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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:
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Sekretær Anne-Lise Schultze Andersen, 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)
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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
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Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post
Assistent: Tina Götzsche
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Mads Falk og Mie-Ran Yoon
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Anders Lander al21@bbh.hosp.dk   Onsdage 12.30-16.30
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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 (10.-13. semester Gl. Ordning)
Studentersekretær Nadia Seestedt (6.-8. semester Ny Ordning)
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Tilstede: Lektor Nina Skovgaard, lektor Michael R.
Krogsgaard, stud.med.
Jakob Rasmussen (7.sem.), studentersekretær BBH
Anders Lander (10. sem.)
studentersekretær HH Mie-Ran Yoon (10. sem.).Fra
sekretariatet: Susan Post.
Afbud: Formand og prof. Sten Madsbad, prof. Birthe
Høegh, stud. Med. Anne
Wikkelsøe, studentersekretær HH Mads Falk (10.
sem.), Tina Götzsche
(sekretariatet).Udebleven uden afbud: Lektor Lis-
beth Kortegaard (der mødte op, men ikke

kunne finde mødelokalet), stud.med. Ikram Sarvar.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt efter ret-
telse af pkt. 3 vedr. den
nye sekretær, som er Tina Götzsche og ikke Judith
Kiss Kristiansen.

2. Godkendelse af referat d. 1. december 2003: Lek-
tor Nina Skovgaard er
ikke professor, ellers godkendt.

3. Præsentation og velkomst af den nye sekretær
Tina Götzchke: Tina var
desværre syg og kunne derfor ikke være tilstede.
Præsentation og velkomst
ved næste møde.

4. Konvertering af studentersekretærtimer: Susan
beretter, at der er behov
for mere fast assistance i sekretariatet, hvorfor nogle
af

studentersekretærtimerne ønskes konverteret til
opnormering i
sekretariatet. Dette er et generelt problem i alle
klinikudvalg. Men i første omgang har
Susan Post og Sten Madsbad ansøgt om en omlæg-
ning, som HH evt. selv
betaler til at starte med. Senere forventer man en
central beslutning om
aflønning, når de to andre klinikudvalgs situation er
afklaret.

5. Meddelelser fra:
Formanden: Intet idet Sten Madsbad var indkaldt til
andet møde vedr. ny
studieordning.

Undervisere: Nina Skovgaard mener, at 7. semester
mangler kliniktimer i
forhold til den gl. studieordning. De lærer ikke nok
om sygdomme og
differentialdiagnoser. Michael Krogsgaard gør op-
mærksom på, at der mangler en telefon til
underviserne i bygning 8,

BBH. Studenter: Det obligatoriske obduktionskursus
er ikke et obduktionskursus,
men snarere en forelæsning. Problemet er, at der
ikke er nok præparater.
Holdene er desuden for store til, at man kan ringe
efter studenter fra dag
til dag, hvis der skulle være nogle præparater. Løs-
ningen kunne være at
lave en aftale med patologisk anatomisk institut på
Panum. Jørgen
Hedemark-Poulsen skulle efter sigende være i gang
med at se på sagen. Læselokalerne på BBH forefin-
des nu i bygning 11A. Men da der snart åbner
audiologisk amb. ved siden af, har studentersekretær
Anders Lander gjort
driftsledelsen opmærksom på støjproblemer for de
studerende. Generelt har
de nye læselokaler på BBH langt fra den samme
standard som på HH eller RH,
desuden er der heller ikke lige så mange. Bo (drifts-
chefen) vil indtil
videre ikke gøre noget yderligere, fordi man har
planer om at lave et
tutorcenter som det kendes på HH. Indtil da bør der
dog stilles ordentlige
midlertidige faciliteter til rådighed til de studerende.
Michael
Krogsgaard og Nina Skovgaard vil rette henvendelse
til Steen Werner Hansen
ang. dette.

Sekretariatet: råd for klinisk uddannelse søgte en
student og har fået
svar fra "Jakob på 12. sem." som først forventes at
blive færdig i 2005.
Holdprognoser E2004:
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Skandale, skandal.
Gæt en skandale-pat og vind en flaske gammel alko-
holfri cassis fra Rose's
Indlevér skandalekuponen inden mandag kl 12 i MOKs
brevkasse

SKANDALEKUPON

Hej MOK
Jeg tror at skandalepatten tilhører:

Kærlig Hilsen
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10. sem: o.k.
11. sem: overbookning m. 42 pladser. Der kommer 2
store hold i arbejds- og
miljømedicin i Hillerød, mens patologi udvides med
to ekstra hold.
12. sem: o.k.
13. sem: overbookning m. 64 pladser.
            6.-9. sem: o.k.
Andet:
Stig S. Holm har gjort opmærksom på, at studen-
terne vil få brug for en kode for at læse e-journalerne.
Michael Krogsgaard anfører, at det samme gælder
rtg-billederne på BBH.
Spørgsmålet er, om det er hospitalsafdelingen eller
klinikudvalget, som skal sørge for dette. Mht. rtg-
billederne på BBH må man adspørge rtg-ovl. Vagn
Hinge. Stig Sonne Holm skal muligvis afløse Peter
Hesselfeldt i klinikudvalget.

Studienævn: Der skal bestilles studenterhyl.
Man har modtaget klagen fra psykiatrisk ophold for
9. semesters hold KKK-3d og KKK-2e.6.
Orientering om ny studieordning for 7.-8. semester:
7semesters tentamen: I dette semester har tutorer
haft dispensation til at eksaminere. Denne dispensa-
tion søges forlænget.
8semester: Man vil oprette et fælles rul for hele KU.
9sem: sammenfald med 7. semester i klinikopholdene.
Flemming Gjerris arbejder på en løsning, som for-
ventes færdig til april.7.

Eventuelt: Intet.

Mødet afsluttes kl. 16.30.

Næste møde finder sted mandag d. 29. marts 2004 kl.
15.00 – 16.30, Hvidovre Hospital, afsnit
152.

Referent: Mie-Ran Yoon
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En forskergruppe ledet af Søren Buus, læge og pro-
fessor i immunologi fra Institut for Medicinsk Mikro-
biologi og Immunologi har ved en international lici-
tation vundet et udviklingsprojekt til en værdi af
3,85 millioner USD eller knap 24 millioner kr. Udby-
deren er det amerikanske forskningsråd, National
Institute of Health, NIH, som ønsker at vide mere
om egnede vaccine-kandidater til hurtig forebyggelse
mod truende sygdomme.
Det danske forskningshold har opbygget en viden om
hvordan kroppen genkender sygdomsvoldende stof-
fer som f.eks. virus. Opgaven, der nu skal løses for
det amerikanske forskningsråd, er at fremskaffe vi-
den om, hvilke proteinbestanddele fra bakterier og
virus, som kroppen reagerer på. Dermed bestemmes
hvilke stoffer, der skal produceres som vaccine, for
at undgå de tilsvarende sygdomme.
Projektet gennemføres i samarbejde med DTUs Cen-
ter for Biologiske Sekvensanalyse ved professor Sø-
ren Brunak, som har den computerbaserede systema-
tik, der kræves for at løse opgaven.
Søren Buus’ forskergruppe består en af en postdoc, to
ph.d.-studerende, syv laboranter, fire laborantelever,
en studerende og nogle studentermedhjælpere.
Yderligere oplysninger: Institut for Medicinsk Mi-
krobiologi og Immunologi, professor, dr.med. Søren
Buus, tlf. 3532 7885, s.buus@immi.ku.dk.
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Den Arvebiologiske Klinik under Institut for Medi-
cinsk Biokemi og Genetik, IMBG, skifter den 1. maj
2004 navn til "Klinik for Medicinsk Genetik". Navne-
ændringen skyldes, at det nye navn bedre kan
associeres med de aktiviteter, der udføres i forbin-
delse med instituttets klinisk-genetiske forskning.
Det tidligere navn relaterede sig til det daværende
"Arvebiologiske Institut" som ikke længere eksiste-
rer. Ledere af Klinik for Medicinsk Genetik er institut-
leder Niels Grunnet, IMBG, og forskningsprofessor
Lisbeth Tranebjærg.

