
SÅ SLUTTEDE 69 TIMER
HVEM VAR DET EGENTLIG DU SENDTE EFTER HINDBÆR-
SNITTER LØRDAG MORGEN, MÅSKE VAR DET HAM PÅ BILLE-
DET!
FIND HAM ELLER HENDE I SCOREBOGEN 2003 SOM HOLD-
REPRÆSENTANTERNE OG FORMÆND M.M. KAN HENTE I KLUB-
BEN TORSDAG OG FREDAG MELLEM KLOKKEN 14 OG 17

I NÆSTE UGE KAN BILLEDERNE FRA 69 TIMER SES I MOK
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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 Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris . Abon-
nenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

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

Denne uges forside: Scorebogsredaktionen

Onsdag:
MOK nr 8, årgang 36 udkommer

Torsdag:
14-17 Afhentning af scorebog i klubben
16.00 MSR-møde i mødelokalet

Fredag:
14-17 Afhentning af scorebog i klubben

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

Og sørme om vi ikke har fået en ny praktikant ved navn Jakob a.k.a. Maverick
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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)

Eksamenskontoret
ANATOMI II-EKSAMEN ER JF.
EKSAMENSPLANEN PLANLAGT
TIL 2. OG 3. DECEMBER 2003.
Det skal hermed meddeles, at
denne eksamen KUN afholdes den
3. december 2003, efter aftale med
Medicinsk Anatomisk Institut.

Mvh
Eksamenskontoret

GRUNDET UNDERBEMANDING
PÅ EKSAMENSKONTORET, HAR
MAN BESLUTTET AT DER I
PERIODEN FRA 27. OKTOBER
2003  FREM TIL 1. FEBRUAR 2004
LUKKES KL. 14.00.
efter kl. 14.00 kan al henvendelse
ske i Ekspeditionen lokale 9.1.33b

Mvh
Eksamenskontoret

Studie-
vejledningen
KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA
SIN HOLDPLADS ?
Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at
denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed
på det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver
uden nogen grund, kan du kun få gentaget undervis-
ningen, hvis der er en ledig plads på det næste seme-
ster.

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervis-
ningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende
børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og
fremmest skaffe dokumentation på grunden til dit
fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i sygdoms-
perioden eller umiddelbart herefter), vandrejournal,
venteliste etc. Derefter skal du ansøge om dispensa-
tion til gentagelse af undervisningen i det efterføl-
gende semester. Du skal søge, så snart problemet
opstår.

Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning for
efterårs- og forårssemesteret er henholdsvis 1. august
og 10. januar - men det er en god ide at ansøge
tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for, hvor-
for du ikke har fulgt undervisningen, og vedlægge
evt. dokumentation.

Kontakt studievejledningen
hvis du er i tvivl !!

VIGTIGT OMKRING EKSAMEN
Følgende gælder alle studerende:
1.
Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5
hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det som
et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundtlig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal
du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmel-
dingen er rettidig.

2.
Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det som
eksamensforsøg.

3.
Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal du syge-
melde dig til eksamenskontoret senest kl. 9.00 samme
morgen (hvis det er en klinisk eksamen skal afdelin-
gen ligeledes have besked inden kl. 9.00)

Du skal så fremskaffe en lægeerklæring, som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage
efter eksamen.

Følgende gælder studerende som er optaget fra som-
meren 1994:

Gammel ordning:
Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller
senere, skal du bestå anatomi I og kemi senest 2 år
efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer
på fase I senest 6 år efter studiestart.

Ny ordning af 2000:
Du skal have bestået Basal Humanbiologi, TAS samt
Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal
have bestået alle eksaminer på Bacheloruddannelsen
senest 6 år efter studiestart.

GRAVID?
Lykkelige omstændigheder eller ej, det er vigtigt at
være forberedt når du skal føde. Vi giver dig fra
studievejledningen derfor denne Invitation til at
komme forbi i træffetiden og høre om nogle ting i
den nærmeste fremtid du bør være opmærksom på.

Holdsætning
Det er muligt at opnå dispensation til at dele et
semester i forbindelse med fødslen. Hvis du skal føde
midt i et semester, kan du fordele semesteret over
to semestre, på begge sider af fødslen. Alternativt,
kan du få spredt semesteret efter fødslen over to, så
du har mere tid til din nyfødte.

Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tan-
ker om hvor meget du kan overkomme før og efter
fødslen. Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes
med bekymringer over at komme videre i studierne,
og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde
undervisningsfrit semester.

Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget
tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan du
så sent som 1. august og 10. januar afmelde det
kommende semester. Det er under alle omstændig-
heder bedre at være forudseende, end at skulle søge
om gentagelse af undervisningen.

Eksamen
Er du gravid kan du få ekstra tid til skriftlige eksa-
mener ved at forevise vandrejournal på eksamens-
kontoret. Der gives 1 time ekstra til alle skriftlige
eksamener. Du kan søge dispensation såfremt du
mener der bør tages andre særlige hensyn under ek-
samen, f.eks. amning. Det er som hovedregel ikke

REDAKTIONELT
Nu synes jeg, at MOK er gået hen og
blevet en anelse kedeligt…
Belærende? I aller højeste grad,
men måske ikke inden for det
bredeste felt, nej, vi er bedst til det
med studiet. Bedst til det med

studietilbud, annoncer og
opsætning af FADL… Men nu, skal
vi udvide en lille smule, - vi
udbygger derfor med en lille fast
”klumme”, der vil oplyse medicin-
studerende om det ene og det andet!
Ting, de ikke vidste, ting de ikke
vidste de ikke vidste og ting, de
ikke vidste de havde behov for at
vide!! Altså, lidt viden, der måske

ikke altid er lige nyttig, men ret sej
at trække op af hatten på daten,
der alligevel er dødsdømt!! Se de
vindende guldkorn på side 11 i
dette nummer...

MOK/Christen

MOK & STUDIET
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muligt at få arrangeret særlige eksamener p.g.a.
graviditet.

Statens Uddannelsesstøtte
Studerende der får barn under en videregående ud-
dannelse, kan få ekstra SU.  Moderen kan få 12
klip som tillæg til rammen om støttetiden, faderen
kan få 6 klip.
Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder:

-almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannel-
sen med 12 måneder for moderen og 6 måneder for
faderen

-dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder
for faderen

-enkeltklip sammen med  almindelige klip i 12 måne-
der for moderen og 6 måneder for faderen (dvs. 2 klip
pr. måned). På denne måde bruger du af dine nor-
male studieklip og bliver forsinket (med hensyn til
klip) med mindre du samtidig består dine eksaminer.

Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til fade-
ren efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne
for at få fødselsklip. Udbetaling til moderen kan starte
2 måneder før fødslen, mens fødselsklip til faderen
først kan udbetales efter fødslen.
I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du
fortsat være indskrevet ved studiet. Det er dog ikke
noget krav om at du skal være studieaktiv i denne
periode. Du kan ikke få fødselsklip hvis du holder
orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af
leveomkostninger.

