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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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Denne redaktion
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Missekat Overrasker Kirurg

Universitetsavisen - Man Orker Knapt
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AF GRY GAIHEDE, gbg@adm.ku.dk

Bagsideredaktionen har intet overblik over mængden af institut- og fakultetsorganer på Københavns
Universitet. Hver onsdag udgiver FADL og Det medicinske Studenterråd dog et blad der særligt kalder på
opmærksomhed. MOK, hedder det. Min Ordentlige Kleppert, betyder det. Måske.

Bladet udkom den 12. maj i vanlig erigeret stil. På forsidecollagen er Frede iklædt muskler, nitter og sværd
– intet andet. Ved hans fod knæler Mary iført udslået hår og kæder. Forklaringen følger på side 3 i bladets
eneste redaktionelle artikel: "Vi må simpelthen ud med vores royale liderlighed,« står der. Ud kommer den.
Masturbation Over Kronprinseparret.

Man Orker Knapt
På side 3 finder man tillige løsningen på sidste uges konkurrence. Under overskriften ”Skandale-patten!!”
kan man læse at "Forslagene har væltet ind over os!! Til vores store overraskelse er der hele to personer,
der har slæbt deres dovne corpi hele vejen op til MOKs postkasse. Alternativt kan tusinde aber med tusinde
skrivemaskiner være sluppet løs fra Panums dybe, mørke kældre, taget elevatoren op til 2. sal, smidt
skrivemaskinerne væk, fundet 1000 kuglepenne, fundet 1000 udgaver af MOK og udfyldt dem alle, for
derefter at tabe en ned i postkassen.”
Alle udråbstegnene og den sunde selvironi kan ikke camouflere den forsvindende læserinteresse. Man Orker
Knapt.

Mindre Orners Kult
Ugens konkurrence er anderledes sober. MOK har nemlig ladet seks nye ”kunstfærdige royale kæreste-
mærker” producere. På frimærkerne poserer kronprinsen med rækken af ekskærester. Man kan vinde seks
Crown øl hvis man kan huske deres navne. Vi iler videre med referencen
http:/ /mok.info selvom "kun royale lægestuderende kan deltage.”
Så følger et opslag med annoncer vedrørende studienævn, klinikudvalg, eksamenstilmeldingsfrister og et
portrætfoto af en studievejleder ledsaget af teksten ”MOKs egen Christen til pigerne... åh... drengene...
åh...” Pigerne og drengene takker Mindre Orners Kult for at dele deres egen Christen med alle os.

Manifest Over Kropslugte
Tegningen på side 6 »Børges hvad?« er helt enormt ulækkert læs lort
in the making.
På midtersiderne igen kronprinseparret. Ansigter i fuld størrelse uden
øjne. Man kan klippe dem ud og bruge dem som masker.
Herefter flere annoncer.
At »eksklusivtlægevikarhold på thoraxkirurgisk afdeling Rigshospita-
let søger nyt medlem« og »studerende i klinik føler sig som uerfarne
stikkere meget udsat på afdelinger hvor prævalensen af hepatitis er
høj« taler jo for sig selv.
At man kan møde »John Hvarre, der har isoleret et aktivt stof i vand,
der kan afhjælpe hudproblemer« er glædeligt, men opfordringen »Hvis
din underviser udebliver, så skriv til udeblevne@studmed.ku.dk. kunne
kalde på en forklaring.
Hvis redaktionen bag ManifestOver Kropslugte er repræsentativ for
de medicinstuderende, er det måske årsagen til at underviserne bli-
ver hjemme? Ener måske har de simpelthen fået et bedre tilbud da
Missekat Overraskede Kirurg?

Vinderen af
Udklædningskonkurrencen. Vi
trak lod blandt den opmødte...
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Læste I sidste nummer af Universitetsavisen...nej
vel! "Journalistisk medarbejder" Gry Gaihede havde
på bagsiden af Universitetsavisen nummer 9/2004
skrevet en artikel om MOKs royale nummer. Artik-
len starter let underholdende, men underholdnings-
værdien falder hurtigt i takt med, at Gry med en
række kiksede "angreb" blotter sin store uvidenhed
om MOK og ikke mindst studielivet på Panum.

Gry har ingen idé om noget som helst. Hun skriver en
artikel om MOK, baseret på gennemlæsning af ét
eksemplar. Det kan man ikke. Vi vil gerne hjælpe
Gry på ret kurs, så hun ikke skal gå gennem livet og
begå en uendelig række af lignende fejltagelser.

Så til Gry kan vi kun sige: Nej, Christen er ikke
studievejleder, men menigt medlem af MOK-redak-
tionen som bare en smule research ville have vist.
Men når man kun evner at deducere sig frem til fakta
på Erasmus Montanus manér så bør man nok over-
veje en stilling ved Ekstra Bladet, Se&Hør eller
lignende skrammelpublikationer. ”Til dig” serien er
en efterhånden gammel tradition på MOK, men det
ved den regelmæssige læser nu godt.

At "Man Orker Knapt " at læse MOK er nok heller
ikke helt sandt. MOK udgives af FADL og MSR og
støttes økonomisk af fakultetet. Det er det eneste
kommunikationsorgan til de lægestuderende. Fler-
tallet af officielle meddelelser fra fakultetet og de
mange foreninger m.v. kommer kun i MOK, og det er
derfor en nødvendig del af studiet at følge med i
MOK. Vi når rent faktisk flere af de lægestuderende
end Universitetsavisen, som ikke er at finde på de
mange Universitetshospitaler fra Hillerød i nord til
Holbæk, Næstved og Køge – hvor hovedparten af de
lægestuderende på kandidatdelen befinder sig.

MOK er primært en "opslagstavle" for styrende or-
ganer, studenterorganisationerne og menige stude-
rende. Det er derfor ikke så bemærkelsesværdigt, at
det læste nummer kun har ét redaktionelt indslag.
Igen kunne Gry godt have brugt lidt tid på research.

Vi rammer generelt vores målgruppe, som Gry tyde-
ligvis og heldigvis ikke tilhører. Men vi takker da for
opmærksomheden! Og vores humor er da heldigvis
heller ikke på det generelt lave niveau som
Universitetsavisen gang på gang fremviser på deres
”Finnsk Fjernsyn-agtige” bagside.
Vi står gerne ved at vores humor er plat og ofte
infantil. Men det er nu engang den linie vi har lagt.
Og vi mener selv at der ikke er langt mellem snaps-
ene i modsætning til Universitetsavisen som giver
en snaps om året – og så bider de den oven i købet
over!

Og nu vi er ved formidling kan vi jo henvise til
Universitetsavisens hjemmeside www.ku.dk/
universtetsavisen. Her behøves vist ikke flere kom-
mentarer.

Grys artikel kan læses på denne side. Vi har valgt at
genoptrykke den, da vi synes det er synd at flertallet
af lægestuderende ellers ikke har mulighed for at
læse den. Vi giver den 2 ud af 6 hønserøve fordi
starten af den rent faktisk var lettere underholdende,
men ikke mere da filmen knækker undervejs.

Og så til noget andet…

�����������������
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Fredag valgte Ekstra Bladet at fyre op under debat-
ten om forsøgsdyr. Her stod to lægestuderende fra
KU frem og fortalte hvor hårdt det var at være
tvunget til at lave øvelserne hvor der indgik forsøg-
dyr. Vi vil ikke gå i detaljer med artiklens journali-
stiske niveau. Men vi opfordrer de studerende til at
deltage i den debatten på www.studmed.dk.

�����

Og så lige til et tillykke til FCK med sejren i lørdags.
Tudekiks til Brøndby Support.

Og da dette MOK så ellers er årets sidste er der kun
tilbage og sige: Go' sommer, held og lykke til eksa-
men, og vi ses til EM i klubben og ellers til septem-
ber!