Yderligere oplysninger: Klinik for Medicinsk Gene-
tik, att. lægesekretær Karen Girke, tlf. 3532 7816.
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Fakultetets regnskabsresultat for 2003 og det revi-
derede budget for 2004 har frigjort en disponibel
ramme på knap 10 millioner kr. i 2004. Da fakultetet
desuden er blevet gældfrit, og da tendensen i såvel
undervisnings- som forskningsbevillinger ser tålelig
ud de nærmeste år, har dekanatet taget en række
initiativer for at styrke forskning og undervisning
som led i budgetrevisionen for 2004:
· Institutterne får et engangsbeløb på godt 5 millio-
ner kr., der kan bruges til investeringer i apparatur
og andet, der ikke kan forventes finansieret af eks-
terne midler. Midlerne kan også bruges til at udbe-
tale kompensation for oparbejdet overskud på UAT.
Pengene fordeles mellem institutterne via fordelings-
nøglen
· Der opslås yderligere 7 adjunktstillinger for at imø-
degå problemerne ved generationsskifte. Stillingerne
vil blive opslået i fri konkurrence mellem institut-
terne med forventet besættelse ultimo 2004
· De nye uddannelser i molekylær biomedicin og nano-
science får 2,5 millioner kr. i 2004 samt yderligere 2
millioner kr. i 2005 og 2006 til et antal faste stillin-
ger samt til evt. startmidler til investeringer i
øvelsesudstyr.
For at imødegå generationsskifte på TAP siden har
dekanatet foreslået en analyse af, hvordan erfaring-
soverdragelse og instruktion af de nye TAP'er kan
foregå bedst muligt. For at tiltrække flere læger til
forskningen i basal-fagene på de biomedicinske insti-
tutter vil der, når en aftale er endeligt klar, blive
opslået 5 såkaldte "turnus-phd.-stipendiater" hvor et
phd.-forløb kombineres med tunusperioden, og Fa-
kultetet vil deltage i regeringens nye ordning med
samfinansierede ph.d.-stipendier. Endelig har Fakul-
tetet afsat midler til forbedring af studenterfaciliteter
og kantiner, både i 2004 og i de efterfølgende år.
Yderligere oplysninger: Fakultetssekretariatet, att.
Johannes Kristensen, ajk@adm.ku.dk
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Arbejdsmiljøorganisationen ved Københavns Univer-
sitet oplyser, at nødopkald til 112 kan foretages di-
rekte, dvs. uden forudgående indtastning af ”0”.
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Danske uddannelser skal kunne måle sig med de bed-
ste i verden. Derfor har undervisningsministeren og
videnskabsministeren den 21. april fremlagt en rede-
gørelse for Folketinget med forslag til, hvordan øget
internationalisering kan styrke uddannelserne.

Ministrene anfører, at ”De vigtigste af regeringens
initiativer for en styrket internationalisering af ud-
dannelserne er, at: den internationale dimension i
uddannelsernes indhold skal styrkes, mobiliteten
blandt elever, studerende og lærere skal styrkes,
brugen af it som et redskab til internationalisering
skal styrkes, institutioners muligheder for både at
samarbejde og konkurrere internationalt skal øges,
Danmarks deltagelse i internationale samarbejds-
fora for uddannelse, herunder i internationale sam-
menligninger af uddannelsessystemerne, skal styr-
kes, og at internationaliseringsinitiativerne skal føl-
ges op og evalueres.”

Hovedpunkterne i regeringens strategi for en styr-
ket internationalisering af uddannelserne er:
· at sikre, at uddannelserne kvalificerer danske ele-
ver, studerende og arbejdstagere til at klare sig i
internationale miljøer
· at understøtte danskere i at studere, forske og
arbejde i udlandet
· at tiltrække kvalificerede udenlandske studerende,
forskere, lærere og arbejdskraft
· at forbedre danske uddannelsesinstitutioners mu-
ligheder for at deltage i samarbejde og konkurrence
på det globale uddannelsesmarked
· at sikre kvaliteten i det danske uddannelsessystem
gennem deltagelse i transnationalt samarbejde og
internationale sammenligninger.

I redegørelsens dokument om ”Regeringens strategi”
står bl.a. i afsnit 2.1 om de videregående uddannel-
sers styrkelse af internationalisering:

”Der skal i de videregående uddannelser udbydes
flere forløb på fremmedsprog, især på engelsk. Dette
er en forudsætning for at tiltrække udenlandske stu-
derende, og det gavner danske studerende, der her-
ved får lejlighed til at udvikle sproglige kompeten-
cer i en faglig sammenhæng”. Desuden ”er det rege-
ringens ønske, at doktorafhandlinger, herunder ph.d.-
afhandlinger, udarbejdet af danske forskere på frem-
mede sprog i fremtiden skal ledsages af en mere
udførlig sammenfatning på dansk end den, der stilles
krav om i dag. Tilsvarende bør afhandlinger skrevet
på dansk ledsages af en mere udførlig sammenfat-
ning på det relevante hovedsprog end den, der stilles
krav om i dag”.

Redegørelsen vil blive diskuteret i Folketinget den
4. maj. Forslag til eventuelle lovændringer vil blive
behandlet efter sommerferien.
Yderligere oplysninger: pub.uvm.dk/2004/internatio-
nalisering
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Stikskader rammer både laboranter, forskere, stu-
derende, rengøringspersonale og mange flere. Der-
for har Branchearbejdsmiljørådene, BAR Social og
Sundhed lavet en hjemmeside, som oplyser om
smitterisici, sikre og usikre rutiner, sikkerheds-
produkter, registrering af uheld m.v.
Yderligere oplysninger: www.stikboksen.dk/
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Studieadministrationen på Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet har lagt sidste hånd på et
net-baseret sprogkursus for medicinere. Kurset Dansk
for medicinere retter sig dels mod udvekslings-
studerende på medicinstudiet, dels mod udenlandske
læger, der er i færd med at kvalificere sig til at opnå
autorisation i Danmark. Kurset, der tages i brug den
3. maj, er et fagsprogligt supplement til den almin-
delige danskundervisning for denne målgruppe.

Dansk for medicinere er et praktisk sprogligt værk-
tøj til brug i hverdagen i klinikken.. Idéen med sprog-
kurset er at tilbyde målgruppen indsigt i god kom-
munikation ved at stille eksempler på sproglige ska-
beloner til rådighed for brugeren. Kurset er bygget
op omkring danske dialoger, standardsætninger og
gloser, og det integrerer tekst, lyd og illustrationer.
Det meste af den skrevne tekst ledsages af lyd-
versioner, så brugeren kan læse og lytte simultant
og dermed studere den til tider store forskel der er
mellem skrevet og talt dansk.

Ved at udvide tilbuddene til de udenlandske læger og
de udenlandske udvekslingsstuderende på medicin-
studiet med et målrettet danskkursus, håber fakultets-
ledelsen at kunne støtte udenlandske læger i
ansøgningsfasen mod autorisation og at kunne til-
trække flere udenlandske studerende til medicin-
studiet.

Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen, Det
Internationale Kontor på Københavns Universitet
og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets interna-
tionale udvalg.

Yderligere information: www.dansk-for-medicinere.dk
eller Fakultetssekretariatet, Internationalt udvalg,
att. Tina Gottlieb, tlf. 3532 7081, tig@adm.ku.dk
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Den nyindstiftede Københavns Universitetshospitals
Forskerpris på 50.000 kr. skal uddeles for første gang
og vil blive overrakt ved et arrangement den 1. juni
kl. 16 i Dam auditoriet. Navnet på dette års pris-
modtager vil blive offentliggjort primo maj.

Prisen tildeles ”en yngre forsker under 40 år, som
har bidraget til excellent biomedicinsk, klinisk eller
anvendelsesorienteret forskning”.
SUND tilbyder e-læringssystemer til netbaseret un-
dervisning og evaluering
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Københavns Universitet har fået licens til e-lærings-
platformen Blackboard, hvor alle undervisere kan
udbyde undervisning eller elektronisk testning som
et supplement til den traditionelle undervisning.
Blackboard har til introduktion været anvendt til en
temaprøve for hjerte-kar kurset på medicinstudiets
8. semester. Adgang til Blackboard og hjælp til til-
rettelæggelse af kurser eller tests kan fås i Pædago-
gisk Udviklingscenter, PUCS.

