunne få kurset godkendt, skal man mini-
mum møde til 80 % af undervisningen.

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves
der 100 % fremmøde.

For at få godkendt Cellebiologisk kursus kræves
100% fremmøde ved øvelser samt efterfølgende
godkendt rapporter.

Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske
studieelementer kan man ikke gå til eksamen i
Cellebiologi eller TAS.

Fase II

FOREDRAG I PSYKOANALYTISK
DEBAT

Symbolisering. Proces og teori
Psykiater og psykoanalytiker Karin Rodhe
Karin Rodhe vil  i sit foredrag fortælle om
symboliseringsprocessen ud fra sit klinisk materiale.
Hun har intensivt arbejdet med symbolisering og vil

bl.a. perspektivere den ud fra  Hanne Segals og Pe-
ter Fonagys teorier.
Rodhe er psykoanalytiker, medlem i Dansk Psyko-
analytisk Selskab og formand i  det Skånske Psyko-
analytiske Selskab. Sin daglige praksis har Karin
Rohde som privatpraktiserende psykiater i Malmø.

Tid og Sted: Fredag den 7. november  2003, kl.
16.00 – 17.30
Københavns Universitet, Hovedbygningen Vor Frue
Plads, auditorium 1
Entré: 80 kr.

Nærmere oplysninger: Friederike Unger, e-mail:
F.Unger@mail.tele.dk   eller telefon: 45 41 10 20

STUDIET
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Annoncer

FORSKNING – NOGET
FOR DIG?
Vi søger 2-3 studerende til forskningsprojekter
indenfor eksperimentel diabetesforsking. Vi ar-
bejder mest med dyremodeller og projekterne
omhandler faktorer af betydning for regulerin-
gen af beta-celle massen. Dine vigtigste kvalifi-
kationer skal være interesse og ambitioner, det
forskningsmæssige skal vi nok hjælpe dig med.
Vi har et velfungerende laboratorium med ud-
gangspunkt på Bispebjerg Hospital. Hvis det kunne
være noget for dig så skriv et par ord om dig selv
til Troels Bock, læge PhD, tbock@post12.tele.dk.

PSYKOTERAPI
Problemer med studie, kæreste, familie.
Nedtrykthed, stress, angst, humørsvingninger.

Terapi tilbydes hos autoriseret psykolog.
 Rabat til studerende.

Henv: Psykolog Tusse Weidlich, tlf: 38288501
Hjemmeside: www.tweidlich.dk

SCHOLARSTIPENDIUM
Du inviteres til ansættelse i 12 mdr.’s
scholarstipendiat mhp. klinisk videnskabelig
undersøgelse af virologien i småbørns luftveje.
Du vil indgå i et energisk og kreativt klinisk
forskningsteam, som sammen følger en kohorte
af børn mhp. at afdække årsager til udvikling
af asthma og allergi i barndommen.
Arbejdsopgaverne er meget varierede. Du skal
derfor være interesseret i at arbejde med børn
og at arbejde videnskabeligt.
Ansættelsen forventes at kunne godkendes som
både VKO og OSVAL II.
Lønnen er 10.000 kr./mdr. Dit udbytte vil
herudover være oplæring i videnskabeligt
klinisk arbejde, arbejdet med børn som
patienter samt muligheden for at forberede
eget ph.d. studium. Du vil endvidere opnå et
godt kendskab til arbejdet med databaser og
regneark.
Tiltrædelse 5. januar 2004 eller snarest
derefter efter aftale.
Henvendelse læge Mette Hermansen 3977
7365.
E-mail ansøgning senest man. d 3. november
2003 kl. 12 til:
Hans Bisgaard
Professor, overlæge, dr med
Børneafdelingen
Amtssygehuset i Gentofte
E-mail: kontakt@copsac.dk

STUDENTER-
SEKRETÆR SØGES TIL
KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS AMT
Da  sekretariatets mangeårige solide og trofaste
studentersekretær Marie Bønnelycke forventer
at afslutte den lægevidenskabelige embedseksa-
men i januar 2004 er stillingen som studenter-
sekretær ledig til besættelse snarest muligt.

Studentersekretærens arbejdsopgaver, der sker
i samarbejde med Klinikudvalget og personalet i
Klinikudvalgets sekretariat , berører primært
studenterfaglige opgaver.

Dine arbejdsopgaver vil i første omgang pri-
mært bestå i:

Den praktiske planlægning af  6. - 9.semesters
undervisning - ny studieordning
- Holdsætning og fordeling af studerende
- Tilrettelæggelse af de studerendes klinikophold
- Deltage i Klinikudvalgets møder 1 gang måned-
lig
- Tilretning og udsendelse af undervisningsmate-
riale

Kvalifikationer:
Du skal helst være på  ny studieordning og til-
knyttet Klinikudvalget Københavns amt
- Du skal have et godt humør og humoristisk sans
- Du skal være initiativtager og evne at tænke
konsekvent i
- planlægningssammenhæng
- Du skal have et godt brugerkendskab til Word,
Excel og Microsoft
- officepakken
- Du skal helt sikkert også have ordenssans

Arbejdstid:
Arbejdstiden udgør ca. 20-25 timer pr. må-
ned fordelt med flest timer i    januar og
august måned samt i planlægningsfasen.
Arbejdstiden kan normalt placeres efter eget
valg.