����
��
 !�
��	������	���������"#
����	

�
�
�

�
�

��
�

�
�

��
�

�
�

�
�

��
�

�

$����%
���%��
���#�
������������%

�
	�������������������
�	�	�	���������&�
#����	� ��
� '	��
����������	�� (��
��
#����
�����	����������	������	
������������#�	�����	�����������
������
��
� �� ��		�� ����� ���������

������
��
	���
����������
)
�� *�����	�&��	�	���	����
���)�+, '�)�-./
�� �����
�	��� �	�����&�	����	����
���)�, '�)�+/
�� ��	�0�	�	�������

���)�--1 '�)�-1,
��2�
�
��
����
���)�/�����+3 '�)�43�����/������
�� 5���

���)�,�,+6 '�)�7 �

�������������	

�������������

�����



�

��������	
������
����������
�
�������������������
Tænketank anbefaler øremærkede midler til
forskningsformidling
Videnskabsminister Helge Sander nedsatte i maj 2003
en tænketank om forskningsformidling, fordi han gerne
vil give befolkningen et bedre indblik i og forståelse
for forskningens betydning i det moderne viden-
samfund.

Tænketanken under ledelse af Christine Antorini har
den 26. maj fremlagt sit arbejde samt en række an-
befalinger i rapporten "Forsk og fortæl". Mange af
anbefalingerne vil, såfremt de bliver virkelighed, få
indflydelse på fakultetet og fakultetets forskere:

· 2 procent. af alle forskningsbevillinger skal
afsættes til forskningskommunikation
· Forskningsinstitutionerne skal skabe stær-
kere incitamenter for forskningskommunikation
· Forskningsinstitutionerne skal udvikle en
strategi og politik for forskningskommunikation
· Forskningskommunikation skal indarbejdes
i universiteternes udviklingskontrakter
· Ansøgninger om forskningsbevillinger skal
indeholde en kommunikationsplan
· Forskningsinstitutionerne skal tilbyde for-
skerne medie- og kommunikationskurser
· Forskningskommunikation skal indgå i for-
sker- og adjunktuddannelserne.

Rapporten kan nedhentes som pdf-fil på linket:
www.videnskabsministeriet.dk/"Forsk & fortæl"

Ærespris til professor Thomas Söderqvist for forny-
else af Medicinsk Museion

Professor i medicinhistorie ved Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet i København, dr. phil. Tho-
mas Söderqvist er tildelt dette års ærespris på 60.000
kr. fra Generalkonsul Ernst Carlsens Fond. Prisen
gives hvert år for at ”hædre danske videnskabsmænd,
læger og andre, der måtte have ydet en særlig ind-
sats fortrinsvis ved udforskning og behandling af syg-
domme”.

Thomas Söderqvist får prisen for sit arbejde med at
revitalisere det tidligere Medicinsk Historisk Mu-

seum og opbygningen af et nyt Medicinsk Museion
for medicinhistorisk forskning, samlinger og udstil-
linger ved Københavns Universitet.

Thomas Söderqvist, der tiltrådte som professor ved
Københavns Universitet i 1999, har oprindeligt stu-
deret bl.a. videnskabsteori samt ide- og lærdoms-
historie ved universiteterne i Umeå og Göteborg.
Den 57- årige professor er ph.d. fra Göteborgs Uni-
versitet, har været post-doc ved Stanford University
og blev i 1998 dr.phil. fra RUC på en biografi om den
danske Nobelpristager Niels Jerne. T. Söderquist er
den første akademiker med humanistbaggrund, der
får Ernst Carlsens Ærespris.

Yderligere oplysninger: Københavns Universitet,
Medicinsk Museion, att. Thomas Söderqvist, tlf. 3532
3801, t.soderqvist@pubhealth.ku.dk

Panum-kantinens tilbud på fakultetets hjemmeside
Fakultetsledelsen, som giver et drifttilskud til
Panumkantinen har besluttet at information om kan-
tinens tilbud til arrangementer skal placeres på
fakultetets hjemmeside.

Panumkantinens tilbud kan findes på linket:
www.sund.ku.dk/organisation/Faksekr/Kantine
Konference om ErhvervsPhD-Initiativet på Panum
den 8. juni
Som følge af øgede bevillinger til at støtte uddannel-
sen af PhD kandidater indbyder Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet, Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling samt Tech Trans Enheden
ved Københavns Universitet til orienteringsmøde om
mulighederne for virksomheders, universitetets og
kommende forskerstuderendes anvendelse af rege-
ringens ErhvervsPhD-Initiativer.

Mødet finder sted: Tirsdag den 8. juni kl. 9.15 –
12.00 i lokale 21.1.18 på Panuminstituttet.

· Velkomst og indledning: v/ ph.d.-studieleder
Jørgen Vinten, SUND
· Præsentation af Tech Trans Enhedens mu-
lighed for at bringe forskerne og erhvervslivet sam-
men v/ enhedens leder, Karen Laigaard.

· Redegørelse for ErhvervsPhD-Initiativets
indretning og muligheder v/ specialkonsulent Jens
Peter Vittrup, Videnskabsministeriet.
· Fremlæggelse af eksempler på
ErhvervsPhD-forløb. Kandidaters og virksomheders
erfaring med ordningen.
Ved arrangementet vil der være mulighed for at
stille uddybende spørgsmål til deltagerne.

Tilmelding senest den 6. juni til fakultets-
sekretariatet, att. Henrijette Kristensen,
hei@adm.ku.dk

Fakultetsdagen 2004 sætter fokus på uddannelse
Fakultetsledelsen har besluttet at Fakultetsdagen,
som i år afvikles den 8. oktober, vil have uddannelse
som overskrift.

SUND har fået tilsagn om medvirken, fra
undervisningsdekan ved Oslo Universitet, Per Brodahl,
som vil holde hovedtalen ved fakultetsdagen.

Som noget nyt og for at udvide interessen for
Fakultetets samlende aktiviteter er det endvidere
besluttet at Fakultetsdagen, der tidligere har været
målrettet forskerne, vil blive afviklet sammen med
fakultetets Faglige Dag, som har en bredere appel
til især de studerende.

Foreløbigt program kan ses på linket:
www.sund.ku.dk/forskning/Program for fakultets-
dagen

Yderligere oplysninger: Fakultetssekretariatet, att.
Anita Damsgaard Jensen, tlf. 3532 7063,
adj@adm.ku.dk

Kursus om arbejdsmiljø afholdes i august og septem-
ber
Arbejdsmiljøsektionen ved Københavns Universitet
afholder kursus om arbejdsmiljø i dagene17.-19.
august og 21.-22. september. Kurset, der primært
afholdes for ansatte som mangler den lovpligtige
arbejdsmiljøuddannelse, finder sted på Danmarks
Tekniske Universitet i Lyngby alle dage fra 8.00 til
15.30.

Tilmelding sendes på mail til niw@adm.ku.dk Til-
meldingsfrist for deltagelse er den 1. juli.

SUND-løbere til DHL stafetten den 9. september
Fakultetet vil i forbindelse med løbsarrangementet
”DHL-Stafetten” primo september samle et forhå-
bentligt stort antal løbere og opfordrer alle løbe-
interesserede til at medvirke i motionsløbet på den
valgte dato: torsdag den 9. september.

Motionsløbet, hvor hvert hold med 5 løbere tilbage-
lægger i alt 25 km. (hver tur er på 5 km.), afvikles i
og omkring Fælledparken. For at skabe samling for
løberne fra SUND har dekanatet besluttet at stille
et stort telt til rådighed, som kan anvendes før og
under løbet og til den efterfølgende spisning/hygge.
Det forventes at Fakultetet vil stille med ca. 20 hold
á fem løbere. "Heppere" og andre ikke-løbere fra
fakultetet opfordres til også at deltage, da det plejer
at være et fornøjeligt arrangement.

Deltagerne fra de enkelte institutter og afdelinger
skal selv sørge for og finansiere deres løbstilmelding.
Fakultetssekretariatet vil dog gerne vide, hvem og
hvor mange, der deltager fra fakultetet for at sikre,
at der bliver plads i teltet.