Husk når du har børn under 18 år kan du hæve årsfri-
beløbet 18.874,- pr. barn
For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser
vi dig meget gerne i Studievejledningen til en sam-
tale omkring deling af semestre, ansøgning om sær-
lige hensyn ved eksamen og vejledning i regler om-
kring udbetaling af fødselsklip.

Se mere på www. Su.dk

Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på
gensyn i Studievejledningen.

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE
Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside

www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN  &  DEN INTERNATIONAL
STUDIEVEJLEDNING
TRÆFFETIDER : UGE 44
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Medicin International Lokale
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  &  Den International Studievejledning
TRÆFFETIDER : UGE 45
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Medicin International Lokale
Mandag 03/11 1200 – 1300 1300 – 1600 Ditte M. S. Christensen MED 9.1.33a
Mandag 03/11 1500 – 1600 1600 – 1900 Lone-Emilie Rasmussen MED 9.1.33a
Tirsdag 04/11 aflyst aflyst Camilla Grønlund Hiul MED
Onsdag 05/11 aflyst aflyst Tina Gottlieb INT
Torsdag 06/11 1430 – 1500 1230 – 1430 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 06/11 1500 – 1600 1600 – 1900 Gordon Thomas Jehu MED 9.1.33a
Fredag 07/11 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo MED 9.1.33a

Studievejledningen for Medicin  &  Den International Studievejledning
TRÆFFETIDER : UGE 46
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Medicin International Lokale
Mandag 10/11 1200 – 1300 1300 – 1600 Ditte M. S. Christensen MED 9.1.33a
Mandag 10/11 1500 – 1600 1600 – 1900 Lone-Emilie Rasmussen MED 9.1.33a
Onsdag 12/11 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 13/11 1000 – 1100 1100 – 1400 Ulrik Bodholdt MED 9.1.33a
Torsdag 13/11 1430 – 1500 1230 – 1430 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 13/11 1500 – 1600 1600 – 1900 Gordon Thomas Jehu MED 9.1.33a
Fredag 14/11 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo MED 9.1.33a

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

Den Internationale Studievejledningen:
tlfnummer er: 35 32 70 91, e-mail-adresse er: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 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  !

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.

FORNYET STILLINGSOPSLAG -
1 STILLING SOM STUDIEVEJLE-
DER VED MEDICIN
Ved studievejledningen for Medicin er der pr. 17.
november 2003 1 stilling ledig.

Stillingen kan søges af medicinstuderende ved Kø-
benhavns Universitet. Der vil blive lagt vægt på, at
ansøgeren har en interesse i forhold omkring univer-
sitetet, tidligere ansættelser og aktiviteter før, som
efter optagelsen på studiet. Ansøgere skal som mini-
mum have bestået første studieår.

Vi samarbejder med mange forskellige mennesker
blandt andet studienævnet, klinikudvalgene, den cen-
trale studieadministration ved KU, studenter-
rådgivningen, studenterpræsten og studievej-
ledningerne ved SDU og AAU. Vi har et meget tæt
samarbejde med studieadministrationen i fakultets-
sekretariatet.

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 pro-
blemstillinger.

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 arrange-
menter sammen.

Arbejdsopgaver
Vores primære opgave er vejledning af de stude-
rende i forbindelse med dispensationer, orlov, studie-
ordning med videre. Derudover vejleder vi om me-
ritoverførsel af fag fra andre uddannelser, og assiste-
rer ved udarbejdelsen af alternative studieplaner.
Hver onsdag mødes alle studievejlederne til vejleder-
møde og skiftes til at deltage i dispensationsudvalgs-
møder og studienævnsmøder. Ansættelsen er omfat-

tet af tavshedspligt. Man er som studievejleder an-
sat til at guide medicinstuderende udenom de for-
skellige 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 over-
enskomst (Faglig vejleder, Speciel – SUL) kr. 151,01
i timen.

Man skal påregne at deltage i Undervisningsministe-
riets 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 København N.
Ansøgningen skal være studieadministrationen i
hænde senest mandag den 3. november 2003 klokken
15.00.

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

STUDIET
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Fase I
6.SEM BACHELOR GALLA FEST
FREDAG D.23. JANUAR

Det skal fejres med stil at vi bliver bachelorer.
Lokaler er endnu ikke booket, men vi lover en rigtig
fest med udsøgt gastronomisk oplevelse og vin ad
libitum serveret af flotte tjenere!!

Musikken spiller op til dans i elegante omgivelser!

Gode idéer eller spørgsmål så kontakt:

hellenedwards@yahoo.com
eller

livlauritsen@stud.ku.dk

Fase II
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.

Studietilbud
FORSKNINGSINTERESSERET?
Studiejob, OSVAL II, scolarstipendiat
eller ph.d.?
Dansk Hovedpine Center på Amtssygehuset i Glo-
strup søger medicinstuderende på fase II eller nyud-
dannede kandidater som er interesserede i at komme
i gang med at forske.

Vi arbejder med migræne. Aktuelt indsamler vi blod-
prøver og kliniske data på et stort antal patienter og
familiemedlemmer med migræne uden aura. Formå-
let er at identificere variationer eller mutationer i
gener der disponerer til migræne uden aura.
Et lignende projekt med migræne med aura er alle-
rede i gang.

Vi har brug for assistance til det praktiske kliniske
arbejde. Vores nuværende projekter skal udvides og
nye skal startes op – både genetiske undersøgelser
og patofysiologiske studier af migræne.

Vi kan tilbyde aflønnet arbejde med afgrænsede pro-
jekter som du selvstændigt skal udføre under vejled-
ning. Der er mulighed for scolarstipendiat eller at
tilpasse et projekt til en OSVAL II opgave. Går du
med tanker om at skrive ph.d. har vi også mange
spændende projekter.

Ring og hør nærmere hos Malene og Susanne.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Malene Kirchmann Susanne Timshel
Læge, Ph.d. studerende Læge, klinisk assistent
43 23 27 14 43 23 30 64
kirchmann@dadlnet.dk s.timshel@dadlnet.dk

Jes Olesen
Professor, overlæge Dr. med

Dansk Hovedpine Center, afd. N01, KAS Glostrup,
Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.

