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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@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok

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:/ /
www.studmed.ku.dk/mok“.
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@studmed.ku.dk)

Denne uges forside: Den hemmelige julenisse, der altid hjælper en klub i nød.

Onsdag:
MOK nr 9, årgang 36 udkommer

Torsdag:
20.00 Filmklubben viser Lilja 4-ever

Fredag:
Så blev det J-dag!!   Sneen falder kl 17.59
i  klubben

Lørdag:
aaaaaaaaaaaav mit hoved. Aldrig mere
Julebryg!

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

Og vores praktikant Mavepik set med ølbriller
 til MOK's julefrokost!
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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 HOLDER
LUKKET.
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 Ekspeditio-
nen lokale 9.1.33b

Mvh Eksamenskontoret.

MØDEREFERAT – MØDE 03-09
Forum: Studienævnets medlemmer
Møde afholdt: 9. september 2003
Sted: Lille Mødesal, Panum Instituttet
Referent: Grete M. Rossing
Til stede
Pernille Due (fra kl. 16.30), Kirstine Fabritius, Hen-
rik H. Frederiksen, Birte Glenthøj, Mogens Holst

Nissen, Helene Hvidman, Poul Jaszczak,  Christina
Jensen-Dahm, Caroline Nielsen, David Woldbye.
Endvidere deltog Martin Stampe Noer (fuldmæg-
tig), Gordon Jehu, Camilla Grønlund Hiul, Ditte
Skovgaard, Lone-Emilie Rasmussen (studievejl.),
Gitte Birkbøll, Grete Rossing.
Dagsorden 1. Godkendelse af dagsor-
den
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 03-08
4. Studie- og eksamensordningen
a. 80%-reglen
b. Godkendelse af rammer for 8. semester
c. Information om 7. semester
d. Nedsættelse af 7.-9. semesterudvalg
5. Godkendelse af kommissorium for udvalget
vedr. iotegre-rede eksaminer
6. Meddelelser
a. Optagne på lægevidenskab 1998-2002 –
studieforløb de første 24 måneder
b. Undersøgelse af afvikling af eksamen i Celle-
biologi, juni 2003
c. Status vedr. SFI-undersøgelsen
d. Valgcirkulære for efterårsvalg 2003 , valg-
gruppe VI- studerende
7. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

ad 2 Personsager
Indledningsvis drøftedes overgangsordninger/overflyt-
ninger. Studienævnet besluttede, at studerende, som
mangler cellebiologi gl. ordning og som ikke har op-
brugt deres eksamensforsøg, kan deltage i cellebiologi
ny ordning og derefter overflyttes til 4. semester ny
studieordning, såfremt eksamen bestås.
Studerende på 6. semester gl. ordning vil såfremt
alle 4 eksaminer på 6. semester gl. ordning er be-
stået blive overflyttet til 6. semester ny studie-
ordning.
Studerende som mangler at bestå en eller flere eksa-
miner på 6. semester gl. ordning tilbydes overflyt-
ning til ny studieordning 4. semester – dog under
forudsætning af, at eksamensforsøg ikke er opbrugt
og tidsfristen ikke overskrides. – Det undersøges om
det er muligt at oprette ekstra hold på 4. semester.

Styrende organer

Redaktionelt
INTERNETBRAS
MOK beklager problemerne
med vores hjemmeside.
Desværre har et amerikansk
firma valgt at gå i selvsving
og vi ved desværre ikke
hvornår mok.info kommer op
at køre igen. Derfor vil vi nu
vende tilbage til vores gamle
domæne www.studmed.ku.dk/
mok hvor man kan læse MOK
i pdf som i de gode gamle
dage. Ligeledes er vi blevet
nødt til at vende tilbage til
vores gamle e-mail adresse:
mok@studmed.ku.dk.

REDAKTIONELT OG STYRENDE ORGANER
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Såfremt dette er muligt vil overflytningen kunne ske
allerede i efteråret 2003.
Hvis manglende eksaminer på 6. semester gl. ord-
ning ikke bestås ved vintereksamen 2003/04 over-
flyttes til ny studieordning 4. semester såfremt
eksamensforsøg ikke er opbrugt og tidsfristen ikke
overskrides.
Eksaminer på 6. semester gl. ordning afholdes sidste
gang vinter 2003/04.
En ansøgning om tilladelse til et 4. eksamensforsøg
i biokemi blev grundet særlige forhold imødekom-
met. En overflytning til ny studieordning 4. seme-
ster tilrådes. Den studerende indkaldes til samtale.
En ansøgning om merit for patologisk anatomi be-
stået ved Århus Universitet blev imødekommet.
En ansøgning om deling af 11. semester samt god-
kendelse af alternativ studieplan blev imødekom-
met.
En ansøgning om overflytning til 6. semester ny
studieplan fra foråret 2004 blev imødekommet.
En ansøgning om tilladelse til at deltage i eksamen
på 4 semester uden bestået eksamen i Tidlig Almen
Medicin og Sundhedspsykologi blev ikke imødekom-
met.
En ansøgning om gentagelse af undervisningen på
12. semester blev imødekommet.
En ansøgning om tilladelse til et 4. eksamensforsøg
i organkursus +3 på 4. semester samt gentagelse af
undervisningen på 5. semester blev ikke imødekom-
met.
En ansøgning om tilladelse til et 4. eksamensforsøg
i cellebiologi samt forlænger frist for 2-års reglen
blev ikke imødekommet.
En ansøgning om forlænget frist for beståelse af fase
II samt tilmelding til eksamen i genetik i september
blev ikke imødekommet.
Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev
imødekommet.
ad 3 Godkendelse af referat