Information om, hvem der deltager fra institutter og
afdelinger - gerne med angivelse af en kontaktper-
son- sendes til: Fakultetssekretariatet, att. Johs
Kristensen, ajk@adm.ku,dk.

Tilmelding sker via Idrætsforeningens Spartas
hjemmeside: http://www.sparta.dk/Lobsoversigt/
dhl.htm
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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)

���	����������� 8���#��&������� 9�85:
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

���	����������� ����	#�	�� �����	�� 9���:
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

���	����������� ����	#�	�� ���� 9���:
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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Studerende der har læst andre uddannelser kan evt.
få godskrevet ét eller flere kurser med evt. tilhø-
rende eksamen. Til dette skal der udfyldes et særligt
ansøgningsskema som kan hentes på reolen foran
studievejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges
pensumbeskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan
samt attesteret eksamensbevis.

Meritansøgninger skal afleveres senest 1. marts for
fag man ønsker meriteret for det efterfølgende se-
mester – m.a.o. fag man skal have til efteråret 2004!!!
Ansøgninger om merit for fag på indeværende seme-
ster vil ikke blive behandlet (dog med undtagelse af
1. semester studerende der har ansøgningsfrist 1.
marts for indeværende semester for fag på 1. seme-
ster).

Så hvis du ønsker fag meriteret som du skal have til
efteråret 2004 skal du ansøge nu!
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Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Onsdag 02/06 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International

Onsdag 02/06 1500 – 1600            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Torsdag 03/06 0900 – 1000            1000 – 1300 Ulrik Bodholdt Medicin
Fredag 04/06 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
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Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 07/06 1000 – 1100            1100 – 1400 Ditte M. S. Christensen Medicin
Mandag 07/06 1400 – 1500            1500 – 1800 Christina Rydahl Lundin Medicin
Tirsdag 08/06 1000 – 1100            1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu Medicin
Onsdag 09/06 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International

Onsdag 09/06 1500 – 1600            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Torsdag 10/06 0900 – 1000            1000 – 1300 Ulrik Bodholdt Medicin
Torsdag 10/06 1200 – 1300            1300 – 1600 Ture Karbo Medicin
Fredag 11/06 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International

Træffetiderne aflyses normalt på helligdage.
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: Internettet (fx den sorte computerkonsol i forhallen foran Informationen).
Adressen er: www.mdb.ku.dk/studievejledningen - det er ikke nødvendig at udfylde feltet med CPR.nr. eller
fri tekst
Alternativt er der link via www.sund.ku.dk Þ www.sund.ku.dk/studieInfo/F_Studievej.htm

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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Sommer-træffetider i uge 27-29
Dag Telefontid            Træffetid Vejleder
Tirsdag 0900 – 1300            0900 – 1300 Alle Medicin
Onsdag 1200 – 1600            1200 – 1600 Alle Medicin

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

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 – 1600            1230 – 1600 Alle Medicin
Fredag 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International

�����������������

�"����"����"����"�
Du skal forny dit årskort inden den 15. Juli !!!

Du fornyer dit årskort på punkt.ku. Efter at have
logget ind vælger du ”Selvbetjening” i venstre menu
og dernæst ”Fornyelse” i højre menu.
Hvis dette ikke er gjort inden denne dato, bliver du
registeret som værende ophørt med dit studie.

Derfor HUSK at forny dit årskort.
God sommerferie !
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Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside

;;;���	�������
Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin
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1. MARTS 2004 ER SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERING AF DISPENSATIONSANS-
ØGNINGER
Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabe-
lige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøg-
ning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispen-
sere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra stu-
dieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, underskrives
samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:
- navn, adresse, telefonnummer og CPR-nr.
- angivelse af studietrin og på fase II/over-
bygningen også klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for
de særlige forhold, der kan begrunde en dispensa-
tion)
- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning
eller lign. vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2004 1. marts. Kun ansøgnin-
ger der er begrundet i akut opståede situationer, vil
blive modtaget efter fristens udløb og blive haste-
behandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse
sager, især ansøgninger om meritoverførsel, kan
kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at
søge i så god tid som muligt, og i øvrigt at fremme
sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet
og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne do-
kumentation. Bemærk at man ikke kan søge merit
for fag man har på indeværende semester (1. sem.
undtaget). Ansøgningsfristen er 1. marts 2004 i
efterårssemesteret.

Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal føl-
ges for at give en smidig og hurtig sagsgang.

NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræ-
ver en samtale med en studievejleder inden ansøg-
ningen kan behandles.
Dette er gældende for dispensationsansøgninger om
4.-gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte an-
dre.

KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN OG SPØRG
HVIS DU ER I TVIVL !!

Bemærk at fremover vil datoerne for merit-
ansøgninger være samme dato som dispensationsans-
øgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til ef-
teråret er ansøgningsfristen for merit for forårs-
semesteret 2005 1. oktober 2004.
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Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab,
PUCS, efterlyser OSVAL I-opgaver til en eksempel-
opgavesamling på nettet.

Vil du offentliggøre din OSVAL I-opgave på nettet
med kommentarer og karakter? Opgaven kan enten
præsenteres med navn eller anonymt. Opgaverne
placeres på e-læringsplatformen Claroline: http://
claroline.sund.ku.dk

Denne eksempelopgavesamling etableres blandt an-
det på baggrund af efterspørgsel fra de studerende.
De kommende OSVAL-skrivere vil kunne få inspira-
tion til emner samt ud fra eksemplerne danne sig et
billede af, hvad en OSVAL-opgave omfatter.

Vil du bidrage hertil, bedes du kontakte Bettina
Tjagvad i Pædagogisk Udviklingscenter Sundheds-
videnskab, PUCS, på e-mail: b.tjagvad@pucs.ku.dk
eller tlf.: 3545 4472.
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Kære Alle
Fra 8. semesterudvalget er der nedsat et eksamens-
udvalg med repræsentanter for samtlige delfag.  For
nylig forsøgte jeg at udsende en beskrivelse af eksa-
men, men den var tilsyneladende ikke klar nok.
Derfor uddyber jeg her.

På 8. semester er der 4 store kliniske temaer - hjerte-
kar - gastoentrologi - nefrourologi - hæmatoonkologi+
plastikkirurgi.

Derudover er der en række fag som følger:

Patologi
Arbejdsmedicin
Videnskabsteori
Epidemiologi
Radiologi
farmakologi
mikrobiologi
Klinisk biokemi
Klinisk fysiologi

Den eksamen som afholdes efter 8. semester skal
være en 6 timers integreret eksamen.  Eksamen vil
i sin natur være stikprøver, og den model som er
besluttet i eksamensudvalget og godkendt af studie-
lederen er følgende:

2 essayopgaver fra 2 af de store kliniske temaer
1 essayopgave fra et eller flere af de øvrige fag
20 korte spørgsmål.

Hvert af disse 4 emner vil have samme vægt i be-
dømmelsen.

Med hensyn til at definere pensum nærmere, så kan
der fra 8. semesterudvalget ikke gives mere vejled-
ning end at henvise til målbeskrivelser.  Hvert fag,
der stille spørgsmål, er ansvarlig for at deres spørgs-
mål er rimelige i forhold til pensum og til den givne
undervisning - hvilket altså ikke kan opfattes så fir-
kantet at alle spørgsmål skal være gennemgået de-
taljeret ved undervisningen.  Eksamen dækker den
undervisning som har fundet sted i 8. semester.  Der
er således ingen af fagene som først kan være rele-
vante på et senere tidspunkt.

Jeg håber have bragt lidt større klarhed.
Venlig hilsen

Christian Torp-Pedersen
8. semester formand
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Er du studerende på gammel studieordning og holder
du semesterfri efter 8. semester eller 9. semester vil
du uundgåeligt komme i karambolage med den nye
studieordning og du skal derfor på en overgangsplan
mellem de 2 studieordninger.