ALMEN MEDICINSK
STUDENTERKLUB
Tina Eriksson, adjunkt, ph.d. Afdelingen for Almen
Medicin

Hvorfor vil Afdelingen for Almen Medicin støtte en
studenterklub?
Nogle studerende på medicin ved allerede tidligt at
de vil være
praktiserende læger, nogle allerede før de starter på
studiet

Hvor studerende med særlig interesse i et hospitals-
baseret speciale har muligheden for at få en særlig
tilknytning til en hospitalsafdeling, kan få lov at
følge i vagter, deltage i forskning mv. er det sværere
at opnå en sådan kontakt til almen praksis, idet de

praktiserende læger er spredt og ikke har tradition
for uformel kontakt til studerende

Formålet med at oprette en Almen medicinsk
studenterklub er at tilbyde en mulighed for formali-
seret tilknytning til faget almen medicin for de stu-
derende som måtte ønske dette

Samtidig vil afdelingen gerne åbne sig overfor de
studerende – modtage input fra de kommende læger

Hvordan kan Afdelingen for Almen Medicin støtte en
studenterklub?
Klubben tænkes drevet af de studerende med støtte
af en gruppe af faste akademiske medarbejdere, be-
stående af Tina Eriksson, Klaus Witt, Margaretha
Söderström og Jens Tørning. Desuden vil sekretær
Ann Brydholm være kontaktperson i afdelingen og
administre.

Hvem kan deltage?
Alle medicinstuderende ved Københavns Universi-
tet, som er interesseret i almen praksis eller i praksis-
relevante emner. Du behøver efter vor mening ikke
være sikker på, at du vil være alment praktiserende
læge. Det kan man jo som student ikke med sikker-
hed vide…

Hvad indebærer det at være med?
Det vil være op til de deltagende studerende at for-
mulere klubbens målsætning, indhold og arbejdsform.
Støttegruppen vil bistå, også med at søge midler til
klubbens aktiviteter

Afdelingen for Almen Medicin vil foreslå at følgende
temaer overvejes:

Foredragsarrangementer med alment medicinsk ind-
hold

Kontakt mellem en student og en praktiserende læge
Personlig kontinuerlig kontakt mellem klubbens
medlemmer og en alment praktiserende læge kan
være til gensidig inspiration. Afdelingen for Almen
Medicin vil gerne hjælpe med at formidle kontakter

Forskning og udvikling i almen praksis
Interesserede studerende kan få mulighed for at del-
tage i forskningsmøder, kurser og debatter/foredrag
i Afdelingen og Forskningsenheden for Almen Medi-
cin.

Deltagelse i internationale almen medicinske kon-
gresser for særligt interesserede.
Mulighed for at få støtte til at starte egne almen
medicinske forskningsprojekter – OSVAL-opgaver mv.
ved Afdelingen for Almen Medicin.

Hvilke forskningsinteresser har vi i det almen medicin-
ske forskningsmiljø?
·

BEITOSTØLEN 2003
·Er du dansk, stud.med. og på Fase II / Kandidat-
delen ?
·Interessere du dig for rehabilitering af handicap-
pede ?
·Kunne du tænke dig, at komme en uge til Norge ?
·Kan du stå på ski - klassisk og alpint ?

Endnu engang vil to danske medicinstuderende fra
Københavns Universitet få muligheden for at komme
en uge til Beitostølen i løbet af marts måned – gan-
ske gratis!

Historisk baggrund:
   I 1945 kom en stor gruppe norske lægestuderende
til Danmark for at læse medicin ved Københavns
Universitet og Århus Universitet, idet Oslo Univer-
sitet havde været lukket siden 1943 – jf. forholdene
under 2. Verdenskrig. Efter at have fuldført deres
kandidateksamen dannede disse læger et Styre (en
fond), der bl.a. havde til formål, at fastholde det
gode forhold imellem Norge og Danmark. Gennem-
snitsalderen for Fondsbestyrelsen, med bl.a. Carl
Severin Albertsen og Per Isachsen, ligger i dag om-
kring de 80; men de gamle drenge er stadig aktive. -
I gennem de sidste 20 år har medicinske studenter
fra K.U. modtaget rejsestipendiater (rejse, kost, logi
og ophold), således at de kunne komme til Beitostølen
Helsesportscenter i Valdres, Norge. Hér har de mod-
taget undervisning i medicinsk rehabilitering af pa-
tienter / klienter, der besidder en bred vifte af
handicaps.

Helsesportscenteret:
   Beitostølen Helsesportscenter fylder primo novem-
ber 2003 – 33 år. Her tilbydes sommer-/vinter-, inde-
/ude-, individuelle-/hold-, samt sports- og fritids ak-

Læge/patientforholdet, den patientcentrerede kon-
sultation, den biopsykosociale sygdomsmodel
·
Klinisk forskning i sygdomme og symptomer, som de
fremtræder i almen praksis
·
Forebyggelsesforskning, herunder baggrund for sund-
hed, balancen mellem personers risiko og helbreds-
ressourcer, levevaner og levekår, livsstilsvaner,
sundhedsoplysning mm
·
Sundhedstjenesteforskning inklusive kvalitets-
udvikling i almen praksis

Hvad skal du gøre, hvis du er interesseret?
Henvend dig trygt til Afdelingen for Almen Medicin,
enten til Tina Eriksson på eriksson@dadlnet.dk eller
til sekretær i Afdelingen for Almen Medicin: Ann
Brydholm på telefon 35 32 79 50. Så vil du modtage
en invitation til det stiftende møde, som kommer
engang i slutningen af november eller starten af de-
cember.

STUDIET
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tiviteter. Her skal nævnes nogle eksempler: ridning,
svømning, vand-gymnastik, kajak, langrend,
langrends-pigging, slalom, snowboard, cykling, skøj-
teløb, rulleskøjteløb, klatring, gymnastik, atletik,
skydning, lyd-skydning, boldspil (blindebold, bordten-
nis, tennis, badminton, basketball, volleyball, etc.)
styrketræning / fysioterapi, musik, foredrag, natur- /
fjeldvandring samt fiskeri.
   Det faste personale dækker en bred vifte af funk-
tioner, hvoraf blot nogle er nævnt hér:  overlæger,
læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, sekretærer,
idrætspædagoger, ski- og rideinstruktører, staldfolk,
lærer, reception, bogholderi, diætist, kokke, køkken-
assistenter, rengøringsdamer, varmemester, hånd-
værkere, piste- / løjpepersonel…

Opholdet:
   De medicinske studenter, der kommer til
Beitostølen Helsesportscenter tilknyttes et fast
team, hvor de får mulighed for at indgå som hjælpe-
instruktører for en eller flere af teamets klienter
(såvel inde som ude). - I marts 2003 bestod Team I
hovedsageligt af neurologiske patienter, heriblandt
flere fuldstændig og ufuldstændige tværsnitslæsioner
samt apoplexia cerebri; mens Team III bestod af
synshæmmede og klienter med dissemineret sclerose.
Begge teams var ofte ude i det herlige vejr om for-
middagen, hvor der for alvor blev brændt energi af.
Hen på eftermiddagen var programmet friere, hvor
klienterne oftest restituerede, trænede i fysioterapien
eller i bassinet. Det frie eftermiddagsprogram gjorde
ofte, at man enten kunne træne individuelt med en af

sine klienter - eller at man kunne pudse sin egen
skiform af og nyde den norske natur højt oppe på
fjeldet.