Referat 03-08 godkendt.
ad 4 Studie- og eksamensordningen
a.80%-reglen. Jørgen Hedemark deltog under dette
punkt.  Den nuværende regel om 80% tilstedevæ-
relse er af og til blevet tolket som en ret til 20%
fravær, og der var enighed om, at reglen i sin nuvæ-
rende form skulle afskaffes. Man fandt, at det opti-
male ville være, at studerende blev betragtet som
en del af afdelingens personale og skulle melde for-
fald på samme måde som en afdelings øvrige an-
satte. – Det blev besluttet at udarbejde en vejled-
ning til tutorer/lektorer/professorer  indeholdende
kriterier for godkendelse af kurserne. Udkast udsen-
des til næste møde.
b. Godkendelse af rammer for 8. semester. 6. og 8.
semesterudvalget var indkaldt til fællesmøde d. 19.
august 2003 med det formål at få koordineret pla-
nerne for de to semestre. Der var ikke modtaget nye
planer fra udvalget. Studienævnet fandt, at tema-

kurserne skulle gøres mere ensartede (opbygges over
en fælles læst). Der mangler målbeskrivelser for de
enkelte kurser. Et enkelt kursus afsluttes med en
tentamen – de øvrige med standpunktsprøver. –
Studienævnets kommentarer og spørgsmål tilsendes
semesterudvalget med anmodning om hurtig tilba-
gemelding. – Der var enighed i studienævnet om, at
opfordre 6. og 8. semesterudvalgene til at videreføre
samarbejdet.
c. Information om 7. semester. Undervisningen kører.
Materialet var blevet færdiggjort i sidste øjeblik.
Der foreligger nu ”Drejebog” indeholdende følgende:
1. Målbeskrivelse, 2. semestrets struktur, 3. evalu-
ering, 4. tilrettelæggelse af undervisningen samt træ-
ning af kliniske færdigheder og 5. anvendelse af log-
bog for 7. semester. Endvidere foreligger en køre-
plan samt logbog for semestret. – Der har i PUCS
regi været afholdt et eftermiddagskursus for de un-
dervisere, som skulle i gang med det ny 7. semester.
d. Nedsættelse af 7. og 9. semesterudvalg. Det blev
besluttet at nedsætte et udvalg bestående af 1-2
undervisere fra hvert klinikudvalg samt Michael
Stoltenberg og Flemming Gjerris.

ad 5 Godkendelse af Kommissorium for udvalget
vedr.  integrerede eksaminer

Et udkast til kommissorium blev omdelt.
Udkastet blev med enkelte rettelser/klarificeringer
godkendt og vil blive udsendt til udvalget i forbin-
delse med indkaldelse til første møde.
ad 6 Meddelelser

Pernille Due oplyste, at der havde været
afholdt møde i Ministeriet for Videnskab, Teknologi
og Udvikling omkring ny bekendtgørelse. MVTU
havde udarbejdet en rammebekendtgørelse, som samt-
lige studier skal kunne indgå i.  – Pernille Due havde
på mødet gjort opmærksom på de problemer, som
kan opstå, såfremt der skal søges optagelse til
kandidatstudiet.

a. Optagne på lægevidenskab 1998-2002 –
studieforløb de første 24 måneder. Fra Den centrale
studieadministration forelå en oversigt over studie-
forløb de første 24 måneder for optagne på lægevi-
denskab 1998-2002. Antallet af ansøgere, som takker
nej til en studieplads er steget fra 40 i 1998 til 99 i
2002. Andelen af ansøgere, der har sagt nej tak er
steget fra 8% til 17%. Antallet af ansøgere fra de
andre nordiske lande, som takker nej er steget fra
27% i 1998 til 43% i 2002. Der er især norske ansø-
gere, som siger nej tak. – Oversigten viser endvi-
dere, at optagne fra andre nordiske lande i højere
grad ophører med studiet og gør det tidligt i forlø-
bet. For årgang 2002 var der efter 6 måneder godt
88% af de danske optagne som stadig studerede, mens
kun 21% af de norske og 64% af de svenske stude-
rende fortsat var indskrevet.
b. Undersøgelse af afvikling af eksamen i Celle-
biologi, juni 2003.  Efter en henvendelse fra nogle
studerende om påstået eksamenssnyd ved eksamen i

cellebiologi havde fakultetsadministrationen under-
søgt sagen. Generelt har man ikke kunnet genkende
de forhold, som var beskrevet i henvendelsen. Som
opfølgning på sagen  vil eksamenskontoret tage
eksamensafviklingen op med de ansvarlige tilsynsfø-
rende og bl.a. indskærpe eksamensvagterne, at de af
og til skal rundere i eksamenslokalet og foretage
kontrol, såfremt det findes påkrævet. Endvidere vil
man fra eksamenskontoret stikprøvevis inspicere
eksamensafviklingen i hver eksamenstermin.
Studienævnet besluttede, at det fremover ikke skal
være muligt at rette i eksamensopgavernes udform-
ning efter at eksamen er påbegyndt. Er der fejl i en
opgave vil dette blive meddelt og de studerende
oplyses om, at den pågældende opgave udgår.
Fra Niels Erik Møllegaard, eksamensformand, forelå
en redegørelse for problemer ved eksamen i celle-
biologi d. 16. juni 2003. På baggrund af redegørelsen
besluttede studienævnet at anmode om en redegø-
relse for, hvorfor fejlen i opgavesættet ikke var ble-
vet opdaget i tide samt at tilbyde de studerende en
omeksamen.  – Placering af eksamen undersøges.
c. Status for SFI-undersøgelsen.  Spørgeskema var
udsendt februar 2003 og ca. 75% havde svaret.
Telefoninterviews vil blive iværksat snarest. – Stu-
derende, som er startet 1. september 2003 har fået
spørgeskemaet udleveret sidste dag i introugen.
Signe Neumann havde fremsendt endelig udgave af
spørgeskema, som i forbindelse med hendes OSVAL
projekt skal udsendes til studerende på 3., 8. og 13.
semester. Pga mailproblemer var materialet ikke
modtaget.
d. Valgcirkulære for efterårsvalg 2003 , valggruppe
VI- studerende. Der skal i eftråret 2003 afholdes valg
til Konsistorium, fakultetsråd, institutbestyrelser,
ph.d.-studienævn og studienævn i valggruppe VI ”Stu-
derende”. Beslutning om ændring i valgområder med-
deles Rektor og sendes til Valgsekretariatet inden 1.
oktober 2003.
e. Seminar 25. september 2003.  Fra Rektors Uddan-
nelsesudvalg forelå invitation til seminar med titlen
”Den nye universitetslov – hvordan kommer fremti-
dens uddannelser til at se ud?”
ad 7 Eventuelt