PUCS har tillige forsøg med e-læringsplatformen
Claroline, der er baseret på Open Source og snart
foreligger i en dansk version.

Endelig har Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
fået en elektronisk evalueringsplatform kaldet
eSurvey, som i dag stilles til rådighed for alle kursus-
ledere og studienævn.

Nærmere oplysninger om e-læringssystemerne hos:
PUCS, att. Lars Kayser, l.kayser@pucs.ku.dk
eller via http://claroline.sund.ku.dk og om
evalueringssystemet hos: PUCS, att. Jørgen Hede-
mark, j.hedemark@pucs.ku.dk

PanumPosten findes også i elektronisk form på
fakultetets hjemmeside på www.sund.ku.dk/nyhed.
PanumPosten udkommer den 2. og 4. fredag i hver
måned undtaget i juli samt mellem jul og nytår. Med-
delelser og nyheder til PanumPosten bedes sendt per e-
mail til informationsmedarbejder Michael Loua,
mlo@adm.ku.dk. Deadline er 24 timer før udgivelse.
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Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Onsdag 05/05 1500 – 1600            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Torsdag 06/05 0900 – 1000            1000 – 1300 Ulrik Bodholdt Medicin
Torsdag 06/05 1200 – 1300            1300 – 1600 Ture Karbo Medicin

Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 10/05 1000 – 1100            1100 – 1400 Ditte M. S. Christensen Medicin
Mandag 10/05 1400 – 1500            1500 – 1800 Christina Rydahl Lundin Medicin
Tirsdag 11/05 1000 – 1100            1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu Medicin
Onsdag 12/05 1500 – 1600            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Torsdag 13/05 0900 – 1000            1000 – 1300 Ulrik Bodholdt Medicin
Torsdag 13/05 1200 – 1300            1300 – 1600 Ture Karbo Medicin

Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 17/05 1000 – 1100            1100 – 1400 Ditte M. S. Christensen Medicin
Mandag 17/05 1400 – 1500            1500 – 1800 Christina Rydahl Lundin Medicin
Tirsdag 18/05 1000 – 1100            1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu Medicin
Onsdag 19/05 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb       International
Onsdag 19/05 1500 – 1600            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Fredag 21/05 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb       International

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

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER  !

Den internationale studievejledning holder lukket i ugerne 25-29.
Studievejledningen for Medicin holder lukket i ugerne 30-31 og der er sommertræffetider i ugerne 27-29 samt 32-
35.

Tid til samtale kan bestilles via: Ekspeditionen / lokale 9.1.33b / tlf. 35 32 70 61
Ekspeditionen har åbent: Mandag til torsdag: 0900 – 1600  og Fredag: 0900 – 1500

Fra og med 30. august 2004 (semesterstart E04) vil det være muligt, at bestille tid til samtale over
Internettet og dermed også via den sorte computerkonsol i forhallen foran Informationen. Adressen er:
www.mdb.ku.dk/studievejledningen - husk at udfylde alle felter.

De studerende, der ikke har kunne få tid til en samtale - har mulighed for, at møde op tidligt i vores
træffetid (ikke lige før lukketid) og afvente et hul imellem to bestilte tider...
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Dag Telefontid            Træffetid Vejleder
Tirsdag 0900 – 1300            0900 – 1300 Alle Medicin
Onsdag 1230 – 1630            1230 – 1630 Alle Medicin

Studievejledningen for Medicin  &  Den International Studievejledning
Sommer-træffetider i uge 30-31
Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Onsdag 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Fredag 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International

Studievejledningen for Medicin  &  Den International Studievejledning
Sommer-træffetider i uge 32-35
Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Tirsdag 0900 – 1300            0900 – 1300 Alle Medicin
Onsdag 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Onsdag 1230 – 1630            1230 – 1630 Alle Medicin
Fredag 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
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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
sygemelde dig til eksamenskontoret senest kl. 9.00
samme morgen (hvis det er en klinisk eksamen skal
afdelingen ligeledes have besked inden kl. 9.00)
Du skal så fremskaffe en lægeerklæring, som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage
efter eksamen.
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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.
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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.
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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?

������������

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.
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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.
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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.
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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.
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Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden
for uddannelsen. Den studerende mister valg-

berettigelse 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
orlovsperioden. 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
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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.
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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.
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Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts 1995, æn-
drer det ikke på din tidsfrist at tage orlov. Det vil
sige, at der kun må bruges 6 år til fase I/Bachelor-
uddannelsen og 6 år til fase II/Kandidatuddannelsen
inklusive orlovsperioder, uret ”tikker” altså videre
selvom du har orlov.
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Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis
den bedste løsning for dig hvis du har brug for en
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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 !
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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.
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Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået
1.års eksaminer.

Efter 1. studieår skal du indtegne dig og deltage i
eksaminerne:
Basal humanbiologi, TAS og cellebiologi.

Du skal bestå Basal Humanbiologi, TAS og Celle-
biologi i løbet af de første 2 studieår

Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen
være udskrivning fra medicinstudiet.

Henvend dig straks til studievejlederne hvis der er
risiko for at du kommer ud i sådanne problemer !
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Ugedag dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 3/5 CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ
Tirsdag 4/5 CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ
Onsdag 5/5 CJ CJ CJ CJ CJ CJ
Torsdag 6/5 UMO UMO UMO UMO
Fredag 7/5

ugedag dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 10/5 CJ CJ CJ CJ
Tirsdag 11/5
Onsdag 12/5 UMO UMO UMO UMO
Torsdag 13/5
Fredag 14/5 CJ CJ CJ CJ

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 17/5 BC BC BC BC BC BC BC BC
Tirsdag 18/5
Onsdag 19/5 BC BC BC BC BC BC
Torsdag 20/5
Fredag 21/5 UMO UMO UMO UMO UMO UMO UMO UMO

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 24/5
Tirsdag 25/5
Onsdag 26/5 UMO UMO UMO UMO UMO UMO UMO UMO
Torsdag 27/5 BC BC BC BC BC BC
Fredag 28/5

-Ret til ændringer forbeholdes, studiekort skal fremvises, nyhed: åbningstiderne kan nu ses på SIS på nettet
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Hvis du allerede nu ved at du ikke kan benytte dine
2 billetter til lægeløftet d.25.6, har du muligheden
for at bytte dem til 2 flasker vin. Mail eller ring.
Mvh Henrik
13.sem

hottentottt@hotmail.com / 2728 2032
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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 afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.
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Husk hjemmesiden:
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som hjælp til jer selv og andre, når I har fået
turnusnummer.

Annoncer

�����
Klinisk Psykiatri, Ralf Hemmingsen
Neurologi og neurokirurgi, F. Gjerris

På forhånd tak
Vh joen Steendahl

Tlf 26282659
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Hvis du vil have turnus
i Vestsjællands amt,
eller overvejer det
så har jeg plads med start i foråret 2005
og vil gerne bytte til HS eller Københavns amt.
Send en mail
gerne snart
hvis det har intersesse:

turnus_vest@hotmail.com
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Stud.tilbud
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Vi søger en forskningsassistent (stud.med.) der vil
lære forskningsmæssige færdigheder indenfor fysio-
logi og gastroenterologi. Vi forsker i epiteliale trans-
port i den humane mave-tarmkanal og arbejder med
en nyligt udviklet teknik til karakterisering af
transportprocesser samt farmakologisk karakterise-
ring af celle-signalering involveret heri.
Du kommer til at indgå i et aktivt forskerteam med
mulighed for at arbejde med dit eget projekt - even-
tuelt OSVAL II
Der er mulighed for deltid eller fuldtid
(scholarstipendium).