For at komme på overgangsplan SKAL der foreligge
en dispensation fra studienævnet. Du skal derfor hur-
tigst muligt tage kontakt til Studievejledningen for
Medicin så du kan få udarbejdet en ansøgning om at
komme på overgangsplan. Du vil ikke blive holdsat
uden at der foreligger en dispensation.

Venlig hilsen
Studievejledningen for Medicin.
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Der har været problemer med mailadressen
pumpe@studklub.dk. Hvis du har sendt en mail til
ovenstående adresse bedes du sende en ny mail til
adressen pumpe@studmed.ku.dk.
Giv venligst dine holdkammerater besked. Beklager
ulejligheden.

Venlig hilsen
Pumpefestudvalget.
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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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Så er du måske den person, som vi søger. På Afdeling
for Patofysiologi, Medicinsk Fysiologisk Institut,
beskæftiger vi os med hvorledes fysisk aktivitet in-
fluerer på stofskiftets kemiske processer. Dette sker
bl.a. for at belyse, om motion kan forebygge eller
mildne sygdomme som f.eks. fedme, sukkersyge og
åreforkalkning.
Man har længe troet, at fedtvævet var et inaktivt
væv, hvis eneste funktion er oplagring af energi. Det
er imidlertid i de senere år blevet klart, at fedt-
vævet er et meget aktivt væv, som bl.a. producerer
hormoner, og vævet kan på den måde kommunikere
med andre væv. Der er også indikationer af, at fedt-
væv – udover at have betydning for fedme - har
betydning i patogenesen til sukkersyge og årefor-
kalkning.
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Studerende på det lægevidenskabelige studium sø-
ges til et af eksterne forskningsmidler bevilliget sko-
larstipendium løbende fra 01. september 2004 til 31.
august 2004. Projektet: Biologiske markø-rer ved
behandling af kolorektal cancer? hvortil den interes-
serede studerende knyttes er en del af et større
forskningsprojekt vedrørende fremtidig behandling
af patienter med kræft i tyktarmen. Der foreligger
en af etisk komité godkendt protokol, og efter en
kort introduktion vil den studerende skulle gennem-
føre protokollen i samarbejde med en eksisterende
forskergruppe. Stipendiaten, som mindst bør have
overstået 9 semester, vil blive introduceret til
laboratoriets overordnede projekt, og vil blive op-
lært i følgende:
· udfærdigelse af projekt protokoller
· kontakt til raske forsøgspersoner og patien-
ter med kræft, samt tilknyttet personale
· omgang med biologisk materiale
· omgang med bakterielt inficeret materiale
· oprensnings-, nedfrysnings- og optønings-
processer af biologisk materiale
· analyse med EIA og RIA metoder
· indsamling og registrering af data

· statistiske metoder til vurdering af data
· tolkning af videnskabelige data
· sammenskrivning og publikation af resulta-
ter
· præsentationsteknik ved fremlæggelse af
resultater (nationalt og internationalt).

Den studerende vil indgå som en del af et større hold
af videnskabelige, tekniske og statistiske med-arbej-
dere både på hospitalet og på samarbejdende hospi-
taler og forskningsenheder. Der vil blive rig mulig-
hed for at gennemføre Osval II i forløbet.

For den studerende med lyst til, mod på og evner for
forskning vil laboratoriet stile mod en fastere til-
knytning efter overstået embedseksamen. Herved
kan gennemførelse af Ph.D. eller disputats pro-jekt
muliggøres.

Stipendiet honoreres med kr. 10.000,00/måned (bagud
betalt). Der ydes løn under ferie, men der opspares
ikke feriepenge til følgende års ferie.
Ansøgning inden d. 15.06.2004 til: Hans Jørgen Niel-
sen
Overlæge, professor, dr.med.
Kirurgisk immunologisk laboratorium,
Kirurgisk gastroenterologisk afd. 435

Hvidovre hospital
Tlf. 3632 2249
Fax 3632 3760
E-mail: h.j.nielsen@ofir.dk
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Manifest Over Kropslugte

Masturbation Over Kronprinseparret
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In honor of Professor Richard Egel, Department of
Genetics, Institute of Molecular Biology, University
of Copenhagen.
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Tuesday, June 22, 2004 9.15 – 18.00
Botanisk Auditorium, Gothersgade 140

Organizer: Olaf Nielsen, Institute of Molecular
Biology, University of Copenhagen.
onigen@biobase.dk.

Program:

���������	
���
�
Gigtforeningen ønsker gennem sin tildeling af skolar-
stipendier at give kvalificerede medicinstuderende
mulighed for at beskæftige sig med reumatologisk
videnskabeligt arbejde i løbet af studiet. De stude-
rende kan ikke oppebære SU samtidig med, at de
får et skolarstipendium.
Gigtforeningen bevilger skolarstipendier af op til
et års varighed, dog minimum tre måneder. Der
ydes per år 120.000 kr. til stipendiet samt 18.000
kr. til drifts- og annuumsudgifter. Overhead /
administrationsbidrag dækkes ikke.
Ansøgningen indsendes af den studerendes vejleder.
Den skal indeholde en projektbeskrivelse, som om-
fatter forskningsåret, hvor der er en tydelig rede-
gørelse for stipendiatens rolle og arbejdsopgaver i
forbindelse med projektet. Ansøgningen skal ved-
lægges curriculum vitae og publikationsliste for
ansøgeren samt curriculum vitae og karakterudskrift
for den studerende.
Ansøgningsskema og vejledning findes under
’Forskningsrådet’ på Gigtforeningens hjemmeside:
www.gigtforeningen.dk/forskning. I rubrikken ’An-
søgt beløb’ skrives ’skolarstipendium’.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Marianne Pagels
på tlf. 3977 8073.

I tidligere projekter involverende raske forsøgsper-
soner har vi fundet, at fysisk aktivitet øger fedt-
nedbrydning og gennemblødning i fedtvævet, og i et
netop afsluttet projekt har vi fundet, at fedtvævets
hormonproduktion øges under fysisk aktivitet. Bl.a.
mhp. at kunne fremkomme med praktiske anbefalin-
ger til befolkningen ønsker vi i et kommende projekt
at undersøge, hvilken indflydelse arbejdets intensi-
tet har på fedtnedbrydning, gennemblødning og
hormonsekretion i fedtvævet hos raske forsøgsperso-
ner. Til dette projekt søger vi en medicinstuderende
(helst på 2. del af studiet), som i samarbejde med
undertegnede vil gennemføre projektet. Projektet
forventes at forløbe over 1 år og ønskes påbegyndt
september 2004. Projektet indeholder mulighed for
indlæring af mange spændende forskningsmetoder og
kunne være en del af et prægraduat forskningsår.
Novo Nordisk har vist interesse for projektet og har
givet tilsagn om et personligt stipendium til den
rette studerende på kr. 10.000,- pr. måned.
Kunne ovenstående have din interesse? Så kontakt
undertegnede senest onsdag d. 16. juni.

Venlig hilsen
Lektor Bente Stallknecht, ph.d., dr.med.

Afdeling for Patofysiologi, Medicinsk Fysiologisk
Institut

Lokale 12.4.31, tlf. 3532 7540, e-mail:
bstall@mfi.ku.dk

9.15 - 9.20 Welcome
9.20 - 9.50 Amar Klar, National Cancer
Institute, Frederick, USA. Inspirations from fission
yeast mating-type switching studies help explain
eukaryotic development and human psychosis.
10.00 - 10-30 Benoit Arcangioli, Institute
Pasteur, Paris, France. S. pombe MT switching is a
two step process.

10.30 - 10.50 Coffee

10.50 - 11.20 Jacob Dalgaard; Marie Curie Re-
search Institute, Oxted, UK. The pause, the imprint
and the switch - mating-type switching by replication.
11.30 - 12.00 Geneviève Thon, University of
Copenhagen, Denmark. Transcriptional silencing in
fission yeast.