Studievejledningen bad om, at retningsli-
nier for afløsningsopgaver måtte blive sat på dagsor-
denen snarest.

Helene Hvidman gjorde opmærksom på, at
der fra politisk hold var ønske om større optag på
studiet.

De studerende ønskede oplyst, hvem der
havde givet tilladelse til at studerende, der ikke
havde tilmeldt sig 11. semester rettidigt, var blevet
holdsat med overbooking af holdene til følge. Per-
nille Due meddelte, at der ifølge prognoserne vil
være endnu flere studerende til foråret, ville det
have medført en endnu større overbooking, derfor
havde studieledelsen truffet beslutning om, at hold-
sætte også de for sent tilmeldte.

STYRENDE ORGANER
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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 GAM-
MEL 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.

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

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

Orlov:
Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske
en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødven-
digvis er den bedste løsning på dine studiemæssige
problemer, og det anbefales derfor, at du tager en
snak med en studievejleder, før du søger orlov. An-
søgningsskemaer til orlov fås på studieekspeditionen.
Ansøgning om orlov indsendes eller afleveres ved
personlig henvendelse sammen med fornyelsesdelen
af årskortet til studieekspeditionen på Panum Insti-
tuttet. Fakultetet vil herefter modtage besked, dog
skal du alligevel meddele dit klinikudvalg at du hol-
der orlov. Efter endt orlov skal man selv huske at
tilmelde sig aktivt (og rettidigt) til det ønskede
semesters undervisning.

Orlov - hvornår og hvor længe.
Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæs-
sige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt,
hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og
fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først
gives, når alle de eksaminer der er placeret efter 1.
år er forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. seme-
ster kan kun få orlov, hvis årsagen er for eksempel
sygdom, barsel, værnepligt eller lignende. Dispensa-
tion fra orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på
studieekspeditionen, og skal naturligvis dokumente-
res.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til
at få gentaget den undervisning, som du er gået glip
af.

Afbrydelse og ophør af orlov.
En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen
har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får
meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovs-
bekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut,
sender studie- og eksamenskontoret årskort til den
studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og
den studerende søger forlængelse af orlovsperioden
ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel
indsendes anmodning om fornyelse af årskort.

Konsekvenser af at have orlov
Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden
for uddannelsen. Den studerende mister valgbe-
rettigelse til de styrende organer i orlovsperioden.
Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksami-
ner eller prøver i et semester, hvor man har eller har
haft orlov.

SU og orlov.
Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i or-
lovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i
orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for
meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbage-
betalingen af statslån og statsgaranterede studielån
skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyn-
delse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har
genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med
tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis

man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man
henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910
Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs grænser for hvad du må tjene under orlov.
Se mere på www.su.dk

FADL og orlov.
Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også
muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovs-
perioden, men derved mister man retten til at tage
vagter.

Bistandshjælp og understøttelse under orlov.
Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp
hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlem-
mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.

Tidsfrister. Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts
1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov.
Det vil sige, at der kun må bruges 6 år til fase I/
Bacheloruddannelsen og 6 år til fase II/Kandidat-
uddannelsen inklusive orlovsperioder, uret ”tikker”
altså videre selvom du har orlov.

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

- så kontakt din studievejleder før du søger orlov.

FØR DET ER FOR SENT!

I det forgangne semester blev flere studerende ind-
stillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispen-
sation til endnu et eksamensforsøg, eller  tidsfrist-
forlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var
også studerende som ikke opnåede dispensation til
et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagel-
sesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg.
Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispen-
sation kan gives. Du skal derfor være sikker på at
være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i
dit 3. forsøg.

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

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

Studienævnet

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

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN  &  DEN INTERNATIONAL
STUDIEVEJLEDNING
TRÆFFETIDER : UGE 45
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Med./Int. 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

TRÆFFETIDER : UGE 46
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Med./Int. 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 aflyst aflyst 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

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  !

Studievejledningen

STUDIEVEJLEDNINGEN
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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!

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

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

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!

STUDIEVEJLEDNINGEN



7

ANATOMI II-EKSAMEN
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.

Vh
Eksamenskontoret

ORIENTERING OM VALG AF
UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE
II !

Er du på 6. semester, og regner du med, at du består
alle eksaminerne og således kan starte på 7. seme-
ster til efteråret, er tiden kommet til at vælge
undervisningssted på Fase II.