Yderligere oplysninger ved henvendelse til:
Læge Philip Osbak

Laboratorium for Epitel Transport
Forskningsenheden, Afdeling K

Bispebjerg Hospital
Telefon 35 31 22 62

Mobil 22 300 240
Mail: philiposbak@yahoo.dk
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Vi er en gruppe læger på Hvidovre Hospital, der
arbejder på et forskningsprojekt omhandlende
polycystisk ovariesyndrom. Til projektet søger
vi kvindelige forsøgspersoner, der ikke har syg-
dommen og ikke har symptomer, der er forbun-
det med sygdommen. For at deltage skal du:

·være mellem 25 og 35 år, normalvægtig og i
øvrigt sund og rask
·have regelmæssige menstruationer og ikke ten-
dens til øget hårvækst
·ikke tage p-piller,
·ikke være gravid eller ammende

I undersøgelsen vil du få:
·undersøgt af om du har type-2 diabetes eller
forstadier hertil
·foretaget knogleskanning og måling af fedt-
fordeling
·undersøgt sukkeromsætningen i fedt-og muskel-
celler ved en vævsprøve
·foretaget gynækologisk undersøgelse

Der vil være i alt 4 undersøgelsesdage, og der
gives ulempegodtgørelse på i alt 500 kr. Er du
interesseret i at deltage, kan du kontakte projekt-
ansvarlig læge, Pernille Fog Svendsen Tlf: 36 32
35 21 /  25 46 15 48, hverdage bedst mellem kl. 9
og 15.

Pernille Fog Svendsen, læge
Libeth Nilas, Overlæge
Gynækologisk-obstetrisk afd,

Sten Madsbad, professor
Kirsten Nørgaard, overlæge
Endokrinologisk afd.

… every day counts… når nye lægemidler skal
udvikles…
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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.
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PhaseOneTrials A/S er en selvstændig og uaf-
hængig forskningsvirksomhed, der gennemfører
fase 1 afprøvninger af nye lægemidler i Danmark
for lægemiddel- og biotekindustrien.
PhaseOneTrials A/S ligger på H:S Hvidovre Ho-
spital, som er medejer af virksomheden.
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Dagsorden
1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
i det forløbne år.
 2) Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.

3) Beslutning om decharge for direktion og besty-
relse.

4) Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Se bilag 1.
a. Bestyrelsen foreslår genvalg af
Kasper Berthelsen, stud.med., KU.
Jacob Andersen, stud.med., SDU.
Karen Kjær Larsen, stud.med., AAU.
b. Bestyrelsen foreslår nyvalg af
Ole Andersen, salgs- og marketingsdirektør
Wonderful Copenhagen
Jørn Egvang, forlagsdirektør Erhvervsskolernes For-
lag

6) Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Per
Premer.

7) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionæ-
rer. Se bilag 2.
Formandsskabet fremsætter forslag til vedtægtsæn-
dringer på baggrund af ønsket om at professionali-
sere bestyrelsen, udarbejdet i samarbejde med Si-
mon Serbian, formand for FADL Hovedforeningen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen af-
holdes konstituerende bestyrelsesmøde, og i forlæn-
gelse heraf et ordinært forlagsmøde (ca. kl. 13-18)
for alle aktive i FADL’s Forlag og andre interesse-
rede.

Dagsorden med bilag samt årsregnskab med
revisionspåtegning og årsberetning ligger til efter-
syn på FADL’s kredsforeningskontorer i Århus, Odense
og København
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FADL har lavet en rigtig god lokalaftale om løntil-
læg med Psykiatrien i Nordjyllands Amt. Aftalen er
den første egentlige aftale på psykiatriområdet, og
vil derfor være en god murbrækker for kommende
forhandlinger over hele landet. I kan nedenfor læse,
hvad der er for tillæg, der er mulighed for at få.
Aftalen kan i sin fulde ordlyd læses på vores hjemme-
side www.fadl.dk

Torsten Bøgh Rasmussen
Formand for FADL´s Lægevikargruppe
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Forhåndsaftalen er gældende fra den 1. maj 2004, de
angivne beløb er på 31/3 2000-niveau
!�����������
Patienttransport
400 kr. pr. transport uden for dagtiden/dagtjenesten
(mandag – fredag fra 08.00 – 15.30)
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Parterne kan aftale tillæg for særlige funktioner/
funktioner af særlig kompleksitet.
�	���������������
Tillæg for FADLs forberedende lægevikarkurser
Der ydes kvalifikationstillæg på kr. 4.800 (31.03.00-
niveau) for et bestået kursus af de pt. 5 FADL-
forberedelsekurser til lægevikariater, hvis kurset
skønnes relevant for afdelingen. Der kan max ydes 1
tillæg.
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Der ydes et tillæg på kr. 6.000 (31.03.00) for 3 måne-
ders samlet ansættelse. Tillægget ydes fagspecifikt,
således at arbejde på lignende afdelinger ved andre
sygehus medregnes. Kun måneder indgår i de 3 må-
neders anciennitet, dvs. dage og uger medtælles ikke.

Århus 22. april 2004
På vegne af bestyrelsen for FADL’s Forlag

Karen Kjær Larsen
Bestyrelsesformand

Til pigerne

� !!
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Onsdag den 5. maj i FADL's mødelokale (over kanti-
nen)
Bl.a. bliver der mulighed for at hilse på IMCC'ere i
andre byer med vores
webcam!

Mvh
Niels
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Sundhedsfaglige
Konsulenter:

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

Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

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

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

VIL DU VÆRE EN DEL AF
FADLS ”DREAM-TEAM” ~ OG
DERVED VÆRE SIKKER PÅ AT
FÅ VAGTER I
SOMMERFERIEN?

FADL mangler vagttagere på alle hverdage for tiden,
og når vi ikke kan dække de bestillinger vi får fra
hospitalerne, begynder hospitalerne at bestille andre
steder – og denne onde cirkel medfører, at der bliver
mindre arbejde til alle jer i sommerferien.....

Hvis du kan hjælpe os den næste tid med at holde
hjulene i gang, så belønner vi dig med første prioritet til
15 vagter i juli og august...
Vi skal ha’ dækket dag, aften og nattevagter på alle
hverdage – og dette belønnes som følger:

*  Dagvagter på hverdage 3 points
*  Aftenvagter på hverdage 1 point
*  Nattevagter på hverdage 2 points
*  Nattevagter på søndage 1 point

Points kan optjenes i maj og juni måned og kun ved
løse vagter – ikke på hold eller ved dispensations-
aftaler....

EKG-KURSER

Så starter vi endnu 2 kurser op her i foråret.

Se præcise datoer og tidspunkter på hjemmesiden
www.fadl-vagt.dk
Begge kurser starter mandag den 10. maj.

Tilmeldingsskemaer findes på hjemmesiden og på Vagt-
bureauet.

TILMELDINGSFRIST: ONSDAG DEN 5. MAJ KL. 12.00
PÅ VAGTBUREAUET.

Alle vagttagere med 25 point optjent i disse måneder
vil stå øverst på listen til ialt 15 vagter i sommerferien
(juli og august) fordelt på dag/aften og nat...

Vi håber meget på din hjælp i eksamenstiden (maj og
juni), så vi kan fortsætte med at udbyde vagter til jer
alle fremover...

Har du spørgsmål eller kommentarer så skriv til SFK,
Kristine Sarauw på ks@fadl.dk.

”Dream-team” ordningen kører fra og med onsdag den
7/5 til og med mandag den 30/6 2003.

EKSKLUSIVT
LÆGEVIKARHOLD PÅ
THORAXKIRURGISK
AFDELING RIGSHOSPITALET
SØGER ET NYT MEDLEM!

Vi er et socialt anlagt og velfungerende hold på 6
medlemmer, der primært varetager indlæggelse af
elektive patienter på afdelingen. Jobbet giver en god
rutine i objektiv undersøgelse og journalskrivning. Ar-
bejdet er travlt men lærerigt. Vagterne er ca. 6 timer
lange, og vi dækker dagvagten på hverdage. Løn i
henhold til Fadl´s overenskomst for lægevikarer. Følge-
vagter er aflønnede med fuld løn. Tiltrædelse fra mid-
ten af august måned.

Krav:
- Bestået farmakologi-eksamen og anæstesiologi-kur-
sus - d.v.s. du skal minimum være ved at afslutte 9.
semester på gammel studieordning.
- Det forventes at man kan tage ca. 4 vagter per
måned - også i eksamensperioder.
- Tidligere holderfaring og lægevikariater værdsættes
men er ikke et krav.