12.00 - 13.30 Lunch

13.30 - 14.00 Paul Nurse, Rockefeller University,
New York, USA. Genomic approaches to understan-
ding the cell cycle.
14.10 - 14.40 Iain Hagan, Paterson Institute for
Cancer Research, Manchester, UK. Spindle pole
maturation and cell cycle control.
14.50 - 15.20 Janni Petersen, Rockefeller
University, New York, USA. The stress response
pathway and Plo1 kinase in cell cycle control in fis-
sion yeast.

15.20 - 16.00 Coffee

16.00 - 16.05 Richard Egel: Personal remarks.
16.05 - 16.35 Masayuki Yamamoto, Tokyo
University, Japan. Title to be announced later.
16.45 - 17.15 Chikashi Shimoda, Osaka
University, Japan. Molecular dissection of sporulation
in fission yeast.
17.25 - 17.55 Olaf Nielsen, University of
Copenhagen, Denmark. Ddb1 controls genome
stability and meiosis via signalosome dependent
activation of ribonucleotide reductase.

Everybody is welcome. Registration is not necessary.
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Dette år skal der være en mediciner-lejr på Roskilde
festival. Ideen har været oppe før, men nu skal det
være! Lejren skal være en samling af medicinstude-
rende og deres venner. Mød dine søde, rare og intelli-
gente medstuderende i et lidt andet miljø og få en
kanon oplevelse på festival. Tænk bare: ølkroket,
dødslæger på drukhærg osv.
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12 semester.
Har du et god turnus-nummer nu
og vil du have turnus
i Vestsjællands amt,
eller overvejer det
så har jeg en god og sikker plads med start
i vinter/foråret 2005 i Vestsjællands amt
men vil af personlige årsager gerne bytte
til HS eller Københavns amt.
Send en mail
turnus_vest@hotmail.com
eller giv et ring
på tlf. 35851484
P.S. HUSK FOR ALLES SKYLD HJEMME SI-
DEN
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Eller har du en anden god grund til at sælge din
andelslejlighed, så er jeg ivrig efter at høre fra
dig! En boligløs fase II-studerende er interesse-
ret i alle størrelser og grader af vedligeholdelses-
stand.
Signe 28564080, signe_bf@hotmail.com
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Raske forsøgsdeltagere mellem 18 og 40 år søges
til et videnskabeligt pilotforsøg. Formålet med
forsøget er at undersøge sammenhængen mel-
lem stoffet glyceryl trinitrate (GTN) og udvi-
delse af pulsårer i hjernen hos raske forsøgs-
deltage vha. MR-skanning.
Baggrund: GTN er et velkendt præparat, som
benyttes ved behandling af hjertekrampe. På bag-
grund af tidligere forskning ved vi, at GTN har
en karudvidende effekt ved at øge mængden  af
signalstoffet (NO) i blodkarrenes væg, og at GTN
er medvirkende ved fremkaldelse af migræne-
hovedpinen.
Hvor: Neurologisk afd. N01 og Radiologisk afde-
ling, Glostrup Amts Sygehus, Ndr. Ringvej 57,
2600 Glostrup.
Hvor tidskrævende: Du skal møde 2 dage à ca. 2
timer samt til forundersøgelse (ca. 45 minutter)
Ubehag:. Indsprøjtning af GTN forventes at ud-
løse hovedpine. Der skal lægges plastickanyle
(Venflon) i begge albuebøjninger til indgift af
GTN eller placebo (saltvand) og indgift af kon-
trast i forbindelse med skanning. Bivirkning af
indsprøjtningen  kan være hovedpine eller
kvalme. Der gives en ulempegodtgørelse på
500,00 kr.
Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 og
100 kg., alder 18-40 år. Du må ikke lide af for
lavt
blodtryk, hjertesygdom eller andre væsentlige
sygdomme.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske
Komité, nr KA 04041 ……..

Jakob Møller Hansen, læge, Neurologisk afd. N01,
Amtssygehuset i Glostrup.
Henvendelse på: Tlf. 43232713  E-mail:
jamoha01@glostruphosp.kbhamt.dk
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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.

Mindre Orners Kult
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Tutorordningen er en væsentlig del af studiestartprogrammet hvor man har ansvar og skal lave en del opsøgende arbejde. Det
drejer sig om klart definerede stillinger med en arbejdsgiver, pligter, løn og et ansvar, som kræver engagement og omtanke.

Det er tutorens hovedopgave gennem en tæt kontakt, oplysning og rådgivning på de enkelte rushold at foregribe og til en vis
grad at afhjælpe studiemæssige og sociale problemer, før de når at udvikle sig.

Ved studiestart vil tutorerne i samarbejde med rusinstruktørerne være fakultetets og universitetets ansigter over for russerne.
Hvis deres introduktion er mangelfuld eller ustruktureret, kan mødet med universitetet blive en skræmmende oplevelse.
Resultatet bliver nemt unødige studiefrafald, hvis det overordnede indtryk af studiet er negativt i de første svære måneder.

Det ligger i selve ordet, at en introduktion markerer en begyndelse på noget nyt. Derfor er det for sent at introducere, når
russerne har lært det meste at kende selv – eller rettere tror de har det. Der sker nemlig desværre ofte det at russerne finder
sig til rette af sig selv og tænker ”nu ved de da godt, hvad det vil sige at være studerende”. Er det først kommet dertil, er det
en svær eller umulig opgave at kalde sammen til en udførlig og velstruktureret introduktion. Når russerne klarer ”introduktio-
nen” selv, klarer de sig med det, de selv kan finde ud af. Det betyder ofte, at de ikke ved ret meget om de forskellige tilbud og
faciliteter, der ikke lige ligger på vejen fra hovedindgangen til undervisningslokalerne.

En lang række af de ting, tutorerne præsenterer, er ikke lige de ting, de vil få brug for i løbet af de første 14 dage, men måske
først efter et år eller to. Det er faktisk først til den tid, man kan afgøre, om man har fået en god introduktion.

Tutorerne bør opnå et så tæt forhold til deres hold, at den ”barriere” det for nogen er at henvende sig til en officiel repræsentant
mindskes. Samtidig skal tutoren være mere end blot en ny studiekammerat, og tutorerne bør derfor opnå en kontakt med deres
hold, der bygger på en balance mellem kammeratskab og den autoritet, der følger af erfaring og ansvarsfølelse.

-����
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Den nye studieordning har nu været i gang i 4 år. Som en del af den nye studieordning er tutorordningen fortsat og vi har derfor
brug for ældre studerende der kan fungere som tutorer det næste års tid.

Det er ikke et krav at man er rusinstruktør. Alle, der har lyst, kan frit ansøge stillingen som tutor, så længe man opfylder følgende
krav:
· Ansøgning sker efter opslag og på særligt skema der kan rekvireres fra Studieekspeditionen
eller ved studievejledningen for medicin.
· Studerende både på studiets nuværende bachelordel og fase II kan søge. Det er en
forudsætning for at kunne ansøge, at cellebiologisk kursus er gennemført senest foråret 2003.
· Det vil tillige være en forudsætning, at den der ansættes som tutor kan deltage i et
heldagskursus før semesterets start.
· Ansøgningerne behandles af studielederen og/eller et bedømmelsesudvalg, der afgiver
indstilling til studielederen om ansættelse. I forbindelse med behandlingen af ansøgnin gerne gen-
nemføres korte ansættelsesinterview. Ved udvælgelsen vil der bl.a. blive lagt vægt på engagement,
deltagelse i studentersocialt arbejde og på om vedkommende ofte færdes på Panum Instituttet.
· Tutorens navn præsenteres først for de to hold på den sidste del af ruskurset.

Vær opmærksom på, at for at blive tutor skal man have bestået cellebiologi eller forvente den bestået juli 2004.

Der vil for tutorerne blive afholdt tutorkursus i august. Kurset vil bl.a. bestå af læseteknikkursus, introduktion til ny studieordning
og de problemer der kan være forbundet med studiestarten. Kurset vil være obligatorisk og man vil få løn for alle timerne.