Løn: I henhold til overenskomst mellem HK
og Finansministeriet

Kortfattet ansøgning  med navn, adresse, tlf.
nr., studietrin og kvalifikationer indsendes
til Klinikudvalget Københavns amt, Læge-
tårnet 101, Herlev sygehus, Herlev Ringvej
75, 2730 Herlev, senest den 24. oktober 2003.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretaria-
tets daglige leder Birthe Brogaard på telefon nr.
4488 3371.

MEDICINSTUDERENDE
SØGES TIL
BEFOLKNINGS-
UNDERSØGELSE
HERLEV AMTSSYGEHUS

Deltidsstilling, 3 - 4 timer dagligt, mandag til
torsdag i tidsrummet 14.15 – 18.15.

Arbejdet er varieret og består først og fremmest
i  blodprøvetagning, måling af lungefunktion og
blodtryk, gennemgang af spørgeskemaer og di-
verse administrativt arbejde. Oplæring vil finde
sted.

Tiltrædelse formentlig 10. november.

Ring og hør nærmere hos Merete Appleyard /
Connie Haugaard  mandag til torsdag mellem
kl. 13 og 15.

Tlf: 35 31 60 95 el. 35 31 60 93
Fax:35 31 60 70
E-mail:ma01@bbh.hosp.dk

STUDMED.DK
Vind bøger for mere end 13.000kr!
Med. og Kir. Kompendium, Basisbog i medicin
og kirurgi samt 18 andre bøger

Få din egen gratis @studmed.dk email adresse.
Med dansk webmail og mulighed for at hente
mails ned med f.eks. Outlook (POP3 understøt-
telse).
Læs mere på studmed.dk

Studmed.dk er i første omgang et bogforum,
hvor man kan diskutere bøger til de enkelte
fag og man kan som man kender det fra
amazon.com ”rate” bøgerne, så man hurtigt får
et overblik over om bogen er populær eller ej.
Ved hver bog er man også kun et klik fra at
finde ud af hvor bogen sælges billigt – idet man
med et klik kan søge hos 12 danske og
udenlandske boghandlere og se hvem der
sælger bogen billigst.

Studmed.dk har også en køb-og-salgs-børs, du
kan søge efter en læsemakker og du har adgang
til en linksamling med mere end 400 medi-
cinsk-relevante links.

På studmed.dk finder du også en kalender, hvor
din organisation kan tilføje arrangementer, så
I nemt kan nå ud til alle de medicinstuderende.

Alt dette er GRATIS, så kom og vær med i
debatten på studmed.dk – 500 medicinstude-
rende fra hele landet er det allerede.

Venlig Hilsen
Frederik Frost Nielsen
fnielsen@studmed.dk

RASKE
FORSØGSSPERSONER
SØGES
Raske forsøgspersoner mellem 18 og 35 år søges
til et videnskabeligt forsøg. Formålet med forsø-
get er at undersøge hvordan signalstoffet
PACAP38 virker på pulsårerne i hjernen og på
hjernens gennemblødning. Desuden ønskes en
beskrivelse af evt. hovedpine efter infusion af
PACAP38.

Baggrund: Nyere forskning viser, at migræne
er forbundet med udvidelse af hjernens store
arterier, og at en række karudvidende stoffer
kan fremkalde hovedpine. PACAP38 er et natur-
ligt forekommende karudvidende stof, der er
påvist i hjerneblodkar og nerverne omkring disse,
og det ønskes undersøgt hvilken indflydelse dette
stof har på hjernens gennemblødning og evt. ho-
vedpine.

Hvor: Neurologisk afd. N01, Glostrup Amts Sy-
gehus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.
Hvor tidskrævende:  Du skal møde 2 dag à ca. 5
timer samt til forundersøgelse (ca. 45 minutter)

Ubehag: Du skal møde om morgenen kl. 8. Hjer-
nens blodgennemstrømning måles efter indån-
ding af luft tilsat et radioaktivt sporstof (Xenon).
Den samlede radioaktive stråledosis i hele forsø-
get 3.5 gange den normale årlige baggrunds-
stråling i Danmark eller svarende til et røntgen-
billede af mave-tarmkanalen. Der skal lægges
plastikkanyler i en blodåre (vene) i armen til
udtagning af blodprøver. Bivirkning af medicinen
kan være hovedpine, hjertebanken, rødme i an-
sigtet og trykken for brystet. Der gives en kom-
pensation for tabt arbejdsfortjeneste på 150,00
kr. pr. time.

Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 og
100 kg., alder 18-35 år. Du må ikke lide af for
lavt blodtryk, hjertesygdom eller andre væsent-
lige sygdomme, og du må ikke have deltaget i
forsøg eller undersøgelser, som har medført
strålebelastning indenfor det sidste år.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske
Komité, nr KA 02139

John Sitarz, læge, Neurologisk afd. N01,
Amtssygehuset i Glostrup.
Tel. 43 23 30 66. E-mail
jsit@glostruphosp.kbhamt.dk

INDRE ORGANER
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…every day counts….…. når nye lægemidler skal udvikles…

’Drenge’,
se her…..

Det er et internationalt krav, at nye lægemidler
skal afprøves på raske, unge mænd.
Det kan du være med til!

Ring til PhaseOneTrials A/S!

Tlf. 3634 4883

Og få mere at vide, bl.a. om hvad du kan få ud af at deltage

www.phaseonetrials.com

PhaseOneTrials A/S er en selvstændig og uafhængig
forskningsvirksomhed, der gennemfører fase 1 afprøvnin-
ger af nye lægemidler i Danmark for lægemiddel- og
biotekindustrien. PhaseOneTrials A/S ligger på H:S Hvid-
ovre Hospital, som er medejer af virksomheden.

Stort tillykke fra
MOK-redaktionen
til MOK's stik-i-
rend dreng Bo Gre-
gers Winkel og hans
nye, smukke hustru
Rikke Rass Winkel.

w
w

w
.m

ok.info
INDRE ORGANER
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Sundhedsfaglige
Konsulenter:

Tlf.: 3524 5404
Niclas Seierby:
nds@fadl.dk

Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

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

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

OBS – OBS – OBS -  2
MÅNEDER TIL JUL

I december er afleveringsfristen  for lønsedler rykket
5 dage.

FADL postkasserne på Panum og i porten på Bleg-
damsvej 4 – tømmes tidligt mandag morgen den
15. december .

Lønsedler afleveret på dette tidspunkt kommer til ud-
betaling den 22. december 2003.

Lønsedler efter 15/12.03 bliver derfor udbetalt ultimo
januar og som følge deraf A-indkomst i 2004.

VIL DU VÆRE 100% SIKKER PÅ
AT FÅ DINE SPV-VAGTER?

SPV hold 1502 søger nye medlemmer.

SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens
dage i 8 timers vagter.

Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psy-
kiatriske og somatiske afdelinger.

Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs
SPV- vagt.

Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis
holdet ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes
denne som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg).

Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4
vagter pr. måned.

Ansøgning: Hurtigst muligt til Vagtbureauet.

Yderligere info: Kontakt vagtbureauet.

HJEMME SPV-HOLD 1507
Søger 3 nye medlemmer

Vi er et godt og sammenkørt hold på p.t. 6 medlemmer
som søger 3 nye medlemmer, der har lyst til at arbejde
om natten i et privat hjem.
Holdets opgave er at pleje og observere en sød ung
mand, (21 år), der lider af Spiemeyer-Vogts Syndrom,
som er en medfødt sygdom, der angriber nervesyste-
met. Dette har medført, at patienten er blind, mentalt
handicappet og  plaget af epileptiske anfald.

Arbejdsopgaverne består i :
1. - at observere patienten for kramper.
2. - at give en hjælpende hånd til personlig hygiejne.
3. - at køre patienten på arbejde alle hverdage.

Vi dækker nætterne alle ugens dage, og vagterne af-
holdes i patientens hjem fra kl. 23.00 til 09.00, (hver-
dage), og 23.00 til 08.30, (weekends).

Krav.
·300 SPV-timer
·Kørekort
·Lyst til at arbejde i et privat hjem hos en meget
velfungerende og kærlig familie
·Du skal kunne tage 3- 4 vagter om måneden, og vi
forventer, at du er fleksibel og indstillet på, at det er
vigtigt at man hjælper hinanden med ekstra vagter,
når det brænder på.

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Maria,  tlf:  28
20 13 30

Ansøgningsfrist: Fredag den 14. november 2003
kl. 12:00 til Vagtbureauet.

SPV- HOLD 1514 SØGER NYE
MEDLEMMER.
Pr. 1. nov skal vi bruge 3 nye holdmedlemmer, der
ønsker at indgå som del af teamet.

Arbejdet på 1514, består  i :
Daglig observere og skærmen en pt. på Fr. Sund psyk.
sygehus.
Daglig social kontakt til pt.

Arbejdstiden er 08.00 – 20.00 / 20.00 – 08.00 dvs.
døgn dækning.

Vi er et lille og selekteret hold der sætter pris på flek-
sibilitet og tålmodighed.

Vi tilbyder :
Særdeles god løn, glimrende arbejdsforhold mulighed
for betydelige skattefradrag og gode kollegaer.