Traditionen tro, afholder studievejledningen et Ori-
enteringsmøde om valg af undervisningssted på
Fase II. På mødet vil der blive orienteret om:

- fagene på Fase II
- hvordan foregår undervisningen på Fase II
- introduktion til de enkelte Klinikudvalg

Fase I
- praktisk vedrørende valg af klinikudvalg, lodtræk-
ning m.m.

Orienteringsmødet afholdes
Tirsdag d. 29. april 2002 kl. 14.15 – 15.00
I Lundsgaard auditoriet

Du vil få udsendt et prioriteringsskema med
eksamensbrevet til 6. semesters eksaminer.

Hvis du ikke har modtaget et skema med dit
eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du
hente et skema på studienævnskontoret, lokale 9.1.41
eller på studie- og eksamenskontoret.

Vel mødt !

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 II

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 Uni-
versitet og Århus Universitet, idet Oslo Universitet
havde været lukket siden 1943 – jf. forholdene under
2. Verdenskrig. Efter at have fuldført deres kandidat-
eksamen dannede disse læger et Styre (en fond), der
bl.a. havde til formål, at fastholde det gode forhold
imellem Norge og Danmark. Gennemsnitsalderen for
Fondsbestyrelsen, med bl.a. Carl Severin Albertsen
og Per Isachsen, ligger i dag omkring 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), såle-
des at de kunne komme til Beitostølen Helsesports-
center i Valdres, Norge. Hér har de modtaget under-
visning i medicinsk rehabilitering af patienter / kli-
enter, der besidder en bred vifte af handicaps.

Helsesportscenteret:
Beitostølen Helsesportscenter fylder primo novem-
ber 2003 – 33 år. Her tilbydes sommer-/vinter-, inde-

STUDIETILBUD
/ude-, individuelle-/hold-, samt sports- og fritids ak-
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 funktio-
ner, 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 hjælpeinstruktører 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 formiddagen, hvor der
for alvor blev brændt energi af. Hen på eftermidda-
gen var programmet friere, hvor klienterne oftest
restituerede, trænede i fysioterapien eller i bassi-
net. 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

studievejleder Ulrik Bodholdt (ubo@adm.ku.dk )
eller studievejleder Ture Karbo ( tka@adm.ku.dk )

FASER
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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.

OBLIGATORISKE
BRANDKURSER
Da der er blevet aflyst 4 kurser i efteråret, og da vi
ved at der stadig er nogle som ikke har taget kurset
har vi bestilt yderligere 5 kurser.

Kurserne kører således:

Mandag den 24.11.03 kl. 16.30 – 20.30
Tirsdag den 25.11.03 kl. 16.30 – 20.30
Onsdag den 26.11.03 kl. 16.30 – 20.30
Torsdag den 27.11.03 kl. 16.30 – 20.30
Lørdag den 29.11.03 kl. 10.00 – 14.00

Du kan tilmelde dig kurserne på www.fadl-vagt.dk  eller
på Vagtbureauet.

Dette er de absolut sidste kurser i 2003 og har du ikke
taget kurset inden 01.01.2004 kan du ikke tage vagter
i HS.

OBLIGATORISKE
GENOPLIVNINGSKURSER
Kurserne kører til og med torsdag den 20.11.03 og du
kan tilmelde dig på www.fadl-vagt.dk  eller på Vagt-
bureauet.

Har du ikke taget kurset inden 01.01.2004 kan du ikke
tage vagter i HS.

KÆRE VAGTTAGER!

Der er alt for mange, der skriver sig op til aftenvagter
både i hverdag og weekender!!! Dette betyder, at vi
konstant mangler vagttagere til dag og nattevagter på
hverdage. Det betyder også at der er en masse af jer,
der står skrevet forgæves op til vagter om aftenen….

FADL’s vagtbureau anbefaler, at du i stedet sætter dig
ned og kigger din kalender igennem for hverdage, hvor
du har mulighed for at tage dagvagter eller nattevag-
ter. Hvis du skriver dig op til enkeltstående dagvagter
tæller dette IKKE med i dine tre opskrivninger (dette
indføres pr. 3/11 ’03 som forsøgsordning og revideres
1/12 ’03). HUSK at bruge chancelisten til både dag og
nattevagter.
Der er desuden rigtig mange, der ringer for at skrive
sig op mellem 10 og 12, vi har ofte meget travlt på
dette tidspunkt, så hvis der er optaget må du meget
gerne ringe lidt senere…

HUSK desuden at vi opstarter dreamteam-ordning ul-
timo november, så du atter kan samle points til ønske-
vagterne!!

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.

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 psykia-
triske 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 7. november 2003

Yderligere info: Kontakt vagtbureauet.

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 psykia-
triske 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: Fredag den 7. november 2003 til Vagt-
bureauet

Yderligere info: Kontakt vagtbureauet.
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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.

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
den 7. november 2003.

Fest

VAGTBUREAU OG FEST
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Annoncer
JOBANNONCE

Studentermedhjælpere søges til Laboratoriet for Kliniske Færdigheder

Laboratoriet for Kliniske Færdigheder (LKF)  har til formål at styrke lægeuddannelsen på det kliniske
område. Træningen i Laboratoriet er dels en forberedelse af de studerende til klinikopholdet og dels et
supplement til den kliniske uddannelse. Træningen omfatter samtalemetodik og en række praktiske færdig-
heder (drop- og kateteranlæggelse, suturering m.m.). Færdighedstræ-ningen foregår ved hjælp af fantomer.

Arbejdsopgaverne: Arbejdsopgaverne består i hjælp til undervisningen i samtalemetodik med bl.a. teknisk
assistance samt undervisning af medicinstuderende i udvalgte kliniske færdigheder. Desuden assistance til
diverse undervisning, vedligeholdelse af de enkelte laboratorier og assistance ved eksamination af uden-
landske læger (OSKE).