Som en del af den nye studieplan er der to ugers introduktionskursus for de nye studerende. Tutorerne skal varetage en del af
denne introduktionsundervisning der er skemalagt på forhånd. Dette vil rent praktisk betyde tutorerne kan påregne 2-4
arbejdsdage i uge 36 og 37. Den obligatoriske undervisning, at man eventuelt vil gå glip af i denne periode kan man søge
dispensation fra ved at kontakte studievejledningen.

Hvis du skal i betragtning til stillingen som tutor skal ansøgningsskemaet (afhentes i Studieekspeditionen) være studie-
administrationen i hænde senest mandag d. 14. juni klokken 12.00. Alle ansøgere vil efterfølgende blive indkaldt til samtale i løbet
af den efterfølgende uge.

Såfremt du har spørgsmål angående tutorordningen, er du velkommen til at kontakte studievejleder studievejleder Gordon
Thomas Jehu i træffetiden ved personlig henvendelse eller på telefon 35 32 70 91.
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-SUCCÉEN FRA SIDSTE ÅR GENTAGER SIG
Vi drager den 1. – 3. oktober til en spejderhytte ved
Ganløse for at fordybe 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 allerede 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
lægeuddannelse 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 sommer-
ferien.

Hytten er booket, så sæt kryds i
kalenderen med det samme!

Mange hilsner fra GIM – gruppen
for integreret medicin
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PHILM har købt et professionelt videokamera og nu skal
det bruges.
Vi venter godt nok stadig på at få tildelt et lokale på
Panum, men det skal ikke holde os tilbage fra at starte
produktionen.
Vi søger fortsat om midler til redigeringsudstyr og på
længere sigt til lyd, lys, etc. Vi venter pt. på svar fra
Tuborgs Fond, Tuborgs Grønne Fond, Københavns Uni-
versitets Almene Fond og Fadl.

Målsætningen for september er
- at få tildelt lokale på Panum
- indkøb af redigeringsudstyr
- produktion af materiale til faglig dag og P8’ens arrange-
menter
- afholdelse af officiel åbningsreception
- opsætning af hjemmeside

Drømmer du om at blive manuskriptforfatter, skuespil-
ler, make-up artist, production manager, instruktør,
director of photography, grip, stunt koordinator, produ-
cer, Hella Joof, second unit manager eller gaffer? –så har
du nok valgt det forkerte studie…
Ikke desto mindre har du nu muligheden for at deltage i
et stykke dansk filmhistorie, idet basisgruppen PHILM
denne sommer tager de første spæde skridt mod Cannes
og Hollywood.

Er du interesseret, så kom til
�	��� �	�
��������
��������G�����������+G�,,
i FADLs mødelokale, hvor vi lægger planer for som-
meren, udveksler ideer og hygger os med et stykke
kaffe…
s.u. så vidt muligt inden d. 5. juli –ellers bare kom
alligevel.
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The participants made an introduction of themselves.

1. The national situations of internships got explained
in alphabetical order.

Denmark:
The basic in the internship is to learn to fulfil the
seven roles as a doctor.
1) The medical expert
2) The scientist
But it is important to upgrade the other five roles
too.
In Denmark they have made a policy of the interns-
hip, which can be used as a remainder for the politicians,
and can unite them, which give them more power.
It is important to focus on education especially the
pre-graduate.
In Denmark you get your internship by a lottery.
Outside the numbers are students with sick children,
own diseases or if they have to work in the military.
Denmark has three cities with universities, but since
a lot of hospitals are placed far from those cities, and
they need doctors too, some interns sell there place
in the cities as a consequence and a easy way to earn
money.
Denmark have got the problem that the universities
get more and more students, which means that in the
last five years the number of interns have risen from
150 to 420 every semester. And the universities do
not want to stop the number of students, because
they earn money of each student who graduates.
One of the good things with internship is that you are
guaranteed a job, which can be very important
especially for the students with children. And a lot
have children because they are almost 30 when they
graduate.
The students accept to be forced out of the cities if
all of the students get jobs. It means equal
opportunities for all. No nepotism. (It is no secret
that a lot of the students have medical educated
parents)
The internship is 1½ year (with 1 year hospital and 6
month in general practise) and with max 6 months
waiting.
The main problems in Denmark are number of places,
the north regions and trade with numbers.

Then there was a discussion about Swedish students
in Denmark. All students in Denmark included the
Swedish are guaranteed internship in Denmark.

Then there was a discussion about paying money for
a number. Is it legal? Unethical?

The young doctors have different start dates, which
make it possible to give on your knowledge. No
nightshifts for the first month.
It is not problem that the job could be without pa-
tients, because in Denmark they have a leak of spe-
cialists, and the solution became that two young
doctors work as one specialist.
No exams.

!� �
Discussion: Economics and patient-flow. Are all pa-
tients going to be seen by a senior doctor or not?
Future?

Iceland
The internship is one year and a lot of it is based on
internal medicine
You get your internship by a lottery. But it makes no
problems because there is only one university hospi-
tal and two small ones, which are very popular
because of good supervision and more money. So the
interns want to go to the small hospitals.
Every year Iceland have 40 – 48 candidates and the
number are growing.
It has been discussed if the time should rise to 1½
year, but the students are afraid of it will interfere
with the quality. The students want to increase the
quality.
They have increased the numbers of internship, which
mean more people are staying after internship.
Some of the problems in Iceland are, that you have
to leave Iceland to specialise after internship, and
the Icelandic students in ex Copenhagen.
As a medical student it is possible to work as a young
doctor in the holidays both in hospitals or even alone
in a general practise in the countryside.

Norway
1½ year: 6 months of surgery, 6 months of medicine,
6 months in general practise. The government wants
3 month in psychiatry or/and 3 month in drugaddict
support. The internship is often at hospitals in the
south and in general practise up north.
Norway has 300 candidates every semester starting
first of February and first of august. Everyone who
speaks Norwegian and have the qualifications can
apply for an internship. 120 candidates are waiting
for a place. The problem is mostly after the summer.
The prognosis is pessimistic. The time waiting is
around 6 months + two months. The candidates get
no money while waiting if they do not work.
The main problem in Norway is the quality of the
internship, or it might be, because there are no
evaluations. No norms but good standards, and the
supervisors probably do not know them. Today
evaluations are a wish, and before it is implemented
waiting is ok.
Norway has 3000 student in Norway and 2000 in
other countries. Another problem is based on that
fact. How to exclude foreign students?
The bureaucracy is a problem too. They do not want
to make a solution for the problems. So one solution
could be to end the internship – shut down the sy-
stem.
The government is increasing the number of medical
students in Norway and in other countries and that
makes a problem too.
The most important issue for the government is to
place doctors in the small places.
Have internship outplayed the role?

Sweden
First 5½ year of medical school and then 18 – 21
months of internship. You apply for an internship as
a normal job. They do not hire you because of any
grades, but if they like you, or if you have done any
students job, or worked at hospitals before
graduating. After the internship you do a final exam.
During the internship you have a supervisor.
Waiting depends on where you are applying. 1 – 2
years in the big cities. They are trying to make the
hospitals far away more attractive example by paying
better money, and the supervision is better. While
you are waiting you often work, but right now the
hospitals have problems with paying for this work
even when they need it.
They have made some Ph.D internships.
The salary is different between the interns, but it is
not different between the sexes.
The problems in Sweden are economic, quality,
Swedish students abroad, the free salary for young
doctors, and that there are too many students because
of “lack of doctors”.

Conclusion

We all focus on quality, enough places, the pay and
we all rely on a good bureaucracy.

1b. Statements
We were trying to make the statements respecting
the different national situations. Every participant
tried to make a statement. A lot of discussion took
place. These statements are the consensus of all the
participants.
Number of students

Long discussion:
- Education and production.
- Economics.
- Is it the number of internship that depends of the
number of students or is it the other way around.
- Students moving around, economy, flexibility and
protection, with a number of interesting point.

“It is the responsibility of each society, state or
country to avoid bottlenecks by balancing the number
of medical students with the number of internship
and consultant jobs available.”