Opholdet er planlagt til at ligger i uge 10, 11 eller 12
– alt efter hvordan dét kan passe ind på dit forårs-
semester…
Ansøgningen stiles til Studievejledningen for Medi-
cin og skal være os i hænde senest den 14. 01.2004,
kl. 14:00.

Du kan få yderligere oplysninger og se billeder fra
Beitostølen 2003 – hvis du henvender dig til studie-
vejleder Ulrik Bodholdt (ubo@adm.ku.dk ) eller stu-
dievejleder Ture Karbo ( tka@adm.ku.dk ).

Annoncer
BØGER TIL SALG

Nedenfor en liste over lærebøger til salg. Alle bøger i pæn stand.

Alberts B et al: Molecular biology of THE CELL, Third edition 150,- kr
Dorlands pocket: Medical Dictionary, 24 th ed. 80,- kr
Michelsen N et al: Klinisk Social Medicin, 1 udgave 100,- kr
Roitt et al: Immunology, Fourth ed. 80,- kr
Sadler. TW: Langman’s Medical Embryology, Seventh ed. 100,- kr
Schroeder TV et al: Basisbog i Medicin & Kirurgi,
1 udgave. Super bog 400,- kr
Way L et al: LANGE Current Surgical Diagnosis & Treatment,
10th ed. God istedet for kirurgisk kompendium. 200,- kr
WHO ICD10 koder: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser,
Klassifikation og Diagnostiske kriterier, Munksgaard. God til psykiatri eksamen. 80,- kr

Kontakt Thomas Hjuler på hjuler@dadlnet.dk el. 2972 1140.

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.

LITTMANN STETOSKOPER
SÆLGES
2 stk. Littmann Classic II S.E. i sort sælges.
Nyt, ubrugt og i original emballage. Nypris kr.
620,- Salgspris 400,- pr. stk. Henvendelse til Claus
eller Caroline på 35354415 eller mail
clausbo@dadlnet.dk

SCOREBOGEN ER HER!!!
Torsdag d. 30/10 og fredag d. 31/10 kl. 14-17 vil det være muligt at hente scorebogen i klubben.

Holdene bedes sende deres holdrepræsentant.
Dette vil formentlig være eneste chance for at afhente bogen, så spred rygtet videre til dem, der ikke får
læst ugens MOK.

På gensyn og god fornøjelse…
Scorebogsredaktionen.

FADL
MEDDELELSER FRA SEKRETA-
RIATET
Medicinfortegnelsen år 2003/04
Medicinfortegnelsen år 2003/04 er nu klar til afhent-
ning på sekretariat. Gør brug af dit medlemskab og
spar 530,00 kr. Medicinfortegnelsen kan afhentes på
sekretariatet. Bemærk de ændrede åbningstider fra
uge 45.

Nyt kursus for kommende lægevikarer - Kursus i Gas.-
kir:
Nyt kursus i FADL, via sekretariatet. FADL afholder
kursus for kommende lægevikarer i Gas-kir. Den 11.
og 12. november 03. Klik dig ind på vores nye hjemme-
side, hvor beskrivelse m.v. findes. Tilmelding sker
ligeledes via hjemmesiden www.fadl.dk

FADL’s forsikringsordning via Codan
Som tidligere meddelt i MOK, er forhandlingerne
med Codan, vedrørende præmierne m.v. for år 2004
endnu ikke afsluttet. Da præmierne snarest skal op-
kræves, bedes du venligst give besked til sekretaria-
tet, hvis du ønsker at ændre din forsikring. Nuvæ-
rende dækningsgrader priser m.v. findes på hjemme-
siden.

Ændrede åbningstider
Fra uge 45 vil sekretariatet have følgende åbningsti-
der:
Mandag – Tirsdag fra 10.00 – 12.00 og 13.00 – 15.00
Onsdag LUKKET også for telefoniske henvendelser
Torsdag 10.00 – 12.00 og  13.00 – 15.00
Fredag   10.00 -  12.00.

Lukkedagen er prøveordning frem til årsskiftet. Per-
sonalet har ikke fri om onsdagen, men dagene skal
bruges til at klare en del af de administrative opga-
ver der ligger i sekretariatet. Hvis det viser sig, at
lukkedagen er uhensigtsmæssig vil vi naturligvis tage
lukkedagen op til revision. Du er altid velkommen til
at skrive til sekretariatet på følgende mailadresse:
kkf@fadl.dk

Hilsen fra sekretariatet/Anette og Linda

STUDIET & ANNONCER
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8.semester; Intet nyt
9.semester; Positivt med undervisning i

kommunikation ved laboratorium
for kliniske færdigheder. Bør være
en mulighed for alle studerende.

10.semester; Intet nyt
3.Nyt fra udvalg
Intet nyt
4.Studieordningsændringer
På baggrund af et forslag ”Vedr. revi-
sion 1-5 semester, studieplan 2000” fra
kursuslederne er vi blevet enige om
følgende: vi ønsker fortsat integration
mellem fagene, bedre undervisning af
underviserne, samt fastholdelse af
princippet om skema fri dag og 15 ti-
mer om ugen.
1 sem. MSR støtter forslaget om TAS
samles på 1 semester med (1) case-
baseret  og integreret undervisning mel-
lem almen medicin og sundheds-
psykologi,(2) case-baseret og individuel
evaluering TPK lægges på 1. semester.
Dette kursus introduceres med patient-
læge kommunikation (5 forelæsninger
og 3 SAU).
2 sem MSR vil gerne have, at den al-
mene embryologi (5 forelæsninger + 1
sau) inkluderes i cellebiologi.
3 sem MSR støtter forslaget om at der
undervises i CNS-farmakologi (1 fore-
læsning og  1 SAU) i forbindelse med
neurofysiologi.
4 + 5 sem MSR er i mod at 4 og 5 seme-
ster lægges sammen, så det ligner det
gamle 5-6 semester. Der var ingen gode
erfaringer med den gamle 5-6.
semesterstruktur. I stedet vil MSR
arbejde for sit eget forslag om at de to
osvaluger på 4. semester byttes med de
muskelkurset på 5. semester. MSR
mener at det vil give en bedre sammen-
hæng at have muskelkurset OK 5 på 4.
semester da det passer godt i sammen-
hæng med organkursus (OK) 3 og OK 4.
Derudover vil det give et mere samlet
OSVAL forløb.
5.Integration på 2. semester
På baggrund af et oplæg fra Lars Kay-
ser har MSR diskuteret cellebiologi-
kursus. MSR syntes at det er positivt,
at Lars Kayser vil arbejde med integra-
tion på cellebiologikurset.
6.Kommunikationsundervisning
Der er lavet et kommissorium under
studienævnet, der gøres ansvarlig for
undervisningen i kommunikation og
kliniske færdigheder.