Ved spørgsmål henvend dig venligst til holdleder Mar-
tin Kryspin Sørensen - E-mail: Kryspin@rhk.dk - Tlf:
51926688.

Ansøgningsfrist: Fredag 28. maj 2004. Ansøgninger
sendes til "Lægevikarhold RT" att. Niklas Seierby, Fadl´s
vagtbureau, Blegdamsvej 4, 2200 København N

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 syge-
plejerske

- 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.
3535 9118, eller du kan sende en skriftlig ansøgning til
vagtbureauet senest: Torsdag den 13. maj 2004.



��

Kære FADL-medlemmer.
Tusind tak for jeres hjælp og støtte
under FADL’s jubilæumsuge.
Tak fordi I støttede op om den gratis kaffe og de
gratis crossainter hver morgen. Jeg kan kun be-
klage til studerende på høje semestre, at vi ikke
så det muligt at lave lignende arrangementer på
universitetshospitalerne.
Tak for engagementet ved de tre foredrag, som
vi havde arrangeret i løbet af ugen. Den store
stemmesluger i det foretagende blev nok TV-
lægen, hvilket tyder på, at det program har rig
mulighed for at leve videre, selvom Peter
Qvortrup Geisling skulle få lyst til at være al-
mindelig læge. Der er vist mange, der gerne vil
gå i hans fodspor.
Og til allersidst skal der lyde en stor tak til de
medlemmer, der var med til at gøre FADL’s fest
fredag den 30. april til den succes, som det blev.
Tak fordi i tog jer tid til midt i eksamensræset at
holde fest for FADL og jer selv.
 Tak til Jonas Torp med band for at gøre midda-
gen lidt festlig og jazz’et, og tak til de frivillige
fra Studenterklubben, der hjalp med at svinge
sprut over disken.
Tak til alle medlemmer af FADL;
det havde aldrig kunnet lade sig
gøre uden Jer.

Jubilæumskonkurrencen -
sponsoreret af
Forstædernes Bank.
1. præmien, et stetoskop, går til Nina
Chaudhary.
2.-4. præmien, et vaskefad med slik, går til Paw
Munk, Nynne Blomfeldt Nielsen og Morten
Hansen.
Tillykke til jer alle. I kan hente præmierne på
FADL’s sekretariat i løbet af ugen. Husk, at
sekretariatet har lukket onsdage.
Og tak til forstædernes Bank for at gøre det
muligt at afholde konkurrencen.

FADL

Tillykke til de medlemmer,
der havde fødselsdag den
28. april–samme dag som
FADL.
Følgende medlemmer kunne fejre fødselsdag
sammen med FADL:
Mikkel Hansen
Karina Seierøe
Søren Windfeld Hansen
Brinjar Dyresen
Mette Haugaard Haldrup
Anna Swärd
Lise Salem Cronberg
Såfremt I endnu ikke har afhentet jeres præmie,
så kan I komme på sekretariatet og afhnte den.
Husk, at sekretariatet har lukket om onsdagen.
Og endnu en gang tillykke.

Lægevikarkurser
På dette semester har vi afholdt 2 kurser i medi-
cin, 1 kursus i gas. kir, 1 kursus i  ortopæd-
kirurgi og 1 kursus i patienttransport.
Kurserne har alle været en succes med hensyn
til  fremmøde og evaluering, og vi fortsætter
således med at afholde kurser, så længe der er et
behov blandt de studerende.
Efter erhvervelse af en lystavle til at fremvise
røntgenbilleder på, holder vi nu kurserne på
Panum, frem for på Bispebjerg Hospital.
Muligheden for nye kurser (eksempelvis psy-
kiatri, neurologi, urologi, infektionsmedicin/anti-
biotika, sportsmedicin m.m.)  har været luftet,
men indtil videre har kun 3 medlemmer rettet
henvendelse om lægevikarkurser i psykiatri.
Har I derfor lyst til nye kurser så skriv til
alundh@stud.ku.dk, så opretter vi dem ved stort
nok behov.
Tak for et godt semester
FADL KKFs kursusudvalg

SPV-kurser-eller mangel på
samme.
I starten af dette semester meldte en del nye
medicinstuderende sig ind i FADL med det for
øje at få et SPV-kursus, der ville åbne døre til
den fagre hvide verden på hospitalerne og der-
med til penge. Mange studerende fik deres kur-
sus eller er nu i gang med at tage det, men nogle
studerende føler sig snydt, for der var ikke plads
nok til alle de studerende, der gerne ville på
kursus. Hermed følger en kort gennemgang af
de problemer, som der ligger i forhold til SPV-
kurserne. Det er ikke ment som en undskyld-
ning, hvorefter al snak i krogene skal forsvinde,
men som en redegørelse, der forhåbentlig vil
skabe grobund for nye ideer til, hvorledes alle
studerende bliver tilgodeset i forhold til SPV-
kurserne.
Generelt, er gennemførsel af SPV-kurser under-
lagt følgende begrænsninger:
Lokaler til rådighed.
Undervisere.
Følgevagter..
Til efterårssemesteret 2003 blev der planlagt 7
SPV-kurser á 16 studerende, og der blev udvi-
det med yderligere 3 kurser, hvoraf de to sidste
blev gennemført med 7 studerende på hvert
kursus, da der var en del frameldinger.
Til forårssmesteret 2004 blev der planlagt 10
SPV-kurser, og der blev efterfølgende udvidet
med 3 sommerkurser.
Til forårskurserne er der cirka 20 studerende,
der er på 2. semester og opad; det vil sige at der
er 188 pladser tilbage til 1. semestersstuderende.
Der var i foråret 44 fra 1. semester, der ikke
kom på de første 10 kurser, men ved at fylde
holdene op til erstatning for de studerende, der
melder fra, er tallet nu nede på 36, der bliver
tilbudt sommerkurserne.
Alle studerende får således en mulighed for at
gennemføre et SPV kursus til foråret/sommeren
2004.
De studerende, der melder fra i sidste øjeblik til
et planlagt kursus, bliver sat sidst i køen, men
får alligevel mulighed for at få SPV-kursus til
sommer.
Det var lidt af de kedelige tørre tal. Fra
Vagtbureauets side forsøger man efter bedste
evne at tilgodese alle studerende, men det er til
tider svært på grund af de begrænsninger, der
allerede er nævnt. Og så letter det heller ikke
processen, at nogle studerende i meget kort tid
før et kursus melder fra, så sent, at man ikke
kan nå at få en anden ind på pladsen.
Hvis du har holdninger af den ene eller anden art
i forhold til SPV-kurserne skal du være mere
end velkommen til at kontakte enten vagt-
bureauet eller Karen Boje, boje@fadl.dk.
Og husk generelt, at Københavns Repræsen-
tantskab altid er interesserede i at høre, hvad
medlemmer mener om FADL. Og har du ideer
til nye tiltag er du også mere end velkommen til
at tage kontakt til os!

Proletarer på Panum,

For sjette år i træk blev der fejret 1. maj i
studenterklubben. Trods massive kupforsøg fra
de borgerlige kræfter i FADL (bl.a. sedering via
pamper-rødvin), lykkedes det ikke at under-
trykke vores solidariske fællesskab. Arrange-
mentet forløb med morgenmad, taler og sange i
bedste stil og der var som altid en fantastisk
revolutionær stemning.
FADLs gamle rorgænger Andreas Lundh, holdt
sin sidste brandtale, men lovede at videreføre
1. maj traditionen i Lægeforeningen.
Som opgør mod den gamle despot topstyring,
blev der nedsat en centralkomité, der skal vide-
reføre FADLs 1. maj årene frem.
En fantastisk samling arbejdsomme hænder
gjorde deres bedste til at rydde op efter arrange-
mentet, og stod som det utimative symbol på at
komunismen ALTID vil sejre.

Leve Revolutionen

De Røde Baroner

Åbningstider på FADL´s sekretariat: mandag, tirsdag og torsdag 10.00-15.00. Fredag 10.00-12.00
Løn-og ansættelsesforhold, barselsforhold, skattevejledning, kontakt toc@fadl.dk

Bogholderi, kontingent, generel medlemsservice, kontakt ap@fadl.dk
Forsikring, kontakt jl@fadl.dk
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Kamal Quereshi holder foredrag.