Quality of internship
Discussion:
- What is a working doctor, and is patient contact
included.
- Balance between the patients and academic work.
- How do you define standard.

“The internship should be carried out as a working
doctor with continuously development and evaluation
of the intern.”

“To secure the quality of the internship, evaluation
must be made continuously, and feedback on how
well the internship correspond to the set standards.”

Availability of internship
Discussion:
- The spirit and the words in the statement.

“It is in the best interest of the society and for the
quality of doctors, that the internship should be
available immediately after graduation.”

Purpose of the internship in the future
Discussion:
- Making a clinical base.
- Learning routines as a doctor.
- Learning culture and skills.
- The kind of department is not important.
- The department is important ex is internal medicine
important, because it must not be too specialised.
- It is not a way to get doctors in the countryside.
- Making the doctor confident.

“The internship should be a period of developing ex-
cellence in clinical and academic skills as well as
developing skills of communication and cooperation
needed to work independently and efficiently as a
doctor.”

“The intern should at the end of internship have
sufficient training to seek further education and skills
in every aspect of medicine.”

Flow of students and doctors

�����
... blev der her I København holdt et møde mellem
Medecinstudentforeningerne fra Island, Norge, Sve-
rige og Danmark..
Temaerne var: Turnus: kvalitet og pladser; Udlands-
studerende og Nordisk samarbejde.
Nedenfor er et løst referat og vores Copenhagen
Consensus bragt, er du yderligt interesseret i Tur-
nus-, Uddannelsespolitik eller Nordisk samarbejde
kan du skrive til: hb@fadl.dk att:SUPU

På vegne af FADL Sundhed og Uddannelses Politisk
Udvalg
Peter Svenningsen
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- Exchange of students will enhance the innovation.
“We want to promote breaking down barriers between
the Nordic countries.”

“A free flow of doctors in the Nordic countries is
important to exchange of ideas, methods and culture.”

3. The Nordic cooperation.

Brainstorm:
- Informal structure.
- Networking.
- Be prepared for European conferences.
- No umbrella structure.
- Not too informal, so it is possible to make a state-
ment.
- Staying in touch – pass the stick.
- The host country is responsible for the communication
the next year until the conference.
- We have a lot in common and can help each other.

Sweden is the host spring 2005, and Sweden decides
the subjects and content of the meeting. We agreed
that the meeting should not have to many participants
(2 or 3 pr country).

Suggestions for next meeting:
- EU and medical students.
- Bologna process.
- Medical students and the industry.
- Pre-graduate education.
- Role of medical students association.
- Value for money – how do we serve our members.
- How to get active members.
- Member-benefits.
- Is it in Brussels or our capitals the decisions on our
education are made.

Someone outside our world could speak on a subject.

We should invite each other for our national con-
ferences and seminaries.

Liv Bjerre Juul Nielsen, 26-05-04
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1. Number of students

“It is the responsibility of each society, state or
country to avoid bottlenecks by balancing the number
of medical students with the number of internship
and consultant jobs available.”

2. Quality of internship

“The internship should be carried out as a working
doctor with continuously development and evaluation
of the intern.”

“To secure the quality of the internship, evaluation
must be made continuously, and feedback on how
well the internship correspond to the set standards.”

3. Availability of internship

“It is the best interest of the society and for the
quality of doctors, that the internship should be
available immediately after graduation.!

4. Purpose of the internship in the future

“The internship should be a period of developing ex-
cellence in clinical and academic skills, as well as
developing skills of communication and cooperation
needed to work independently and efficiently as a
doctor.”

“The intern should at the end of internship have
sufficient training, to seek further education and skills
in every aspect of medicine.”

5. Flow of students and doctors

“We want to promote the breaking down barriers
between the Nordic countries.”

“A free flow of doctors in the Nordic countries is
important to exchange of ideas, methods and culture.”

Copenhagen, 22nd of May 2004.

Icelandic Medical Association
MMF – Norsk Medicinskstudent Forening
MSF – Medecins Student Färbondet
FADL – Foreningen Af Danske Lægestuderende
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De første to arrangementer er:

"Vinsmagning for begyndere"
introduktion tildet at smage på vin,
 med præsentation af klassiske dufte og smage,
... så er der noget at bygge på.
 Torsdag den 10. juni 2004 kl. 18.00 - 20.00
Tilmeldingsfrist 4.juni 2004.

"Nye Franske Vine"
ikke Bordeaux og Bourgogne, men
 andre områder der arbejder med
at gøre vinen meget bedre til prisen,
 kom og få et andet indput til
de franske herligheder.

Torsdag den 24. juni 2004 kl. 18.00 - 20.00
Tilmeldingsfrist 18. juni 2004.

Begge arrangementer afholdes i Klubben på Panum
og koster Kr. 60,00 pr. deltager.

Tilmelding skal ske via FADL´s Hjemmeside.
www.fadl.dk/medlemstilbud/lokalefordele/københavn/
vinklub
Såfremt du har spørgsmål kan disse sendes til
dr_svenningsen@hotmail.com.
Venlig hilsen Peter Svenningsen
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Formanden for lægevikargruppen Torsten Bøgh Ras-
mussen, Louise Hasselstrøm, Odense Kredsforening
samt Bo Christensen, FADL Hovedforening har for-
handlet en lokallønsaftale på plads for samtlige sy-
gehuse i Ringkøbing Amt. Aftalen er gældende pr. 1.

april 2004 og omhandler tillæg (500 kr.) for patient-
transport uden for normaltjeneste, - tillæg for at
have fulgt to af FADL´s lægevikarkurser (4.300 pr.
år), - tillæg for 3 måneders samlede vikariaterfaring
(6.600).

Hertil kommer, at sygehusene i Ringkøbing Amt er
enige i, at medicinstuderende automatisk får det
samme tillæg som en læge, hvis de udfylder den
samme funktion. Dette betyder pt., at der også er
mulighed for et tillæg på godt 12.000 kr. pr. år for
deltagelse i fælles vagt mellem de medicinske og
ortopæd.kir afdelinger, - at der er tillæg på 350 kr.
pr. døgnvagt på gyn/obs.afd. på Herning Syhgehus.

Tjek FADL´s hjemmeside www.fadl.dk for at se, hvor
der bliver givet løntillæg,  - det kunne være du var
heldig

Torsten Bøgh Rasmussen.
Formand for FADL´s Lægevikargruppe
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Har du lyst til at lære at dykke?
Eller vil du gerne tage et fortsætterkursus?
Helt ekstraordinært vil der være mulighed for at
tage dykkerkursus i slutningen af august/starten
af sept. Præcise datoer afh. af antal tilmeldte
m.m.
Vil du gerne tage et Padi Open Water
kursus(begynder) eller Padi Advanced kursus
(fortsætter), og har du tid i de sidste uger af aug/
starten af sept., så kontakt os, og vi vil forsyne
dig med mere info!
Pris for OpenWater kursus: 2700kr, pris for AOW
kursus: 2000kr., ved min. 2 deltagere. Tilmel-
ding i par foretrækkes. Tillæg derudover indmel-
delse/kontingent til PUC.

Sidste frist for tilmelding er senest søn 20. juni!
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SKAL NORDVEST VINDE IGEN?

SIMS arrangerer det
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i fodbold i september

Hold øje med opslag og MOK i starten af det nye
semester!

God sommerferie!

SIMS
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Studenterklubben viser alle Danmarks EM-
kampe live på storskærm.
· Se om Christian Poulsen har fået råd til en
frisør.
· Se, om Rommedahl får et indlæg indover
· Se os tæve svenskerne

De indledende kampe starter på følgende tids-
punkter:
14/6 kl. 17.00: Danmark-Italien
18/6 kl. 17.00: Danmark-Bulgarien
22/6 kl. 19.45: Danmark-Sverige
Desuden viser vi naturligvis Danmarks kvartfi-
nale, semifinale samt finalen d. 4/7.