Vi forventer :
At du er i stand til at tage mindst 5 vagter pr. måned.
Deltager i det månedlige holdmøde.
Har mindst 250 SPV-timer
Du kan deltage i holdmødet d.22.okt. Kl. 17,00

For nærmere information – kontakt undertegnede.
Ansøgning skal være vagtbureauet i hænde senest d.
15.10.2003 kl.15.00

Holdleder David Benjamin
Tlf. : 35820011/ 61333582
Mail : David.Benjamin@Kabelnettet.Dk
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SPV-HJEMMEHOLD 1516
søger nye medlemmer

Arbejde: Holdet passer en ca. 60 årig kvinde med
ALS. Patienten er lammet, og skal have hjælp til     alt.

Arbejdssted: Privat hjem på Østerbro.

Arbejdstid: Holdet er døgndækkende, alle dage, og
arbejder i 12 timers vagter. Antal vagter pr. måned
aftales nærmere.

Løn: SPV-holdløn.

Krav: SPV-kursus, gerne tidl. erfaring med lign. ar-
bejde – men søg gerne uanset hvad.

Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet, el. holdleder
Karsten Wiborg, tlf.: 2623 2493

Ansøgningfrist: Mandag den 20. oktober 2003 kl. 15:00

INTENSIVHOLD 4102 SØGER 2
NYE MEDLEMMER TIL AFD.
542 KKHH
Vi er et veletableret fast ventilatørhold på intensiv
afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som nyt medlem
får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende
arbejde på lige fod med afdelingens sygeplejersker
med  rig mulighed for at udvikle din kliniske erfaring
med meget varierende patientgrupper. Samtidig får du
fornøjelsen af at lære én afdeling at kende, få faste
kollegaer og ret faktisk vide, hvor både toilettet og
kaffemaskinen befinder sig.

Arbejdet indebærer at du vil lære/ eller allerede kan:
·At blande/give medicin, herunder pressorstoffer og
antibiotika.
·At tage a-punkturer, blodprøver, venyler, EKG m.m.
·At gå stuegang med læger fra de forskellige afdelin-
ger.
·At blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex
(PDM).
·At kunne arbejde selvstændigt – typisk med ansvar
for en patient.
·At blive oplært i og fortrolig med at køre kontinuerlig
hæmodialyse (PRISMA).
·At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting
der hører til arbejdet på en intensiv afdeling – såsom
psysisk observation, personlig pleje af patienten, ar-
bejde med pårørende, akutte livsreddende procedurer,
opsætning af respirator/BiPAP/CPAP plus meget, me-
get mere.

Vi forventer at du opfylder følgende krav :
·Har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres fra,
forudsat relevant tidl. arbejde.
·Har bestået farmakologi.
·Kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år.
·Er selvstændig, fleksibel og engageret.
·Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter ( 6 med
en ventil og 2 med en sygeplejerske).

Oplæring :
·Okt. – Nov. 2003

Vagtstart :
·Nov. – Dec. 2003

Ansøgningsfrist :
·Ansøgningen skal være Vagtbureauet i hænde onsdag
den 15. oktober  2003
Kl. 12.00.

Yderligere informationer :
Kontakt venligst holdleder Lasse Paludan-Andersen,
tlf.nr.:  36 16 09 93

PS : Oveni alt det ovenstående følger med en ansæt-
telse også et godt måltid mad hver måned til hold-
mødet, fantastisk god kondi af den korte cykeltur til
Hvidovre og gode råd og erfaringer fra de øvrige hold-
medlemmer fordelt over flere semestre og klinikudvalg.

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD
4201 SØGER  2 NYE
MEDLEMMER!

Vi er et hold, som er tilknyttet såvel den akutte som
den kroniske hæmodialyseafdeling.

Arbejdet, som er 7½ timers vagter og udelukkende
dag og aftenvagter, består i at starte og afslutte dialy-
sebehandlinger samt hvad ellers hører til, dvs. over-
vågning af pt., iv-medicinering, stuegang med læge,
blodprøvetagning, EKG m.m. Du vil også blive fortro-
lig med behandling af svære blodtryksfald, initial
hjertestopbehandling; alle ting, som er en god ballast
at have, når man står i skadestuen en kold januarnat
og bagvagten har sederet sig ned.

Det vil sige, hvis du har lyst til et spændende og
klinisk relevant arbejde, så er det os du skal søge.
Af andre funktioner, som du kan varetage når du har
fået en vis erfaring, er plasmaseperationer, dialyse-
behandling på intensive og andre afdelinger samt mu-
lighed for at tage akutte tilkaldevagter i nattetimerne.

Det vi kræver af dig er, at du er på fase II, består
mikrobiologi og farmakologi indenfor 1 år, har 150 VT
timer samt at du selvfølgelig er sød, rar og fleksibel og
er indstillet på at afholde 8 vagter  om måneden.