Kvalifikationer: Du skal være medicinstuderende og studiemæssigt være i 3. - 8. semester. Derudover
skal du være fleksibel og besidde gode samarbejdsevner. Samtidig vil det også være en fordel, hvis du
interesserer dig for formidling af viden samt har lidt teknisk snilde.

Arbejdstid: Ca. 5 timer ugentligt med nuværende aktivitetsniveau. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på
hverdage i tidsrummet 08.00-20.00.

Arbejdsopgaverne fordeles på månedsbasis i samarbejde med de øvrige studentermedhjælpere.

For tiden aflønnes der efter gældende takster i henhold til FADL’s overenskomst for studenterundervisere.

Nærmere oplysninger om Laboratoriet for Kliniske Færdigheder kan opnås enten ved henvendelse til prof.
dr. med. Fl. Gjerris eller en af de i øjeblikket ansatte studentermedhjælpere.

Tiltrædelse: Mandag den 5. januar 2004, evt. tidligere.

Henvendelse til: Prof. dr.med. Flemming Gjerris, Laboratoriet for Kliniske Færdigheder, afsnit 5404, (
3545 5406 eller overassistent Bodil Faurschou, ( 3545 5404.

Ansøgning bedes fremsendt til: Laboratoriet for Kliniske Færdigheder, afsnit 5404, Rigshospitalet, Bleg-
damsvej 9, 2100 København Ø senest mandag den 15. november 2003 kl. 12.00.

… every day counts… når nye lægemidler
skal udvikles…

’Drenge’, se her…

Det er et internationalt krav, at nye lægemidler
skal afprøves på fysisk og psykisk raske, unge mennesker.
Er du en mand i alderen 18-40 år, og er du sund og rask,

kan du blive forsøgsperson i PhaseOneTrials A/S.

Ring til vores projektsygeplejerske på

tlf. 3634 4883
og få mere at vide, bl.a. om hvad du kan få ud af at deltage.

Du kan også læse om os på nettet på www.phaseonetrials.com.

PhaseOneTrials A/S er en selvstændig og uafhængig forsknings-
virksomhed, der gennemfører fase 1 afprøvninger af nye læge-

midler i Danmark for lægemiddel- og biotekindustrien.
PhaseOneTrials A/S ligger på H:S Hvidovre Hospital, som er

medejer af virksomheden.

FORSKNINGSINTER-
ESSERET?

Studiejob, OSVAL II,
scolarstipendiat eller ph.d.?

Dansk Hovedpine Center på Amtssygehuset i
Glostrup søger medicinstuderende på fase II el-
ler nyuddannede kandidater som er interesse-
rede i at komme i gang med at forske.

Vi arbejder med migræne. Aktuelt indsamler vi
blodprøver og kliniske data på et stort antal
patienter og familiemedlemmer med migræne
uden aura. Formålet er at identificere variatio-
ner eller mutationer i gener der disponerer til
migræne uden aura.
Et lignende projekt med migræne med aura er
allerede i gang.

Vi har brug for assistance til det praktiske
kliniske arbejde. Vores nuværende projek-
ter skal udvides og nye skal startes op – både
genetiske undersøgelser og patofysiologiske stu-
dier af migræne.

Vi kan tilbyde aflønnet arbejde med afgrænsede
projekter som du selvstændigt skal udføre under
vejledning. Der er mulighed for scolarstipendiat
eller at tilpasse et projekt til en OSVAL II op-
gave. 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  Læge, Ph.d. studerende
43 23 27 14  kirchmann@dadlnet.dk

Susanne Timshel  Læge, klinisk assistent
43 23 30 64  s.timshel@dadlnet.dk

Jes Olesen  Professor, overlæge, dr.med.

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

MIR SØGER SANGER-
INDE
Panumbandet MIR søger sangerinde til kor- og
lead-sang.
Repertoiret  er  et
yderst bredt spek-
trum af kendte party-
numre.
Mere information om
repertoiret  kan
downloades på:

www.mir.suite.dk/
repertoire.pdf

Yderligere oplysninger fås hos:

Rasmus
505 99866
rasmuskoster@hotmail.com

ANNONCER
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Fadl
MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET
MEDICINFORTEGNELSEN ÅR 2003/04
Medicinfortegnelsen år 2003/04 er nu klar til afhentning på sekretariat. Gør brug af dit medlem-
skab 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 hjemmeside, 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. Yderligere oplysninger følger snarest.

ÆNDREDE ÅBNINGSTIDER
Fra uge 45 vil sekretariatet have følgende åbningstider:
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. Personalet har ikke fri om onsdagene, men dagene skal
bruges til at klare en del af de administrative opgaver der varetages af 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

Imcc
VIND 2 FLASKER RØD-
VIN OG BLIV KENDT…

Sidder du og gemmer på en lille reklamemand i
maven, er det måske lige dig, vi kan bruge? Vi
har nemlig brug for et nyt logo.

Logoet skal bruges til SCORP (Standing
Committe On Refugees and Peace), som er en
undergruppe under IMCC. I SCORP sætter vi
fokus på flygtningeproblematikker, konflikt-
forebyggelse, integration, menneskerettigheder
og humanitære hjælpeorganisationer. Dette ville
vi gerne have indbefattet i et nyt logo.

Kan du kreere vores nye image?
Vær med i konkurrencen om to flasker dejlig vin
til den der tegner det bedste logo…

Forslag til nyt SCORP logo skal lægges i IMCC´s
postkasse senest fredag d.5 december 2003.