Referat fra MSR møde 2/
10-2003
Tilstede: Bo Biering-Sørensen 9. sem, Mo-
gens Boisen 6. sem, Henrik Frederiksen 9.
sem, Rune Tønnesen 5. sem, Christina Jen-
sen-Dahm 5. sem, Kenneth G. Andersen 5.
sem, Jacob H. Gren 6. sem, Urfan Z. Ahmed
6. sem, Peter Bonde 7. sem, Anne Holm 4.
sem, Kristine F. Fabritius 6. sem, Elisabeth
Wagensen 1. sem, Anders Dastrup 1. sem,
Helene Hvidman 5. sem, Sabrina Eliason 2.
sem, Maria Engholm 2. sem, Eva Wetke 3.
sem, Zarah Dayan 3. sem, Simon Serbian 10.
sem, Liv Lauritsen 6. sem, Per N. Pagh 5.
sem, Lasse T Krogsbøl 5. sem, Bjarke Hansen
9. sem, Michael Hejmadi 9. sem
1.Formalia
Dagsorden blev godkendt
Referent: Rune Tønnesen.
Ordstyrer: Bo Biering-Sørensen.
Referatet fra sidste fagrådsmøde, blev
godkendt uden kommentarer.
2.Nyt fra semestrene
1.semester; Cases ligger dårligt i for-

hold til forelæsningen.
2.semester; Intet nyt
3.semester; Er færdige med metode-

kursus; der er ønske om at under-
visningen integreres bla. ved at alle
fire fag indgår i eksamensopgaben.
De studerende, der var oppe i celle-
biologi til ordinær eksamen i som-
mers har fået tilbud om gratis
eksamensforsøg i cellebiologi pga.
fejl i eksamenssættet til eksamen i
juni 03.

4.semester; der er rygter om spot til
eksamen, dette afkræftes hermed,
men der kan komme billeder til
eksamen, da der længe har været
udtrykt ønske om dette fra studie-
nævnet.

5.semester; Intet nyt
6.semester; Den anbefalede bog i mi-

krobiologi er for gammel og i øvrigt
er den skrevet af kursusledelsen.
Der opfordres derfor til, at kursus-
ledelsen fremkommer med alterna-
tiver.
6. semesters HR vil gerne
overdrage deres deposistum i klub-
ben til 1.semesters HR.

7.semester; det går godt; de studerende
har det som blommen i et æg. Un-
dervisningen kører ikke som efter
skemaet, men de studerende siger
at dagligdagen fungerer.

MSR-møder
MSR-møderne afholdes i reglen sidste torsdag i

måneden kl 16 i mødelokalet 1.2.15.

Næste møde er torsdag den 30. oktober
Alle er velkomne!

7.Blokkurser generelt
Punktet udgår pga. tidsnød. Punktet
tages op på næste MSR-møde.
8.Studienævnsmøde

• Konference om alternativ til dyre-
forsøg, tirsdag 8/10

• 6-9. semester, 9. semester er ikke
blevet planlagt endnu. MSR mener,
at der skal til at ske noget nu.

9.Ankenævnet
Ankenævnet mangler studerende til, at
tage sig af sagerne. MSR fandt perso-
ner til, at tage sig af de presserende
sager. MSR ønsker at det fremover bli-
ver lønnet at tage ankesager. Hermed
opfordres administrationen til, at tage
affære, de har haft 1,5 år til at finde en
løsning.
10.Stormøde
Der er stormøde i Århus lørdag den 4/
10, her vil der blive diskuteret

• Optag af medicinstuderende
• National eksamen på Ba. og

Cand. Niveau
• Samarbejde med FADL via

SUPU
11.Meddelelser
Ingen meddelelser.
12.Eventuelt
Der blev spurgt til førstehjælpskur-
suset, som ønskes forbedret. Kenneth
meldte sig til, at lave et oplæg.
Det er et problem, at der ikke er læn-
gere er papir til at tørre fingre i på
dametoiletterne, og at der aldrig er
tilstrækkeligt toiletpapir. Desuden
lugter sæben ikke godt. Problematik-
ken tages op i arbejds- og miljøudvalget
(AMU).
Der blev spurgt til eksamen ang. vægt-
ning af spørgsmål. Det oplyses hermed,
at såfremt der ikke står noget anført,
så tæller alle spørgsmål lige meget.

INDRE ORGANER
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Dagsorden til MSR møde
den 30. oktober 2003

1. formalia
2. nyt fra semestrene
3. nyt fra udvalgene
4. udvalgshandlingsplaner
5. indsupplering af personer i

udvalg
6. samarbejde med FADL

(SUPU)
7. aflyst valg
8. studienævn
9. faglig dag
10. kontoransvarlig
11. bevilling til scorebog og revy
12. meddelelser
13. evt.

Mødet holdes i FADLs mødelokale og
starter klokken 16. Efter mødet vil der
være et oplæg om den ny studieorning.

Oplæg om ny studieordning
Hvorfor lavede man en ny studieordning
i København? Hvad er tankerne bag den
nye studieordning? Hvorfor indføre
PBL? Hvorfor integration på tværs af
fagene?

Flere af de nye aktive i MSR har efter-
lyst et oplæg om grundlaget for den nye
studieordning – det kunne tænkes, at
andre havde lignende spørgsmål og
interesse i at kende til studieordning
2000, og så er i meget velkomne. Op-
lægget bliver holdt efter MSR-mødet i
FADLs mødelokale ca. kl. 18.

Vi vil i samme omgang komme ind på,
hvilken indflydelse vi har som stude-
rende. Senere på semestret vil FSR
holde et oplæg om konsekvenserne af
den nye universitetslov, der træder i
kraft i 2005. Hvilke konsekvenser får
den nye lov for vores indflydelse?

Samarbejde med FADL
FADLs hovedforening har oprettet et
udvalg kaldet SUPU, sundheds- og
uddannelsespolitisk udvalg. Udvalget
overtager det tidligere turnusudvalgs
opgaver, men FADL har udvidet udval-
gets arbejdsopgaver bla. ønsker man, at
SUPU skal være talerør for de medicin-
studerende i uddannelsespolitiske
spørgsmål på landsplan. Denne for-
målsparagraf har de tre medicinske

MSR-møder
MSR-møderne afholdes i reglen sidste torsdag i

måneden kl 16 i mødelokalet 1.2.15.