Oplæring består at 11 lønnede følgevagter: 10 vagter
med en erfaren dialyseassistent og en vagt med en
sygeplejerske.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 15. oktober 2003, kl.
12:00

Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at
kontakte Andre Korshin,  tlf.: 35 835 504/22 363 363

PERMANENTHOLD 4301 PÅ
RIGSHOSPITALETS
NEONATALKLINIK
Afd 5023 søger 2 børneventilatører

Vi søger vi 2 (børne) - ventilatører, til oplæring og
vagttagning fra nov./dec. måned.

Arbejdet:
Vi dækker vagter alle ugens dage, primært aften og
nattevagter. Holdet har ikke dækningspligt for de
tilbudte vagter, dog er der efter endt vagtbinding ét
min. antal vagter på 4 vagter pr. måned.
Vi arbejder i afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte
og kirurgisk team) og passer således både de tre teams
specialbørn, samt præmature, børn af  mødre med
diabetes, asfyksi-børn etc.
Vores opgave består i selvstændig pasning af typisk
2-4 børn med alt hvad det indebærer af pleje, forældre
kontakt, stuegang, blodprøve-tagning etc.
Vi har i øvrigt et godt og tæt samarbejde med afdelin-
gens laboranter, sygeplejersker og læger, desuden
deltager vi i afdelingens sociale arrangementer.

Kvalifikationer:
350 VT timer.
Godkendt BVT kursus, ellers skal du tilmelde dig først-
kommende kursus.
Ventilatør med neonatalerfaring foretrækkes, men er
ikke et krav da grundig oplæring vil finde sted.

Krav:
De første 4 måneder du er på holdet skal du min. tage
32 vagter, ca. 8 vagter pr måned, derefter 4 vagter pr
måned. Er du på 12 sem. Og har optjent 500 timer i
afdelingen, kan du gå ned til 2 vagter pr måned. Det er
således et godt hold at være på når man læser til
eksamen.

Oplæring:
5 ulønnede følgevagter med ventilatør fra afdelingen(4
nattevagter, 1 aftenvagt)
1 ulønnet følgevagt med laborant(dagstid)
2 lønnede følgevagter med sygeplejerske fra
afdelingen(som regel 1 nattevagt og 1 aftenvagt)

Ansøgningsfrist: Torsdag den 30. oktober 2003 til
vagtbureauet.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at
ringe til holdleder
Mette Louise Gyhrs  på  tlf. 28228767

VENTILATØRHOLD 4406
SØGER VENTILATØRER…
Krav:
-Bestået farmakologi (der kan dispenseres fra dette)
-300 vt-timer  (der kan dispenseres fra dette)
-4-5 vagter pr. måned

Vi er et fast VT-hold, som dækker alle aften- og natte-
vagter, samt dagvagter weekend på Herlev intensiv
afdeling. Idet en del af vores ”gamle” ventilatører stop-
per, søger vi nyt blod til holdet. Vi har været på afde-
lingen i snart tre år, så vi indgår som en fast del af
afdelingen.
Vi søger derfor dygtige, engagerede ventiler, som er
interesserede i at blive en del af et velfungerende fast
hold.

Afdelingen har 8 sengepladser med et almindeligt in-
tensivt klientel; KOL, pneumoni og div. kirurgiske pa-
tienter. Endvidere modtager afdelingen en del
hæmatologiske, samt dialysekrævende intensiv-
patienter fra hele Københavns Amt.

Som ventilatør på 4406 vil du…
-få en masse søde kolleger (læger, plejepersonale og
ikke mindst ventilatører)
-få ansvaret for to patienter sammen med en sygeple-
jerske
-få mulighed for at udvide og styrke din kompetence
og selvstændighed i bla. a-punktur tagning/analyse,
KAD- og sondeanlæggelse, blodprøvetagning etc.
-få mulighed for at følge meget forskellige patienter
med ofte komplicerede sygdomsforløb
-og sidst men ikke mindst....bestræber vi os på at
være nok ventiler på holdet til at du kun behøver at
tage 4-5 vagter pr. måned.

Der er 2 følgevagter, begge med ventilatører, den ene
er lønnet den anden ulønnet.

Ansøgningsfrist: Hvis du har spørgsmål eller ønsker
at søge på holdet, så ring til holdleder Kristine Holm tlf.
35359118, eller du kan sende en skriftlig ansøgning til
vagtbureauet senest fredag d. 31 oktober 2003

HJEMMEVENTILATØRHOLD
4630 SØGER 1-2 NYE
MEDLEMMER
pr. 1. november

Holdet passer en 4-årig dreng på Frederiksberg.

Arbejdstiden er fra 22.00 til 07.00 fra mandag til fredag
og fra kl. 23.00 i weekenden, og  arbejdet består af
sondemadning, personlig pleje og sugning ved behov.

Der er kat i hjemmet.

Krav: Mindst 200 VT-timer, helst erfaring med at ar-
bejde med børn.

Ansøgere bedes hurtigst muligt kontakte vagtbureauet.

www.fadl-vagt.dk
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Studenterpræsten har følgende aktiviteter på pro-
grammet i den kommende tid. Læs på vores hjemme-
side (www.sund.ku.dk/praest), hvis du vil vide mere.