To gamle FADL-politikere for lidt kaffe
og kage.

Der var dækket fint op i Panums
Kantine til de 300 medlemmer af FADL
der fik billet til jubilæumsfesten.

Bagefter fik Jørgen Funder og
Formand for FADLs Hovedforening
Simon Serbian en snak.

Til FADLs reception i KU's festsal holdt
Lægeforeningens direktør, Jørgen
Funder tale.

Gæsterne venter på at tage plads

Velkomstdrink...

Tre fyre sætter håret pænt inden de
skal spise!! De må vel være til pigerne...

Tha Manholes jazzer middagen op...

Mange var mødt op til kageuddeling
foran Dam Auditoriet.

Fødselsdagsgulerodskage fra kantinen
- mmmh!

Karen Boje, Formand for FADL i
København byder velkommen.

Stemning fra middagen..
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Efter middagen rykkede de
trehundrede gæster ned i
studenterklubben, hvor der blev
festet til den lyse morgen. Efter
en kort oprydning fortsatte
festen lørdag morgen, hvor ca.
hundrede medlemmer mødte op
til første maj arrangement, med
taler, sang og bitter. Klokken 13
rykkede selskabet videre til
Fælledparken.
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Der var mange af FADLs medlemmer,
der fortsatte jubilæet i Fælledparken.

Om end et par stykker var blevet trætte
efter de mange timers fest...

Rasmus viser stolt sin paptallerken
med Mogens Lykketofts autograf!
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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

Referat fra MSR-møde d.
29.04.2004 kl. 16 i FADL’s møde-
lokale
1 Formalia
2 Nyt fra semestrene
3 Nyt fra udvalg
4 Eksamensklager
5 Værdigrundlag for Københavns Univer

sitet
6 SUPU
7 Repræsentanter i udvalg under studie

nævnet
8 Studienævn (ekstra punkt)
9 Stormøde
10 Information om samarbejde med læge

foreningen
11 Meddelelser
12 Evt.

Tilstede: Liv E Lauritsen, 7. sem.; Sabrina
Eliasson, 3. sem.; Morten Noeck, 1. sem.; Ja-
kob Gren, 7. sem.; Christina Jensen Damm, 6.
sem.; Bo Biering Sørensen, 10. sem; Peter
Bonde, 8. sem.;Kirstina Fossar Fabritius, 7.
sem.; Kenneth Geving Andersen, 6. sem.; Mie
Christensen, 1. sem; Camilla Jensen, 1. sem;
Elisabeth Waagensen, 2 sem; Henrik Frederik-
sen, 10 sem; Jill Rachel Mains, 6 sem (Århus);
Maria Engholm, 2. sem; Christiane Toodal Bak,
3. sem; Ellen Christensen, sem fri; Simon Serbian,
9 sem; Anne Holm, 5 sem.

1 Formalia
Anne valgt til referent
Henrik valgt til dirigent
2 Nyt fra semestrene
1 semester: SAU 24 underviser er ikke fagligt
kompetent og ikke orienteret om niveauet. Hol-
det har talt med underviseren. Holdet anbefales
at sende en mail til kursuslederen med kopi til
studienævnet hurtigst muligt. TAS undervisnin-
gen diskuteres i HR. Når de har et konkret op-
læg, tages det op med Jens Tørning. De anbefa-
les at tale med Sabrina, der sidder i kommisso-
rium, der skal ændre TAS-kurset.
7 semester: Log-bogen opfattes på afdelingerne
som vejledende, og det  tages med på
studienævnsmøde.
8 semester: Stadig ikke klarhed over eksamen.
Studienævnet skal udpege en eksamensansvarlig.
Dette tages op på næste studienævnsmøde.
3 Nyt fra udvalg
1 semester udvalg: Kemi vil gerne have en start-
test til at finde ud af, hvor de studerendes ni-
veau ligger. Vi vil også have testen givet til
gymnasieelever, så man kan se om det er ni-
veauet ved studiestart eller ved afsluttet gym-
nasium, der ifølge underviserne er for lavt.
1-5 semester revisionsudvalg: Basal kursus i
farmakologi på 5. semester. Farmakologi flyt-
tes væk fra organkurserne.

Vores revisionsplan for 4. og 5. semester er god-
kendt her (muskelkursus til 4., Osval til 5.).Den
er mulig hvis præklinik ligger i slutningen af 4.
semester. Farmakologerne vil gerne samarbejde
mere med klinikerne. Spørgsmålet om eksamen
tages op senere.
Faglig dag/fakultetsdag: Tema er uddannelse. En
del basisgrupper vil gerne deltage. Næste møde
6/5.
SCOME: Der er Bologne-workshop 1/7-4/7.
Ansøgninger om at deltage kan sendes til
cjd@stud.ku.dk
4 Eksamensklager
MSR har modtaget en henvendelse fra en stu-
derende, der har følt sig meget uprofessionelt
behandlet i forbindelse med sin eksamensklage.
Desuden lader det til, eksaminatorer og
eksamenskontoret ikke har overholdt
forvaltningsloven, der skal følges når en
eksamensklage bliver en forvaltningssag.
Det er især et problem, man ikke kan finde ud
af, hvordan eksaminator vægter de enkelte
spørgsmål. Hvis det ikke er angivet, tæller alle
spørgsmål ligeligt, men det bliver øjensynligt
heller ikke overholdt. Desuden bruges der sta-
dig delkarakterer, men dette oplyses der ikke
om til de studerende. Det er meget svært at
komme til livs, men det er ikke meningen, de
skal være der. 50% reglen (50% rigtige af den
samlede eksamen er bestået) skal overholdes
ifølge loven, men det bliver ikke overholdt fra
eksaminators side.
Desuden vil de enkelte eksaminatorer ikke gen-
nemgå opgaven med de studerende fordi folk
klager hvis den er rettet forkert. Den studerende
vil klage over den person, der ikke ville kigge på
opgaven.
Studienævnet diskuterede klager på sidste møde
på baggrund af denne sag. Der er tidligere sat
retningslinier for eksaminatorerne. Forslaget er,
der kommer en forelæsning efter eksamen, hvor
eksamen gennemgås og man kan stille spørgs-
mål til eksaminator.
5 Værdigrundlag for Københavns Universi-
tet
Det blev taget op på fakultetsrådsmødet. Her
var der enighed om, dokumentet er forholdsvist
indholdsløst. Der er møde om det d. 11/5 ved
Vor Frue Plads, hvor der måske kommer et mod-
forslag. Sabrina og Maria tager derind.
Værdigrundlaget kan læses i sin helhed på http:/
/www.ku.dk/vaerdiproces/værdigrundlaget.pdf
6 SUPU
Der afholdes SUPU møde 12. maj i Odense.
.Punkterne på mødet bliver:
1 Sundhedspolitik
2 Planlægning af internationalt arbejde: Der kom-
mer en gæst fra landsorganisationen og holder
oplæg op Bologna-processen.
3 Orientering om samarbejde med Lægeforenin-
gen om uddannelse
Deltagere ved SUPU-mødet: Christina, Mor-
ten, Sabrina

FADL betaler transporten for 3 deltagere.
Desuden har SUPU udarbejdet et udkast til en
sundhedspolitik, der skal afspejle de medicin-
studerendes holdninger (bragt i sidste mok)
Udkastet til sundhedspolitik blev gennemgået
på mødet. Hovedpunkterne er: Udannelse, Sund-
hedssektoren og Samfundet.
Nogle af de hede emner er:
Røgfri hospitaler og billig og sund mad
7 Repræsentanter i udvalg under studie-
nævnet
Evalueringsudvalg: Mogens er i det. Der skal
findes en mere. Udvalget arbejder med, at op-
bygge evalueringerne – ikke skrive dem. Der er
møde ca. hver anden måned. Morten melder sig.
OSVAL-udvalget: Ingen melder sig.VKO-udval-
get: Ingen melder sig. Rustursudvalget: Anne
melder sig. Kvalitetssikringsudvalget: Kenneth,
Morten og Liv melder sig. Hellen fra klinik-
udvalg sidder der.
Hvis nogen er interesserede i nogen af disse
udvalg, kan der skrives til cjd@stud.ku.dk
8 Studienævn (ekstra punkt)
9. semesters planen skal diskuteres. Bo lægger
den endelige rapport ud på nettet. Der skal dis-
kuteres om der bør være en skriftlig eksamen
efter 9.
Merit for Osval I. Forespørgsel fra Osval for-
mændene om der kan gives merit for gruppeop-
gaver. Dette kan man ikke kan få fordi det er en
selvstændig opgave.
Eksamensplanen sendes ud pr. mail. Nogle ste-
der er der lagt en måned til eksamen. Dette er
uacceptabelt.