Vi glæder os til at hvor kreative medicinstude-
rende kan være…
Med venlig hilsen
SCORP

PROGRAM FOR
EFTERÅRET 2003

06.11 Lilja 4ever
13.11 Kortfilmstema om Panum Instituttet
20.11 The Godfarther part I
27.11 The Ring

TIL ALLE 1. SEM. STUDERENDE
Hvis du er medlem af FADL og er på 1. se-
mester er filmkubmedlemsskabet GRATIS!
Samarbejdet mellem FADL og P8'n sikrer at
alle nye studerende med FADL medlemskab
kan se alle semesterets film GRATIS!

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenter-
klubben klokken 19.30, så du kan nå at købe
kaffe, pils og guf inden filmen starter kl.
20.00. Den første aften man kommer, beta-
ler man 60 kroner for et medlemskab for
resten af sæsonens forstillinger.

FILMKLUBBEN P8'N

PRÆSENTERER

TORSDAG DEN 2. OKTOBER
VISER FILMKLUBBEN P8'N

Den 16-årige Lilja bor i en fattig og trøstesløs forstad et sted
i det tidligere Sovjetunionen. Da hendes mor rejser til USA
med sin nye mand, må Lilja stå på egne ben. Liljas fremtids-
udsigter er dystre, og når hun ikke stjæler for at overleve,
hænger hun ud med den jævnaldrende dreng Volodja og drøm-
mer om et bedre liv. En dag viser drømmen sig i form af
Andrej, som hun forelsker sig i. Han beder hende om at følge
med til Sverige for at begynde et nyt liv.

INDRE ORGANER
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Basisgrupper
SCOREBOGEN -
SIDSTE CHANCE

Torsdag d. 6/11 kl. 15-17 vil det være
muligt at hente scorebogen i
klubben.

Dette er absolut sidste chance for at afhente
bogen, så spred rygtet videre til dem, der ikke
får læst ugens MOK.

På gensyn og god fornøjelse…
Scorebogsredaktionen.

GIM-MØDE
d. 5/11 kl. 16:00 i GIM’s mødelokale
9.2.3.
For nye og gamle medlemmer.
GIM er en gruppe for
studerende ved det
sundhedsvidenskabelige
fakultet, der interesse-
rer sig for alternativ
medicin. Vi mødes en
gang om måneden til
oplæg fra alternative
behandlere, organise-
ring af foredrag og ar-
rangementer, te, kage
og snak om alternativ
behandling.
Har dette din interesse, kan du se mere på vores
nye hjemmeside www.studmed.ku.dk/gim, eller
møde op d. 5/11!
Vel mødt!

IMCC U-LANDS PROJEKTER I
GHANA OG BOLVIA
IMCC’s U-landsgruppe udsender medicinstude-
rende og folkesundhedsvidenskabs-studerende
samt deres eventuelle partnere til udviklings-
projekter i Ghana og Bolvia. Projekterne er fi-
nansieret af DANIDA og fokuserer på primær
sundhed.

U-landsgruppen kan bl.a. tilbyde:
- 14 måneders udsendelse til Ghana eller Bolivia
- 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. da-
toer:

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
henblik 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.

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

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. ”JORDEN UNDER MINE
FØDDER” OG ”ANATOMY
OF MUSIC” – OPLÆG OG
FILM
Dokumentarfilminstruktør Michael Noer præsente-
rer og viser sine 2 film fra Panuminstituttet.

”Jorden Under Mine Fødder”, et portræt af et liden-
skabeligt menneske; ca. 13. minutter: Finn Boysen
Møller er en elsket lektor på Panuminstituttet, hans
speciale er anatomi og hans passion er menneskets
fødder, men i rejsen imod anatomisk erkendelse duk-
ker der også eksistentielle konflikter op - vi er alle
mennesker, vi har alle en lidenskab, vi har alle to

fødder der bør holde os gående indtil døden presser
sig på.

“Anatomy of Music”, musical, med alt hvad dertil
hører; ca. 13. minutter: Der foregår noget mærkeligt
i kælderen, et tvillingepar synger kærligt, gangene
transporterer lydene så det forvandles til ekko og
sang. Denne film handler om Panuminstituttets arki-
tektur og mennesker, som via musik alle knyttes
sammen til en sansning.

Arrangeres i samarbejde med Panums filmklub P8’n

Tid:  Torsdag den 13. november kl. 19.30
Sted:  Studenterklubben, Panum

3. ”HJERTETS DANNELSE”
- EN MUSIKALSK
AFTENGUDSTJENESTE.
Grundtvig: ”Hjertets Dannelse, som Konstens Værk
er en Begivenhed, som udfylder hele Tiden og omfat-
ter hele Verden.”

Skabelse sker ikke en gang for alle, hvilket enhver af
os erfarer idet ingen af os er skabt helt færdige, men
at vi netop bliver ved med at vokse. Ganske som vi
vokser fysisk og i reglen udvikler os psykisk så burde
vi også vokse åndeligt, men der er langt fra generel
enighed om hvad åndelig vækst er for noget.

Men i stedet for at begræde manglen på enighed
eller at begynde at polemisere mod de anderledes
tænkende, så vil vi i denne gudstjeneste fokusere på
åndelig vækst som det udtrykkes i dele af den kristne
tradition. Hovedinspirationskilden er N.F.S. Grundt-
vig, som er mest kendt for sine salmer, og netop
sangen var for ham åndens element. For i sangen
udtryktes det levende folkelige fællesskab.