Næste møde er torsdag den 30. oktober
Alle er velkomne!

fagråd reageret på, idet vi oplever, at
FADL dermed går ind på det, der tradi-
tionelt har været fagrådenes arbejds-
område. Det blev på stormødet den 4.
oktober, hvor alle fagrådene var til
stede, besluttet, at man gerne vil ar-
bejde for at få oprettet et samarbejde
med FADL. Fagrådene har ansvaret for
den prægraduate uddannelse, mens
FADL har ansvaret for turnus-
uddannelsen. Det vil derfor være hen-
sigtsmæssigt, hvis vi sammen kan
sikre, at der er en glidende overgang fra
livet som medicinstuderende til virke-
ligheden som turnuslægen. Spørgsmå-
let er, hvordan rammerne for et sådant
samarbejde skal være; hvilke beføjelser
udvalget skal have. FADL er fremkom-
met med at forslag, som skal diskute-
res på MSR-mødet på torsdag.

Aflysning af valg til kollegiale organer
Hvert efterår bliver der afholdt valg til
de kollegiale organer på universitetet i
efteråret, idet de studerende vælges for
et år af gangen. MSR har til opstillings-
mødet den 2. oktober opstillet 5 perso-
ner til studienævnet.
Valget er imidlertid blevet aflyst.
Ministeriet meddelte fredag den 10.
oktober, at der ikke kan afholdes valg i
overgangsperioden. Ministeriet henvi-
ser til den nye universitetslovs § 37
stk.6, som bestemmer følgende: ”De
nuværende valgte medlemmer af kolle-
giale organer fortsætter i indeværende
valgperiode, medmindre en anden pe-
riode fastsættes i vedtægten, og heref-
ter indtil der er nedsat nye organer i
henhold til vedtægten, og nye medlem-
mer er valgt.”

Det vil sige, at alle der er indvalgt i
Studienævn, Institutbestyrelse og
Fakultetsråd kan fortsætte indtil den
kommende bestyrelse har vedtaget en
ny vedtægt, altså indtil 2005. Ministe-
riet har meddelt, at bestemmelsen
skal fortolkes således, at alle indvalgte
har et retskrav på at fortsætte i hele
overgangsperioden (indtil ca. 2005).
Universitetet kan afholde valg de ste-
der, hvor indvalgte har afgivet deres
retskrav på at fortsætte.

Det er dybt beklageligt at ministeriet
melder tilbage på så sent et tidspunkt.
Valget blev udskrevet den 1.oktober.

Universitetet havde taget det for en
formalitet at få tilladelse til at afholde
de sædvanlige valg til studenter-
pladserne, idet overgangsperioden vil
strække sig relativt langt og intet prak-
tisk hindrer, at der kan afholdes årlige
valg. Desuden vil sådanne valg efter al
sandsynlighed også blive en del af vir-
keligheden, når den nye bestyrelse får
udformet varige vedtægter. Der skal jo
efter den nye universitetslov fortsat
findes studenter til både bestyrelse og
studienævn, og der skal findes studen-
ter til at indgå i de akademiske råd og
de organer, der skal være på institut-
niveau. Derfor indgik der i det forslag
til regler for valg i overgangsperioden
som Konsistorium udformede her i
sommer, en paragraf om at der fortsat
kan afholdes årlige valg til studenter-
posterne i de kollegiale organer. Med
det som udgangspunkt har Universite-
tet den 1. oktober udskrevet valg. Mini-
steriet afviser imidlertid med henvis-
ning til universitetslovens § 37, stk. 6,
at sådanne valg kan afholdes.

Det betyder, at de netop udskrevne valg
til studenterposter til alle kollegiale
organer aflyses. De siddende studenter-
repræsentanter bevarer deres manda-
ter indtil videre.

MSR mener
At det er dybt beklageligt, at demokra-
tiet på denne måde sættes ud af spil i
overgangsperioden. Den demokratiske
model, hvor de studerende løbende har
indflydelse på, hvem der skal repræsen-
tere dem i de kollegiale organer er ker-
nen i det studenter politiske arbejde.
Desuden er der et konkret problem, idet
flere af de indvalgte ikke vil kunne
sidde helt frem til 2005.

INDRE ORGANER



9VAGTBUREAUET

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.

VIL DU VÆRE 100% SIKKER
PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER?
SPV hold 1501 søger nye medlemmer.

SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage
i 8 timers vagter. Holdet dækker typisk langtidsvagter,
både på psykiatriske 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 vag-
ter pr. måned.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 30. oktober 2003 til Vagt-
bureauet

Yderligere info: Kontakt vagtbureauet.

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 psykiatriske 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 vag-
ter pr. måned.

Ansøgning: Fredag den 31. oktober

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 Vagt-
bureauet.

VIL DU VÆRE MED I ET
ALTERNATIV SPV-HOLD, SOM
HAR NOGLE SPÆNDENDE
ARBEJDSOPGAVER ?
Så er det netop hold 1610, du skal
søge optagelse på.

Vi er med i et forskningsprojekt på Hvidovre Hospitals
Endokrinologisk Afd. 541. Vi er med til at oprette et
dansk register for type 2 diabetes med tilhørende bio-
logisk bank. Vores arbejdsopgaver er at komme i dia-
log med patienter som kommer ambulant på afdelin-
gen og foretage simple undersøgelser på dem. Samti-
dig skal patienterne udfylde nogen spørgeskemaer,
som senere skal indtastes i Excel.

Vi dækker vagter hele ugen fra 9-14 undtagen onsdag.

Der er mulighed for at involvere sig dybere i projektet
og evt. få et scholarstipendiat.

Det eneste vi kræver af dig er at du kan tage ca. 1
vagt om ugen, er fleksibel og kan møde op til hold-
møde onsdag d. 29. kl. 17:00 tæt på Panum.

Vi søger 2-3 nye holdmedlemmer. Vagtkrav : 200 ti-
mer.

Ansøgning : Hurtigst muligt (!!) til Vagtbureauet.

Yderligere info : Kontakt holdleder Urfan Ahmed på
51800786.

PERMANENTHOLD 4301 PÅ
RIGSHOSPITALETS NEONA-
TALKLINIK 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 og godkendt BVT kursus, ellers skal du
tilmelde dig førstkommende 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
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IMCC
IMCC U-LANDS PROJEKTER I
GHANA OG BOLVIA
IMCC’s U-landsgruppe udsender medicinstuderende
og folkesundhedsvidenskabs-studerende samt deres
eventuelle partnere til udviklingsprojekter i Ghana
og Bolvia. Projekterne er finansieret af DANIDA og
fokuserer på primær sundhed.

U-landsgruppen kan bl.a. tilbyde:
- 14 måneders udsendelse til Ghana eller Bo

livia
- Professionelt udviklingarbejde
- Eventyr og rejseoplevelser
- Dækning af alle udgifter ifm. forberedelse

og udsendelse
- Fri bolig samt diæter under udsendelse
- Ca. 50.000 kr skattefrit som reetablering

efter hjemkomst
- Eventuelt udsendelse med partner på samme

vilkår uanset profession

Vil du høre mere om IMCC’s projekter i Ghana og
Bolivia? Der er informationsmøder flg. datoer:

København: 10. november og 5. februar (kl. 20.00)
Århus: 12. november og 4. februar (kl. 20.00)
Odense: 13. november og 2. februar (kl. 20.00)

Se opslag for yderligere information. Alle er vel-
komne til en spændende aften med lysbilleder og
oplysninger om projekterne.