9 Stormøde
Kirstine og Christina står for at administrere
det. Datoen bliver 16/10
SUPU medlemmerne bliver også inviteret.
10 Information om samarbejde med læge-
foreningen
Jill fra Århus informerer:
Der er dannet en arbejdsgruppe under lægefor-
eningens uddannelsespolitiske udvalg om
prægraduat uddannelse.
Arbejdsgruppen kommer bl.a. til at arbejde med:
Universiteterne og deres miljø, Curriculum på
lægeuddannelsen, Læringsprocesser og metoder,
kliniske færdigheder, identitet og lægerollen.
11 Meddelelser
Der er bevilget 63000 kr. til rusturen. Der bliver
ikke bevilget mere før der er lavet et ordentligt
regnskab.
Dekanen har henvendt sig til IMCC for at få
lavet engelsksproget undervisning. Studie-
nævnet bør indskærpe overfor dekanen at den
slags altid skal gå igennem MSR. MSR skriver
til dekanen.

12 Evt.
MOK kunne godt forbedres. Henrik sidder i
MOK-udvalget. Alle interesserede kan hen-
vende sig til Henrik.
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Den nærmer sig med hastige skridt,
og her er PUCs forslag på, hvad netop du skal
foretage dig i uge 35 i august:

Grundet stor efterspørgsel arrangerer vi igen i
år en uges dykkertur til skandinaviens dykker-
mekka, 70km nord for Göteborg:

#?�>�@#/
Turen er for første gang åben for ALLE:
Er du ikke en erfaren dykker, så starter du turen
med et Advanced Open Water Kursus!
For erfarne dykkere venter nogen af
skandinaviens fedeste vægdyk!
Er du ikke dykker, men har lyst til en ferie i den
skønne svenske natur eller skal din ikkedykkende
kæreste bare med, så slå følge til specialpris!

Tidspunkt:
Lørdag 21. aug. - lør 28. aug, begge dage inkl.,
med infomøde fre 13.aug og mad indkøb fre
20.aug.

Pris:
3500kr (+mad) v. leje af fuldt udstyr
3300kr (+mad) v. leje af luftsæt (Flaske/Reg/Bcd)
3100kr (+mad) v. leje af flaske
2900kr (+mad) v. eget udstyr.

Er du ikke erfaren så læg 500kr. til ovst.
priser for merudgifter til Advanced Open Water
kursusbog og certifikat, dvs. du får kurset GRA-
TIS ved at tage med!

Er du ikke dykker kan du komme med
på en uges ferie for 2500kr (+mad) !

Hvis du ikke er medlem af PUC (eller
passiv) skal du tillægge indmeldelsesgebyr(50kr)
og kontingent for 2004 (350kr).

Hvis du inden 26. juni kan garantere at
stille en personbil til rådighed under hele turen,
vil turprisen for alle blive nedbragt med ca. 350
kr pr. person! Så vær en god kammerat og skaf
en bil:-)

Logi er som de foregående år i et stort
lejet sommerhus i den svenske natur.
Afhængig af folks energiniveau kan alle nå at
lave mindst 10-14 dyk hver!

Sidste frist for tilmelding og betaling af
depositum (1000kr + indmeldelse/kontingent): tir
1. juni
Sidste frist for indbetaling af restbeløb: man 2.
aug.

Pt. kun 6 pladser tilbage ! Først til mølle...

Mere info på info@puc.nu eller ring til Christian,
som er arrangør og chefinstruktør på turen, på
20131377

har følgende aktiviteter i den kommende tid:
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Tid: Torsdage 15.30-17.30
Sted: ”Johannes på Torvet”, Skt. Hans Torv 30,
mellem cafeerne Sebastopol og Pussy Galore’s

Afstressende, hyggeligt, ligefrem moderne - og
så kommer der også noget konkret ud af det. Og
selvom man sagtens kan strikke alene, giver det
en ekstra dimension at strikke sammen med an-
dre.

Du er hjerteligt velkommen uanset om du er
nybegynder eller en erfaren strikker!
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Har I også nogle gode sange på dit fag? Eller er
du frisk på at høre og måske lære nogle nye?
Grupper af repræsentanter fra forskellige fag
kommer og synger fag-/slagsange af karsken bælg.
Mød op og syng med og mod dem – alene eller
sammen med dine fagfæller.

Vi spiser også noget mad – og med lidt held
udvikler aftenen sig måske til en fest…

Det koster kr. 30 og du/I skal tilmelde dig/jer
senest den 3. maj til lotz@adm.ku.dk eller på
hjemmesiden.

Tid: 6. maj 2004, kl. 19.00
Sted: Sct. Andreas kirke, Gothersgade 148
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R’n’b sangerinden Karen synger sine yndlings-
salmer fra den gamle salmebog. Sankt Johannes
Kirkes kor synger udvalgte nye salmer og sam-
men synger vi et par af de største hits.

Pris kr. 75,- Købes i døren.
Tid: 18. maj 2004, kl. 20.00
Sted: Skt. Johannes Kirke, Sankt Hans Torv

Vores forårsprogram er udkommet. Find det ved
vores kontor.

Følg desuden med på hjemmesiden
www.sund.ku.dk/praest .  Her kan du også til-
melde dig vores elektroniske nyhedsbrev, som
løbende holder dig orienteret om vores aktivite-
ter.
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Kære alle golf- entutiaster/interesserede/nybe-
gyndere!! Det er med stor glæde, at dette års
turneringsledelse byder velkommen til endnu en
omgang Ventegodt Open. I denne turnering er
alle velkomne – det vil sige at du ikke behøver et
registreret handicap for at være med!! Vi skal
nok forklare reglerne på dagen. Vi spiller 18
huller efter Stableford systemet igen i år.
Har du ikke dit eget udstyr kan dette lejes billigt
på banen.
I år foregår turneringen på den meget estime-
rede bane, Solrød Golf & Country Club, Lørdag
den 22 Maj. Vi mødes på Panum klokken 08:00
SKARP – og alle der har mulighed for at rekvi-
rere et 4-hjulet motoriseret køretøj opfordres til
at gøre dette. Herefter kører vi i samlet flok til
banen.
Efter turneringen vil der om aftenen være after
party, hvorfor turneringsledelsen vil opkræve et
symbolsk beløb til de som gerne vil være med.
Ellers koster denne herlighed af et arrangement
kun 100 DKR for 18 hullers green-fee plus evt.
udstyrsleje (ca. 40-50 kr).

Aktiv tilmelding foregår til Søren Ålbæk på tele-
fon: 4050 3010
eller Thomas Lafrenz, mail: tlafrenz@stud.ku.dk
eller telefon: 2425 3495
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Do you enjoy travelling?
Are you interested in seeing Europe's waterside?

We are a group of young students from all over
Europe who organized a
sailing trip this summer.
We wanted both relaxing nature and the
possibility to party and meet people
that's why we chose this way of vacation.

We hired a dutch sailing boat for 20 persons from
the 13th to the 27th of
August 2004. You can choose whether you want
to join one or both weeks.
We tried to keep the prices as low as possible
(since we are all students)
and there is noone making any profit by
organizing this tour!
one week - 1400 DKK

We would be very glad to welcome you on
board!

Katharina
katja_turecek@gmx.at
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tirsdag den 11. maj kl. 1600 i lokale 9.2.3
- hvis du interesseret i at være med til at lære
mere om idrætsmedicin og se hvad fordelene er
ved at være med i SIMS!