Som det ses af nedenstående citat - som måske ikke
er helt let at forstå - så handler det om hjertets
dannelse. Det er netop den åndelige vækst, som sker
når musik og digtekunst tilsammen skaber betydnin-
ger som rører hjertet, og hjertet udtrykker sin fø-
lelse i sangen. Den anden inspiration er J.S. Bach,
som gennem sit store musikalske værk arbejdede på
at skabe en musik som svarede til den verdens skøn-
hed han sansede og som han tilskrev sin Gud.

Grundtvig: ”Konstens egentlige Bestemmelse er da
Hjertets Dannelse til et levende og klart Billede af
Aanden, hvilket, som vi før have seet, er det sammen
som den sande Skiønhed, der nødvendig maa udtrykke
Ordet, altsaa Frembringelsen af et bevidst, tonende
Hjerte-Ord, eller Ord-Hjerte, som i Sang forklarer
Sandhed, det er Sandheds Brud, som han ved Aanden
i Ordet trolovede og beredte sig.”

I gudstjenesten vil vi dog ikke synge så meget som i
en almindelig søndagsgudstjeneste ej heller vil vi
spille musik af Bach. Musikken vil være rytmisk og
blive spillet af musikerne Christian Glass (percussion),
Sune Ørhvad (guitar), Nikolaj Wolf (bas og moog),
Julie Asmussen (voc).

Tid:  Tirsdag den18. november 2003 kl. 22. 30
Sted:  Skt. Johannes Kirke

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.

JEG FRYSER...

Fredag til 69-timers bar var min
jakke  væk, da jeg skulle hjem.
Det er en blå/grå halvlang
lærredsagtig jakke med hætte og
sort for. Mærke: Rocky

Nina 26747155

INDRE ORGANER
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Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.5). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.

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

 
 
 Det Medicinske Studenterråd

Referat af MSR møde
d. 30.10 2003

Til stede:
Helene Hvidman, 5. sem; Zarah Dayan, 3. sem;
Kenneth Andersen, 5. sem; Elisabeth Waagesen,
1. sem; Ebbe Thinggaard, 1. sem; Per Nørskov
Pagh, 5. sem; Sabrina Eliasson, 2. sem; Maria
Engholm, 2. sem; Henrik Frederiksen, 9. sem;
Mogens Boisen, 6. sem; Michael Hejmadi, 9.
sem; Liv Lauritsen, 6. sem; Christina Jensen-
Dahm, 5. sem; Kirstine Fossar Fabritius, 6. sem;
bo Biering-Sørensen, 9. sem; Jacob Hejmdal
Gren, 6. sem; Peter Bonde, 7. sem; Rune
Tønnesen, 5. sem; Simon Serbian, 9. sem og
Karina Heuer Bach, sekretær

Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
4. Udvalgshandlingsplaner
5. Indsupplering af personer i udvalg
6. Bevillinger til scorebog og revy
7. Samarbejde med FADL (SUPU)
8. Aflyst valg
9. Studienævn
10. Faglig dag
11. Kontoransvarlig
12. Meddelelser
13. evt.

1. Formalia
Helene var dirigent. Punktet om bevillinger
flyttes frem på dagsorden.

2. Nyt fra semestrene
1. sem: Pladsproblemer ved forelæsninger i
Teilum tages op i sem. udvalg. Angående
erstatningstimer i psyk. Kontaktes kursus-
leder. Mulighed for at fylde vandflasker tages
op i arbejdsmiljøudvalget og kantineudvalget.
2. sem: Det står ikke i SIS at øvelser i genetik
er obligatoriske, det tages op i studienævnet.
3. sem: Utilfredshed med
embryologiundervisningen.
5. sem: Problemer med en immunologi-
underviser tages op med kursusleder.
Ustruktureret patalogiundervisning.
6. sem: SU problemer for overflyttere fra
gammel til ny studieordning: kontakt
studievejledningen.
7. sem: Forslag til forbedringer lavet i amtets
klinikudvalg sendes ud på MSR aktive.
Problematisk vejledning i OSVAL II på nettet,
der er til folk på gammel studieordning.

3. Nyt fra udvalg
1. sem. udvalg: Flytningen og revision af TAS
koordineres med studieleder
2. sem. udvalg: Underviserne skal tilbage til
deres bagland ang. todelt semesterstruktur

4. sem. udvalg: Det er blevet slået fast at der
ikke skal være spot eksamen.
Fakultetsrådet: Har haft budgetdiskussion.
Men der er stadig usikkerhed om talmaterialet
og den af Konsistorium udmeldte ramme. Der
er problemer i forhold til institutternes
opsparinger, der kun eksisterer på papiret.
Man har diskuteret den nye bioteknologi-
uddannelse, som man skal lave sammen med
naturvidenskab, hvor der er problemer i
forhold til uddannelsen i humanbiologi.
Koordineringsudvalget: Der bliver nok
afholdt forsøg med computere til eksamen hos
folkesundhedsvidenskab til sommereksamen.,
Julefrokostudvalg: Afholdes d. 29.11
tilmelding til Christina og Anne, der
koordinerer.
Kantineudvalg: Har behandlet muligheden for
at sætte mikrobølgeovne op og dette er
muligt, hvis der er nogen der betaler for dem.
MSR sponsorerer 1-2 mikrobølgeovne.

4. Udvalgshandlingsplaner
De forskellige repræsentanter i semester-
udvalgene nedskriver deres overvejelser om
hvad der skal laves i udvalget i nærmeste
fremtid. Disse sættes i udvalgs-mappen samt
fremlægges på næste MSR møde.

5. Indsupplering af personer i udvalg
Zarah kom i 2. sem. Udvalg, Kirstine i 6. sem.
Udvalg og der blev valgt ny til
dispensationsudvalget.