Der er ansøgningsfrist den 18. februar 2004 med hen-
blik på udsendelse december 2004 eller juni 2005.

For yderligere oplysning klik ind på www.imcc.dk/
uland, eller kontakt Anja og Simon på tlf. 62 22 81 47
eller shoegh@webspeed.dk.

 

CAFE RAMALLAH ÅBNER TIRS-
DAG D. 11. NOV.
Klokken 20.00 dørene for endnu en aften med le-
vende lys, Palæstina –film, kaffe,the og hjemmebagt
kage. Først vises den intense film ”Jenin, Jenin”.
Derefter giver Sune Segal et par bevingede ord med
på vejen om sine overvejelser omkring neutralitet i
forhold til mellemøst-problematikken.

Kærlig hilsen
Mellemøstgruppen

Basisgrupperne
MÅNEDSMØDE ONSDAG 5 NOVEMBER KL. 16.00
I FADL´S MØDELOKALE
Dagsorden
1. Siden sidst.
2. Nyt fra udvalgene.
3. Søren: Dokumenterer vi vores behandling af hjertestop og følger vi protokollen?
4. 10 minutters indlæg til næste månedsmøde, hvem og hvad.
5. Planlægning af næste semesters arrangementer.
6. Eventuelt.

Alle medicinstuderende med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er
velkomne til at deltage og høre mere om SATS. Medlemskontingentet er 50 kr. om året og giver mulighed
for deltagelse i en lang række arrangementer, som udelukkende er for medlemmer.

STUDENTERPRÆSTEN HAR
FØLGENDE AKTIVITETER PÅ
PROGRAMMET I DEN KOM-
MENDE TID. LÆS PÅ VORES
HJEMMESIDE
(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.

hæmatologiske, samt dialysekrævende intensiv-
patienter fra hele Københavns Amt.
Som ventilatør på 4406 vil du…
- få en masse søde kolleger (læger, plejeper-

sonale og ikke mindst ventilatører)
- få ansvaret for to patienter sammen med en

sygeplejerske
- få mulighed for at udvide og styrke din kom-

petence og selvstændighed i bla. a-punktur
tagning/analyse, KAD- og sondeanlæggelse,
blodprøvetagning etc.

- få mulighed for at følge meget forskellige
patienter med ofte komplicerede sygdoms-
forløb

- 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 se-
nest 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.

STUDENT TIL
LÆGESEKRETÆRVIKARIAT.
Arbejdssted:
Almen praksis centralt på Vesterbro.
Arbejde:
Sekretærarbejde.
Arbejdstid:
Uge 46, 47 og 48 mandag, onsdag, torsdag og fredag
kl. 10-13. (Start mandag 10/11)
Kvalifikationer:
Gerne erfaring, men ingen betingelse
Løn:
SPV-løn.
Ansøgning:
Senest fredag 31/10 kl. 12.00 til Vagtbureauet.

INDRE ORGANER
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Hans Torv 30, mellem cafeerne
Sebastopol og Pussy Galore’s

Torsdag den 6. november får vi besøg af Vivian
Høxbro, som bl.a. har skrevet bogen ”Dominostrik”.
Hun vil fortælle og vise eksempler på sin strik. Tag
endelig dit eget strikketøj med; man må gerne strikke
mens hun taler! Der vil være kaffe og kage. 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. ”Intelligent Design – er der en
plan for skabelsen?”-
Debataften med forskningsprofessor i systematisk
teologi Niels Henrik Gregersen, Aarhus Universitet
og lektor i systematisk teologi Jakob Wolf (KU)

Tid: Tirsdag d. 4. november kl. 19.00
(OBS)
Sted: Teolkælderen, Købmagergade 44,

over gården

En række amerikanske forskere
og videnskabsfilosoffer har de
sidste ti år fremsat den opfat-
telse, at uintelligente årsager
som naturlig selektion og til-
fældigheder umuligt kan skabe
de komplekse biologiske syste-
mer, naturen er fuld af.

Læs mere på FEV’s
hjemmeside: http://
medlem.jubii.dk/fev/

Arrangeret af ”Forum for Eksi-
stens og Videnskab” (FEV)

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

TIL ALLE, DER KUNNE
TÆNKE SIG AT LAVE
STUDENTERSOCIALE
ARRANGEMENTER !!!

Studenterklubben ligger inde med penge,
som bevilges til studentersociale formål.
Så hvis du har en brandgod idé til noget
studentersocialt, men mangler økonomiske
midler, er det bare om at hente et
ansøgningsskema til Studenterklubbens
Bevillingsudvalg og forfatte en ansøgning herpå. Ansøgningerne ligger under den brune postkasse ved MSR
(lok. 1.2.5). Hvis du tilmed afleverer den i vores røde postkasse ved MSR, lover vi, at vi nok skal kigge på
sagen!

Kom glad! Vi bevilger til stort set alle studentersociale formål!

Med venlig hilsen
Studenterklubbens Bevillingsudvalg

I denne uge starter jeg med en
personlig favorit, dette her har I
sikkert aldrig skænket en tanke!!

MOK/Christen

35 ting du ikke vidste hvis filmen ikke var opfundet
1. Det er nødvendigt at besøge en stripbar
mindst én gang, i løbet af en hvilken som helst politi-
efterforskning.
2. Alle telefonnumre i USA begynder med cif-
rene 555.
3. Hvis du bliver jagtet gennem byen, vil du
som regel altid kunne forsvinde i mængden i det
forbipasserende byfest-optog.
4. Alle senge har specielle L-formede dyner,
der når op til armhule-niveau på en kvinde, men kun
op til livet på den mand der ligger ved siden af
hende.
5. Alle kan med lethed lande et stort passager-
fly, forudsat at der er en i kontroltårnet til at tale
dig ned.
6. Læbestift smitter aldrig af - ikke engang
selvom man er ude at dykke.
7. Uanset hvilken bygning du befinder dig i, er
ventilationssystemet altid det perfekte gemmested.
Ingen vil nogensinde tænke på at lede efter dig der
og du kan herfra helt uden besvær bevæge dig til en
hvilken som helst anden del af bygningen.
8. Du har meget store chancer for at overleve
en hvilken som helst situation i en hvilken som helst
krig, medmindre du begår den fejltagelse, at vise
nogen et billede af din kæreste hjemmefra.
9. Hvis du skulle få lyst til at lade som om du
er en tysk officer, er det ikke nødvendigt at kunne
tale sproget. En tysk accent vil være tilstrækkelig.
10. Hvis din by er truet af en nært forestående
naturkatastrofe eller et dræber-monster, vil borg-
mesterens første bekymring være, hvad det vil komme
til at betyde for turistindtægterne eller hans kom-
mende kunstudstilling.
11. Eiffeltårnet kan ses fra et hvilket som helst
vindue i Paris.
12. En mand kan undergå den værst tænkelige
gennembankning uden overhovedet at vise tegn på
smerte, men vil klynke når en kvinde forsøger at
rense hans sår.
13. Hvis der er en stor flade af glas i nærheden,
vil der helt sikkert inden længe blive smidt en person
gennem den.
14. Politichefer er altid sorte.
15. Kig aldrig ned i din pung, når du betaler for
taxaen. Tag blot en tilfældig seddel op og giv den til
chaufføren. Det vil altid vise sig at være det kor-
rekte beløb.
16. Køkkener har ikke lyskontakter. Når du går
ud i et køkken om natten, skal du blot åbne køleskabs-
døren og bruge det lys i stedet.
17. Hvis kvinder opholder sig i et hjemsøgt hus,
bør de altid undersøge underlige lyde, i deres mest
afslørende undertøj.
18. Mødre laver rutinemæssigt morgenmad be-
stående af æg, bacon og vafler til sin familie hver