1.Strikkecafeen ”Den Røde Tråd”
Tid: Torsdage 15.30-17.30; første gang torsdag den
25. september; sidste gang 11. december.
Sted:  Skt. Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30,
mellem cafeerne Sebastopol og Pussy Galore’s

Strikkecafeen fortsætter. Du er velkommen med el-
ler uden strikketøj; vi har både pinde og garn til at
komme i gang med. Vel mødt! Kontakt evt. Lise
Lotz på 35 32 70 94 (mandag og onsdag) eller 35 36 98
81 (torsdag), hvis du vil vide mere.

2.”Naturens rene følelse og abduktionens mysterie,
C. S. Peirces tanker om religion, erkendelse og vi-
denskab”
Debataften med lektor, Søren Brier (CBS, Ledelse,
Politik og Filosofi) og Studenterpræst Nicolai Hal-
vorsen
I oplæggene vil vi udfra filosoffen, videnskabsman-
den og semiotikeren C. S. Peirces arbejde diskutere
forholdet mellem religion og videnskab, natur og
ånd, immanens og transcendens.
Læs mere på FEV’s hjemmeside:  http: / /
medlem.jubii.dk/fev/

Tid: Tirsdag d. 21. oktober, kl. 19.30
Sted:  Teolkælderen, Købmagergade 44, over gården

Arrangeret af ”Forum for Eksistens og Videnskab”
(FEV)
3.”Medicinsk-Historisk Museum” - et vinklet besøg

Professor Thomas Söderqvist indleder med at for-
tælle om den muslimske traditions betydning for den

vestlige medicin. Herefter bliver vi vist rundt på
museet.

Tid: Tirsdag den 28. oktober 2003 kl. 15:00 til ca.
17:00
Mødested:  Medicinsk-Historisk Museum, Bredgade
62, 1260 Kbh. K
Tilmelding: til lotz@adm.ku.dk senest mandag den
27. Max. 30 deltagere. ”Først-til-mølle”-princippet
gælder.

Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler. Han træffes på kontoret, lokale 15.2.1,
tirsdage 10-12 og torsdage 12-14. Desuden kan han
kontaktes på telefon 20 46 41 93 eller mail
pnh@adm.ku.dk.

NYHEDSBREV OKTOBER 2003
Nyhedsbrev fra Studenterpræsten – oktober 2003
Kære læser,
Oktober. Hyldebær. Kastanjer. Folketingets åbning.
Efterårsferie. Kulturnat. Slut på sommertid. Det
kan ikke skjules, selvom himlen stadig er blå; vi
nærmer os efteråret. Og godt for det! Nu skal vi
hygge os inden døre, og det er slet ikke så ringe.
Strikkecafeen er kommet godt fra start. Bodil, Bir-
the, Karen, Ida og Doris har nu allerede et par tors-
dage stillet deres tilsammen godt 250 års (!) strikke-
erfaring til rådighed for os andre grønskollinger. Der
har været i alt ca. 15 mindre rutinerede deltagere,
og vi kan sagtens være flere. Nye interesserede er
naturligvis stadig meget velkomne.
Vi strikker, snakker og spiser kage og drikker kaffe,
og det bliver sikkert kun endnu mere hyggeligt, når
det bliver mørkt udenfor. Nicolai har også lovet, at
han somme tider vil komme forbi og læse en lille
historie eller noget andet. Bare han nu ikke forstyr-
rer for meget…
Vi vil den 6. november lade os forstyrre af Vivian
Høxbro, som bl.a. har skrevet bogen ”Dominostrik”
og som har rejst i USA og Canada med sine strikke-
pinde. Hun vil dele ud af sine erfaringer og kundska-

ber og måske hjælpe nogen i gang med særlige strik-
ketøjer.
Oktoberfesten var også en succes. Ikke helt så vild
og voldsom som sidste år, men til gengæld var der
vist ingen dyre skader på lokalerne – og der var mad
nok til alle!
Kogepose-knödel er en Guds gave til mennesket, og
Knorrs brune sovs kan løfte ethvert måltid til uanede
højder. Tilsæt sauerkraut, en god svinesteg med halv-
sprød svær, grillpølser og diverse gemüse i form af fx
syltede perleløg og karryketchup, og der er ikke et
smagsløg tørt. Når der så også er Götter-speise (ge-
leer med forskellige farver og naturidentisk aroma)
og spray-flødeskum så bliver det ikke meget bedre
på denne side af Alperne. (Hvis du ved, hvor de lig-
ger…)
Billeder fra festen ligger på http://www.sund.ku.dk/
praest/events/2003/030926-oktoberfest.htm. (Det ved
man da, hvor er!)
Nicolais studiekreds kører stille og roligt derudaf
med en håndfuld engagerede deltagere hver gang.
Nye deltagere, der vil være med til at diskutere
„Skabelse og tilintetgørelse - filosofisk, fysisk og
teologisk“ er velkomne. Næste gang er i morgen
tirsdag den 7. oktober kl. 19.30 i lokalerne på Skt.
Hans Torv 30, og næste gang igen er den 11. novem-
ber.
I ”kulissen” er der bl.a. sket det, at Skt. Johannes
Sogn, der i forvejen støtter os så storartet ved at
lade os bruge lokalerne på Skt. Hans Torv, i 2004 vil
bidrage med et løntilskud til den akademiske medar-
bejder samt med et beløb til vores aktiviteter. Det
er jo intet mindre end superglædeligt!