Her skal vi bl.a snakke om planlægningen af kom-
mende arrangementer i 2004,
Hvis der er nogle emner indenfor idrætsmedicin,
som du godt kunne tænke dig at høre mere om,
eller hvis du bare er nysgerrig efter at høre om
de ideer, vi allerede har på bordet, så mød op til
info-mødet og vær med! Vi glæder os til at se så
mange som muligt, nye som gamle.
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-med besøg af John Hvarre, der har isoleret et aktivt stof i vand, der kan afhjælpe hudproblemer som
dermatitis, psoriasis m.fl.

Mødet starter med et oplæg af John Hvarre, der vil fortælle om sit ”Active water system”, som han har
arbejdet med, testet og fået lavet undersøgelser på i over 12 år og som giver flotte resultater i forbindelse
med behandling af hudproblemer.

Derefter er der almindeligt møde, hvor vi skal planlægge vores hyttetur, fagligdag og projektet om
studerendes holdning til undervisning om alternativ behandling.

Mødet er åbent for alle interesserede, så kom og lær noget nyt!
Se vores hjemmeside www.studmed.ku.dk/gim for videre information.

Vel mødt!
GIM

Gruppen for integreret medicin.
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TAG PÅ WEEKENDTUR MED GIM

-OG LÆR OM ANTROPOSOFISK MEDICIN!

-SUCCÉEN FRA SIDSTE ÅR GENTAGER SIG
VI DRAGER DEN 1. – 3. OKTOBER TIL EN SPEJDERHYTTE VED GANLØSE FOR AT FOR-
DYBE OS I DEN ANTROPOSOFISKE MEDICINS VERDEN, HYGGE OS MED DEJLIG MAD,
VIN, SANG OG KAGE, LÆRE HINANDEN AT KENDE OG FESTE TIL DEN LYSE MORGEN!

-OG HVAD ER SÅ ANTROPOSOFISK MEDICIN?
HAR DU HØRT OM WALDORF-SKOLEN (STEINERSKOLEN), KENDER DU MÅSKE ALLE-
REDE LIDT TIL RUDOLF STEINERS ÅNDSVIDENSKAB ANTROPOSOFI? DENNE UDGØR
OGSÅ FUNDAMENTET I ANTROPOSOFISK MEDICIN (HERAF NAVNET), HVOR SYGDOM

SES SOM EN MANIFESTATION PÅ UBALANCE MELLEM MENNESKETS FIRE VÆSENSLED;
DET FYSISKE, LIVSLEGEMET, SJÆLELEGEMET OG EGOET.

ANTROPOSOFISKE LÆGER HAR GENNEMFØRT BÅDE EN ALMINDELIG LÆGE-
UDDANNELSE OG EN ANTROPOSOFISK UDDANNELSE, OG KAN DERFOR SUPPLERE

DEN ALMINDELIGE LÆGEORDINEREDE MEDICIN MED BLAND ANDET PLANTEMEDICIN,
SAMT FLERE FORMER FOR KUNST- OG BEVÆGETERAPI.

-DET LYDER SPÆNDENDE! HVORDAN KOMMER JEG MED?
HVIS DU ALLEREDE NU VED AT DU VIL DELTAGE, KAN DU SENDE EN MAIL TIL GIM PÅ
ADRESSEN GIM@STUDMED.KU.DK. ALLE PRAKTISKE OPLYSNINGER FØLGER EFTER

SOMMERFERIEN.

HYTTEN ER BOOKET, SÅ SÆT KRYDS I KALENDEREN MED DET SAMME!

MANGE HILSNER FRA GIM – GRUPPEN FOR INTEGRERET MEDICIN
WWW.STUDMED.KU.DK/GIM
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Den danske Kronprins, Edward, tager til Wisconsin
for at få en slapper,mens han udgiver sig for at være
en ”ganske almindelig udvekslingsstuderende” fra gode
gamle DK. Han møder Paige, en halvmongolidt-ud-
seende, soon-to-be medicinstudine, som falder pla-
dask for ham og ham for hende. Men hvordan skal det
ikke gå når hun opdager at han rent faktisk er Dan-
marks kommende konge?

)"	��'��������
en frygtelig masse bajere
en bums til at se filmen med
flere øl
fine plastik dannebrogsflag, så i kan flage hver gang
der er billeder fra danmark eller det pragtfulde
pseudodanmark: Prag

,������
Det var en stenet og slap fredag. Jeg havde siddet til
halvsent på biblioteket og fasthold min kære
stamplads med de sidste rester af mine blodige,
afskrællede negle, da jeg med ét fik en tanke: de dér
bananer nede i Netto er bare herredyre...

 Jeg foer ud af døren og ned ad nørrebrogade, greb en
bycykel og stormede af sted. Så stod jeg der. Palads.
Et slot af drømme. Et paradis af eventyrlighed og
dværge. En bunker af gamle, udtrådte Se&Hør blade.
Men med ét slog det mig: hvordan bærer jeg mig ad
med, ubemærket, at gå ind og se en film af en sådan
kaliber uden at have nogen, der står mig nær, at dele
oplevelsen med? Jeg griber straks efter det nærme-
ste pengebundt, med den tanke at jeg kan betale mig
til noget selskab at følges med, men bliver hårdt
skuffet da jeg opdager at det er mindst en fyrre
minutters tur i taxa fra mig. I stedet skraber jeg den
usle og lowlifetaberagtige wannabe bums op fra
Palads’s’s blodrøde trapper og stikker ham 3/5 plov
og siger ”tju hej, mester –er det ikke dig fra den der
gustne chokoladereklame?”.
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Hvortil han ufortrødent kaster op i ansigtet på mig.
Jeg tager det som et ja, tager ham i hånden og tager
ham med ind i biografens mørke, mystiske og poeti-
ske eventyrverden.
Før vi sætter os, skyder vi ren heroin ind i vores
årer. Så er vi klar.

Allerede da vi viser vores billet, overrasker det os at
se, at vi er de eneste der har medbragt dannebrogs-
flag. Filmen starter, meget lovende, med en isbjørn
der stiller sig på bagbenene på en globus… Det kan
kun blive godt.

Allerede to minutter og elleve sekunder inde i filmen
bliver vi for første gang konfronteret med instruktø-
ren, Martha Coolidge’s, dårlige researcharbejde: De
danske nummerplader på Prins Edwards racerbiler
er af følgende type: VIL 48653
Men her stopper vi, for der er skrevet mangen en
grov anmeldelse af denne film, hvori der ofte er
henvist til hvordan de kummerlige, såkaldte
danmarksbilleder er optaget i Prag. Og ja, det er de,
men det eneste rimelige overfor denne film, er at
lade den tale for sig selv og ikke mindst lade de
fremragende prductionstills stå alene, så du selv kan
danne dig dit eget indtryk...
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DØRENE ER ÅBNE FRA 11 TIL 24
ALLE ER VELKOMNE

HVIS ELLERS DET DANSKE SOMMERVEJR ER MED OS AFHOL-
DER VI KL 15.00 PÅ PLÆNEN FORAN KLUBBEN

KLUBMESTERSKABER I FODBOLD

DER SPILLES MED 3 MAND PÅ BANEN OG MAX 5 PÅ HOLDET.
HVIS DER ER MINIMUM TO TILMELDTE PIGEHOLD, AFHOLDES

DER OGSÅ EN REN PIGETURNERING.
DER ORIENTERES OM DE NÆRMERE REGLER KL. 15 OG DER

SPILLES SELVFØLGELIG MED DOMMER.
SENESTE TILMELDING FREDAG KL. 14 I KLUBBEN.

ØLSTAFET

AFHOLDES SOM SÆDVANLIG FOR 5-MANDSHOLD MED DE
VANLIGE REGLER. ALLE HOLD MØDER KL. 15.45 TIL LOD-

TRÆKNING OG FOR AT BLIVE ORIENTERET OM REGLERNE.
SENESTE TILMELDING FREDAG KL. 15 I KLUBBEN. 50,- PR

HOLD.

HERUDOVER HÅBER VI AT I ALLE SAMMEN VIL KOMME  FORBI
OG HEPPE PÅ JERES HELTE OG GØRE DET TIL EN HYGGELIG

OG UNDERHOLDENDE DAG.

KH HUSGRUPPEN
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