morgen, selvom hendes mand og børn aldrig har tid
til at spise det.
19. Biler der kører galt, vil næsten altid gå i
brand.
20. Politichefen vil altid suspendere sin bedste
kriminalbetjent - eller give ham 48 timer til at gøre
sagen færdig.
21. En enkelt tændstik vil altid være rigeligt
til at oplyse et lokale på størrelse med et mellem-
stort stadion.
22. Det er ikke nødvendigt at sige hej eller
farvel, i starten eller slutningen af en telefonsam-
tale.
23. Alle bomber er udstyret med en elektronisk
nedtæller med store røde tal, så du ved præcis hvor-
når den vil sprænge.
24. Det er altid muligt, at parkere lige direkte
uden for den bygning du skal ind i.
25. En kriminalbetjent kan først opklare sagen,
når han er blevet suspenderet fra tjenesten.
26. De fleste bærbare computere er kraftfulde
nok, til at overgå en hvilken som helst invaderende
civilisations kommunikationssystemer.
27. Det betyder intet, at du er i stort undertal
i en slåskamp. Dine fjender vil tålmodigt vente og
angribe dig en ad gangen, mens de danser truende
rundt indtil du har slået deres forgænger i jorden.
28. Politistationer lader deres betjente undergå
personlighedstests for at sikre sig, at de får tildelt
en partner der er deres direkte modsætning.
29. Alle udlændinge foretrækker at tale engelsk
med hinanden, selv når de er alene.
30. Du kan altid finde en motorsav når du skal
bruge en.
31. Alle låse kan dirkes op med et kreditkort
eller en papirclips på få sekunder - medmindre det er
døren ind til en brændende bygning med et barn
fanget indenfor.
32. Et elektrisk hegn kraftfuldt nok til at dræbe
en dinosaurus, vil ikke forårsage nogen varig skade
på et 8-årigt barn

33. I det 23. århundrede vil alle personer i
menneskeracen være smukke. Man vil dog kompen-
sere for dette ved at gå i noget forfærdeligt tøj.
34. Dansere sveder aldrig og bliver aldrig for-
pustede.
35. Efter at være blevet skudt, vil en rigtig
cowboy altid falde fremover og rulle ned fra taget
eller ud over en klippe. (Det er ikke kuglen der dræ-
ber dig, men faldet).
Copyright Teatersportsgruppen Blot til Lyst

I NÆSTE UGE KOMMER DE
LÆNGE VENTEDE BILLEDER
FRA 69 TIMER I KLUBBEN. VI
VARMER OP MED ET BILLEDE
TIL PIGERNE:

INDRE ORGANER
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Faglig Dag 2003
Da MOK glemte at få presseadgang til Frede og Marys pressemøde på Fredensborg den 8. oktober inden fristen
udløb, sendte de i stedet deres royale redacteur og fotograf Mokkens til Faglig dag om førstehjælp på Panum
Instituttet. Og det kom de ikke til at fortryde. Muligvis på grund af førnævnte redacteurs alkoholiske levestil
havde han ved deadline forlagt sine notater fra dagen, så det bliver småt med navne i dagens reportage. Her følger
alligevel en fotografisk beretning fra Mokkens om dagens begivenheder.

Igen i år var faglig dag en stor succes,
hvor folk var mødt talstærkt op fra nær
og fjern for at  fordybe sig i dagens
emne – her ved nogle af de mange
stande.

IMCC havde blandt andet arrangeret
et båreløb, hvor vinderne modtog en
bogpræmie fra FADLs Forlag. Det
vindende hold, som ses  i midten
omkring båren (fra venstre Kirstine,
Anders og Bo - der kan forekomme
ændringer i folks navne, red.) får her
overrakt præmiediplomet på royal vis
af repræsentanter fra FADLs Forlag
(venstre diplomholder) og IMCC (de to
højre diplomholdere). Længst til
venstre ses IMCCs foredragsholder, der
fortalte om opbygningen af
flygtningelejre.

På PUCs stand var der blandt andet en
konkurrence i at holde vejret længst
tid under vand. Her ses to ivrige
sportsudøvere i færd med at holde på
vejret, skarpt overvåget af PUCs
officielle tidstager. Om der var andet
end sport i tankerne hos dette unge par
melder historien ikke noget om, men
Mokkens tænker sit.

Vinderen af et dykkerkursus i PUCs
konkurrence blev Rune Aabenhus
(MOKs udsendte trak lod mellem bedste
mand og bedste kvinde).
Konkurrencens bedste M/K og PUCs
royale repræsentant ses på billedet
ovenfor.

Gratis slik var der meget af på faglig
dag. Her ses en dekorativ slikmosaik af
Arveprins Knud.

Her ses så arrangøren af faglig dag i
år, den altid muntre og henrivende
Anne Holm fra MSR (længst til
venstre). Hun fortæller her om
kvælningstilfælde på MSRs stand.

Der blev gået hårdt til makronerne i
standen med fantomer. Her ses en
yngre herre i færd med at tage et raskt
kvælertag på et intetanende fantom.
Måske skulle han i stedet have sparet
denne voldsomme energi til MSRs
stand (som omhandlede
kvælningstilfælde, red.)

Faglig dag i år var en stor succes, især grundet den flotte indsats fra
arrangørerne, men i næsten lige så høj grad på grund af den gode interesse
der blev udvist fra de studerende og ansatte som valgte at deltage i
arrangementet. Vi må håbe, at det flotte arrangement i år kommer til at
danne skole for de næste års faglige dage. Faglig dag i år var mindst syv
gange så spændende som Frede og Marys pressekonference. Mindst!

Af Mogens ”Mokkens” Boisen, mok-red.
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