Vi vil nævne, at vores basale driftsbudget for 2004
allerede er sikret via en ny finansiering, som foregår
på provstiniveau og altså ikke over den famøse Fælles-
fond. Støtten fra Skt. Johannes er således ”ekstra”
og vi er i gang med at overveje, hvordan pengene
skal bruges.
Til gengæld ved vi dog endnu ikke, om der skal skæ-
res yderligere i lønsummen til de tre studenterpræs-
ters akademiske medarbejdere, så den hellige grav
er ikke helt velforvaret...
Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder og
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

REVYEN PRÆSENTERER
KAVALKADE TIL 69-
TIMERSBAR

Torsdag d. 23/10 kl. 18.00 kan du bl.a. gense
Bjarne Riis, gode gamle Bogart, Spot på mig og
ej at forglemme den famøse Wilhelm Tell sketch.
Forestillingen er en del af klubbens 69-timers
bar, så kom og varm op til aftenens løjer.

Så er tiden kommet til Panums første, men absolut
ikke sidste  øl-risk-turnering! Dette finder selvføl-
gelig sted under 69-timers bar.

Regler: Der spilles almindelig risk, 4 hold á to
personer. Dog må man til hver en tid stoppe spil-

ØL-
let, bunde en bajer og derefter indsætte 5 armeer,
forudsat at øllen ikke kommer retur inden et kvar-
ter...
Der spilles til man segner, evt. til der er fundet en
vinder!
De indledende spil (4 borde, fire vindere) spilles
fredag d. 24/10 kl. 17 i klubben
Finale lørdag d. 25/10 kl. 17 i klubben.
Som præmie afholdes der Jägerfest for vinderen.
Tilmelding sker i klubben fra onsdag (i dag) ved
siden af baren.
Find en makker og kæmp for  verdensherredøm-
met - og en flaske Jäger!
Spørgsmål, etc.: Anker og Maverick

PANUMMESTERSKABER I
BORDFODBOLD !!!

Så er det igen tid til at finde ud af hvem der har
de hurtigste håndled, svedigste skubskud og
sygeste synapser på Panum !!!!

Det  dre jer  s ig  se lvfø lgel ig  om
Panummesterskaberne i Bordfodbold, som
finder sted i Studenterklubben fredag d. 24.
oktober kl. 14 - ca. 17 i forbindelse med 69-
timersbaren og DU opfordres hermed til at
sætte et kæmpe kryds i kalenderen !

Tilmelding sker på listen, der hænger ved bord-
fodboldbordet på scenen eller på dagen mellem
12 og 13.30 !! og der vil vanen tro være pokal til
mestrene og flotte præmier til de næste to plad-
ser.

Regler:

1.Der må ikke snurres ukontrolleret med stæn-
gerne !
2.Der spilles med ”tabers bold”, hvilket betyder,
at hvis man scorer, så starter det andet hold med
bolden med midtbanen, hvorefter begge angribere
melder klar, før spillet sættes i gang.
3.Hvorvidt midtbanemål tæller, aftales mellem
parterne før kampen.
4.Turneringsform besluttes af arrangøren på da-
gen alt efter antallet af tilmeldte hold.
5.Moderat verbal tilsvining er tilladt.
6.Turneringen er kun for stud. med.’er, og studie-
kort kan derfor blive krævet fremvist ved tilmel-
ding.

I og med at det de sidste par år har været ældre
studerende, der har vundet pokalen, opfordres
nystartere og fase 1ére til at forsøge sig med lidt
modstand...

Ved spørgsmål el lign. kontakt undertegnede på
20772055 eller skriv til vagthaj@hotmail.com
Imran Rashid, 11. semester

Basisgrupper
INDRE ORGANER
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FORNYET STILLINGSOPSLAG
1 stilling som studievejleder ved medicin

Ved studievejledningen for Medicin er der pr. 17. november 2003 1 stilling ledig.

Stillingen kan søges af medicinstuderende ved Københavns Universitet. Der vil blive lagt vægt
på, at ansøgeren har en interesse i forhold omkring universitetet, tidligere ansættelser og aktivi-
teter før, som efter optagelsen på studiet. Ansøgere skal som minimum have bestået første studieår.