6. Bevillinger til scorebog og revy
Redaktionen for scorebogen har ansøgt om
2000 kr. i støtte. Henrik bevilliger op til 2000
kr. efter at have set et regnskab.
Revyen søger om 3.500 kr. Pengene blev
bevilliget.

7. Samarbejde med FADL (SUPU)
FADL har oprettet et Sundheds- og
uddannelsespolitisk udvalg, hvori der skal
sidde 3 personer fra hver lokalafdeling samt 3
personer fra hvert af de tre fagråd. Diskussion
om udformningen af forretningsordenen for
udvalget. Overordnet set tilslutter MSR sig
udvalget, men bestyrelsen får til opgave at
kigge forretningsordnen igennem for at se om
der skulle være rettelser. Personer fra MSR til
SUPU vælges på næste MSR møde.
Bestyrelsen deltager i det konstituerende
møde i SUPU, da dette ligger inden MSR
mødet.

8. Aflyst valg
Det kommende valg til studienævn,
institutbestyrelser, fakultetsråd og

konsistorium er aflyst, da ministeriet mener at
man har et retskrav på at blive siddende indtil
den nye bestyrelse har udarbejdet vedtægten
for KU, hvilket ca. bliver efteråret 2005. Der
bliver dog sandsynligvis afholdt supplerings-
valg til foråret, men inden skal de indvalgte
fraskrive sig retskravet. Det forventes, at de
nye tiltræder 1.3 eller 1.4 mod normalt 1.2.

9. Studienævn
- Forslag om at afskaffe syge- reeksamen ved
arbejds- og miljømedicin for gammel
studieordning. Dårlig ide, da der alligevel ikke
er mange tilbage og disse skal ikke evt.
forsinkes yderligere pga. dette.
- Eksamensplan for foråret 2004 lægges ud på
hjemmesiden. Kommentarer til Henrik.
- Målbeskrivelsesdiskussionen tages nu op i
studienævnet.

10. Faglig dag
Tak til Anne for at koordinere og også tak til
alle de andre der hjalp. Ris til
studienævnsgruppen for ikke tidligere at have
meldt faglig dag generelt ud og det skal
undersøges om der også fremover skal
arrangeres faglig dag. Forslag om næste år at
lave faglig dag samme dag som fakultetsdagen.

11. Kontoransvarlig
Forslag om at det menige medlem af
bestyrelsen er kontoransvarlig herunder
indkøb. I år er det Kirstine. Det blev besluttet
at der skal genindføres træffetid hvor der
sidder en MSR aktiv på kontoret. Den blev
fastsat til torsdag 15-16, der bliver hængt
seddel op som man kan skrive sig på.

12. Meddelelser
- Aflønning for ankesager er besluttet, men
pengene skal findes før det træder helt i kraft.
- Der er Generalforsamling i Forenede
Studenterråd efter næste ordinære MSR møde
– opfordring til at deltage. Der er bl.a. valg til
præsidiet – kontakt evt. Simon eller Rune,
hvis du er interesseret i at høre mere.
- Efter næste ordinære MSR møde vil der
være oplæg om den nye universitetslov og
dens konsekvenser.

13. evt.
intet under evt.

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

måneden kl 16 i mødelokalet 1.2.15.

Næste møde er torsdag den 27. november
Alle er velkomne!

INDRE ORGANER
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69 timer i klubben
Her er de så. De længe ventede
billeder – i hvert tilfælde dem vi
tør vise – fra 69 timer i klubben.

Endnu engang lykkedes det
festaberne fra etage 01 bedre kendt
som Husgruppen at stable et
mindre arrangement på benene.
Det hele varede 69 timer, fra
torsdag den 23. oktober klokken
11.00 til klokken æv søndag
morgen. Husk at du kan se
billederne i farver i net-versionen
af MOK (når vores side virker
igen).

Kristoffer Henningsen får sin livret..
sædshots hos Sexekspressen!

Der blev afholdt øldrikning på tid.
Stine måtte i kvindernes finale
kapitulere op til Laura.

Og igen var der pommes frites
turnering...

Og der blev danset på bordene... Et par rigtige Brøndby-tabere blev
tværet i ølrisk...

Og der gik kage i den for Sarah og
Julie i lagkagebaren...

Den gode øl røg over baren i
Tyrolerbar...

Der blev lavet colonindhældninger i
colonbaren...

Dørene åbnede vanligt klokken 11 hvor
der blev afholdt en reception for de
fremmødte...

Et par pink ladies gir den gas... Også de troende kunne hilse på deres
frelser...

69 TIMER
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Smeden og Bache gik til finalen men
mødte ikke op næste dag... noget med
eksaminer???

Og selvfølgelig var der også en bar til
pigerne...

Nu hvor pigerne har fået Carl-Mar er
der skam også lidt til drengene...

Omend et par søde drenge (Ruwald og
Bohnstedt) forsøgte at lægge billet ind
hos den frække Carl-Mar Møller...

69 timer i klubben

Er det Sailors? Eller blot et
repræsentativt udsnit fra Top Gun
Baren!

Der var gjort en del ud af det i Fraggel
Baren - Madam Skrald??

To fragler og en duser uden hjelm!

Ajax Bar Men hvad med der Grünes?

Det var nogen gange svært at følge med
69 Temaers baren . Ovenstående er
Nonsenstemabar!

Men også Tine Pingvin var
repræsenteret i et par minutter

En af de sidste barer fotografen
formåede at tage billeder af lørdag var
Romerbaren. Bemærk det flotte
rødvinsspringvand. Det virkede skam!

Vi takker Husgruppen for et brag af en
(lang) fest! Tak til Ruwald for udvalget
af billeder.

MOK-red

69 TIMER