Vi samarbejder med mange forskellige mennesker blandt andet studienævnet, klinikudvalgene,
den centrale studieadministration ved KU, studenterrådgivningen, studenterpræsten og studie-
vejledningerne ved SDU og AAU. Vi har et meget tæt samarbejde med studieadministrationen i
fakultetssekretariatet.

Stillingen som studievejleder er meget studierelevant set i forhold til ens senere virke som læge.
Vores mange varierende opgaver er blandt andet med til at udvikle vores evne til at overskue
komplicerede problemstillinger.

Vi er tre piger og tre drenge fordelt på 4. til 13. semester. Vi har det skægt indbyrdes i gruppen af
studievejledere og afholder jævnligt sociale arrangementer sammen.

Arbejdsopgaver
Vores primære opgave er vejledning af de studerende i forbindelse med dispensationer, orlov,
studieordning med videre. Derudover vejleder vi om meritoverførsel af fag fra andre uddannel-
ser, og assisterer ved udarbejdelsen af alternative studieplaner. Hver onsdag mødes alle studie-
vejlederne til vejledermøde og skiftes til at deltage i dispensationsudvalgsmøder og studienævns-
møder. Ansættelsen er omfattet af tavshedspligt. Man er som studievejleder ansat til at guide
medicinstuderende udenom de forskellige problemer, der kan opstå.

Arbejdstider
Som studievejleder er man ansat 60 timer/måned i 47 uger om året. Timefordelingen er skæv, da
vi har særligt travlt i august og januar omkring optagelse og semesterstart. Arbejdstiden er i
gennemsnit 14 timer ugentligt. Vi holder lukket imellem jul og nytår samt i påsken. På årsplan
er den samlede ansættelse cirka 720 timer. Timelønnen er ifølge gældende overenskomst (Faglig
vejleder, Speciel – SUL) kr. 151,01 i timen.

Man skal påregne at deltage i Undervisningsministeriets studievejlederuddannelse (ugekursus)
i løbet af det første år man er ansat. Der kan afholdes 5 ugers ferie, heraf maksimalt 3 uger i
sommerferien, dog uden mulighed for ferie i august/januar i forbindelse med semesterstarten.

Ansøgninger stiles til:
Studieadministrator Lisbeth Roland Hansen, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 Køben-
havn N. Ansøgningen skal være studieadministrationen i hænde senest mandag den 3. novem-
ber 2003 klokken 15.00.

Der vil blive afholdt samtaler i uge 45-46. Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse
til studievejledningen for medicin på ovennævnte adresse eller på tlf.: 35 32 70 91.

INDRE ORGANER
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TORSDAG:
11:00 Arabisk reception
16:00 Barbiebar i store bar
        Lagkagebar i køsseren
17:00 Sexekspressen i lille

  bar
18:00 Medicinerrevyen på

  scenen
19:00 Djævlebar i store bar
         Greasebar i lille bar
         Tyrolerbar i køsseren
20:00  Johnny Flash & the

   Bum
         Boys på scenen
21:00  Jesusbar i lille bar
22:00  Nik & Jay-bar i store

  bar
23:00 Kirstenbar i lille bar
24:00 Fjeldabebar i store

  bar
       Pablo Escobar i lille bar
        Nik & Jay afterparty
        i køsseren
02:00 Studio 54 i store bar
03:00 Skipperbar i køsseren
         Battefield 1942-bar
          i lille bar
04:00 Socialistbar i store

  bar

FREDAG:
14:00  Brøndbybar i lillebar
15:00  Austin Powers-bar
          i store bar
17:00  Colon Bar i lile bar
18:00  Turtlesbar i store bar
          Fraggelbar i køsseren
19:00  Ajaxbar i lille bar
20:00 Carl-Mar-bar i store

   bar
21:00 Copacabanabar i lille

  bar
        Stainless Steel på sce

  nen
22:00 Surferbar i store bar
23:00 Piratbar i køsseren
         Jägerbar i lille bar
24:00 Crocketeersbar i store

  bar
01:00 Fuck Mary bar i lille

  bar
02:00 Top Gun bar i store

  bar
03:00 Det sku’ man tro bar
         i store bar
04:00 Woodstock-bar i store

  bar
         Tudebar i køsseren
06:00 Grønlænderbar i store

  bar

69-timers bar
Program

LØRDAG:
12:00  Britpopbar i store bar
14:00 AMA fjerkræsport på

  plænen
16:00 Morfarbar i store bar
        Tour de France-bar i

 lille bar
18:00 Dolly/Madonnabar
         i store bar
         69-temaersbar i

 køsseren
         Truckstop i lille bar
20:00 Hygnos fra Kneppos-

  bar i lille bar
21:00 Romerbar i køsseren
22:00 Stig Helmerbar i lille

  bar
23:00  Pink bar i store bar
24:00  Tragtbar i lille bar
01:00  Rygerbar i lille bar
02:00  Janusbar i store bar
06:00 Farwellbar i store bar
07:00  FARWELL !!!!!!!
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