Kom i god tid og få den perfekte plads. Showet
starter d. 14/6 kl. 16.00, hvor vi starter med at
vise den klassiske video ”EM-triumen” feat. John
”Faxe” Jensen i en sjælden rolle som målscorer.
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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 den
27. maj 2004

1. Formalia
2. Revision af første hjælps kurset
3. Nyt fra semestrene
4. Bevilling til rustur
5. IFMSA, det internationale samarbejde
6. Udeblevne undervisere
7. Nyt fra udvalgene
8. SUPU
9. Lægeforeningens arbejdsgruppe vedrø

rende prægraduat uddannelse
10. Betaling for ankesager
11. Vaccination af studerende
12. Nedsættelse af udvalg til rusbogs

revidering
13. Rustur + FSRs rusarrangement
14. Studienævn
15. Fagligdag/fakultetsdag
16. Meddelelser
17. Evt.

Tilstede: Liv E Lauritsen, 7. sem.; Sabrina
Eliasson, 3. sem.; Jakob Gren, 7. sem.; Bo Bie-
ring Sørensen, 10. sem;.;Kirstina Fossar
Fabritius, 7. sem.; Kenneth Geving Andersen,
6. sem; Henrik Frederiksen, 10 sem; Maria Eng-
holm, 2. sem;; Simon Serbian, 9 sem; Anne
Holm, 5 sem.; Rune Tønnesen, 5. sem; Helene
Hvidman, sem fri; Michael Heimadi, 10. sem;
Eva Wetke, 4. sem; Søren Stagelund, SATS;
Zahra, IMCC

Ad 1 Formalia
Helene Dirigent
Anne Referent

Ad 2. Revision af førstehjælpskuset på 1.
semester.
Søren Stagelund fra gruppen, der har arbejdet
med forslag til revidering af 1. hjælpskurset på
1. semester præsenterer det forslag, der bliver
fremlagt for studienævnet.

Ad 3 Nyt fra semestrene
3. semester: Sabrina har sendt et forslag til revi-
sion af 3. semester til 3. semester udvalget.
Materialet sendes ud på mailinglisten.
4. semester HR har haft møde med Bjørn Q.
Referat bliver sendt ud. Rygter om spot gen-
nem underviserne. Der er ingen planer om
en spot på 4. eller 5. semester!
6. semester: Generelt anbefales de studerende
at læse medicinsk og kirurgisk kompendium til
ortopædkirurgi og reumatologi selvom kurserne
ligger lige før eksamen. Kompendiet er alt for
omfattende til disse kurser. Der skrives et brev
til studienævnet efter eksamen. Desuden tages
det op i 6. semester udvalget.
7. semester: Må man have hjælpemidler med til
eksamen? Afdelingerne ved det ikke, så det ta-
ges op i studienævnet.

Ad 4. Bevilling til rustur
Ansøgning om ekstra bevilling til rusturen. Der
er kommet et grundigt budget for dette
års rusvejledning.Der er ikke plads i MSR’s
budget med mindre vi tager pengene fra andre
basisgrupper eller rusbogen. MSR bevilger 9000
kr. til busserne, men så er der ikke penge til at
bevilge ekstra penge til rusbogen.

Ad 5 IFMSA, det internationale samarbejde.
Sara fra IMCC gennemgår hvad IMCC, IFMSA
og SCOME er, hvad de laver og hvordan vi kan
samarbejde med IMCC om international
studenterpolitik.
Der er sendes 8 delegerede til hvert IFMSA
møde. De 7 pladser er reserverede til forskellige
repræsentanter fra IMCC. Den sidste plads kan
gå til MSR. Dette ville være meget relevant fordi
IFMSA også diskuterer studenterpolitik.
IMCC vil gerne betale 50% af transporten for
denne person hvis personen til gengæld skriver
et indlæg om mødet til IMCC’s årsrapport.
MSR er positive over for dette forslag. Vores
deltagelse koordineres gennem SUPU så det er
fælles på landsplan.

Ad 6. Udeblevne Undervisere
Der har været 15 henvendelser, hvor nogle har
været ang. flere udeblevne siden marts.
Der skal laves endnu mere PR, så der er et grund-
lag for at gå videre til studienævnet, der kan
bede evalueringsudvalget afdække problemet
yderligere. Oversigten kan dog allerede sendes
til studielederen nu.

Ad 7 Nyt fra udvalgene
1 semester udvalg: Prøven, der skal laves for de
studerende før studiestart for at afdække om
folk har deres C-niveau present når de starter,
er ved at være klar. Vi giver prøven til nogle
gymnasieelever, der lige har gennemført C-ni-
veau for at se, om niveauet i prøven passer.
9 semester udvalg: Man må gerne komme på
samme hospital på 7. og 9. Men man kan ikke
være sikker på, man kommer på det samme.
Der bliver ikke reeksamen efter 9. semester
OSKE eksamen. Den skriftlige eksamen skal
teste den studerendes evner til at følge et
behandlingsforløb. Det er vigtigt, det er en case-
eksamen. Gerne kombineret med multiple
choise, der ligger op af casen
Der skal afholdes et ekstraordinært MSR-møde
om 9. semester, hvor der er mulighed for kom
mende 9. semesters studerende at deltage.
Udvalg vedr. integrerede eksamener: Jens Juul
Holst har taget deres forslag vedr. 4. og 5. seme-
ster med til dette udvalg.

Ad 8. SUPU
Tilbagemelding fra SUPU-mødet den 12. maj.
Mødet handlede meget om Bologna Prag pro-
cessen. Der sendes tre medlemmer til møde i
Frankrig snart.
Der er weekend-møde 17/9-19/9.

Ad 9. Lægeforeningens arbejdsgruppe ved-
rørende prægraduat uddannelse
Helene skal med på møde d. 15. juni og vi skal
finde Københavns bidrag til dette møde. Helene
tager vores forslag med.

 Ad 10. Betaling for Ankesager
Michael tager sagen med på fakultetsrådsmødet.
Hvis der ikke kommer betaling, kan vi ikke tage
flere sager, da det er for tidskrævende at bede
folk om at gøre gratis.

Ad 11. Skal alle medicinstuderende have
hepatitis B vaccine?
Medicinstuderende i klinik bør have tilbudt vac-
cinen og dette skal garanteres af universitetet.
Der er skrevet et brev om problemet, der er
sendt til Amtet. Desuden skal den sendes til
studienævnet og dekanen.

Ad 12. Rusbogsrevidering
Liv og Anne Arbejder med det. Der skal skrives
ud til basisgrupperne, så de kan opdatere deres
indlæg. Helene og Simon opdaterer MSR’s side.

Ad 13. Rustur + FSRs rusarrangment
Anne, Liv og Sabrina reviderer oplægget. Anne
og Sabrina tager med på ugeseminaret og gen-
nemgår oplægget for rusvejlederne.

- FSR afholder igen i år et arrangement for alle
nye studerende ved KU. Det afholdes den 18.
august. Kirstine overvejer at deltage.

Ad 14. Studienævn
Studienævnsmødet er først d. 8. og derfor er der
ikke kommet dagsorden.

Ad 15. Fagligdag/fakultetsdag
Information om fagligdag/fakultetsdag den 7.
oktober 2004.
Der bliver en pris til den basisgruppe, der laver
den bedste stand.
Der bliver sendt ud på MSR-aktive om der er
nogen, der vil stå for MSR’s stand.

Ad 16 Meddelelser
Der er valg i torsdag . 9. september til styrende
organer (bl.a. studienævnet) fordi universitetet
får bestyrelse. Det er endnu uklart hvor lang
valgperioden bliver. Helene er valgansvarlig. Det
skal i MOK nu.
Driften er kommet med et forslag om storskærme
i kantinen. Dette kunne finansiere forbedringer
i kantinen. Det tages op efter sommerferien.

Ad 17 Evt.
Næste fagrådsdag bliver d. 28/8 2004.
Ole Henrik fra FADL har foreslået at lægge
MSR og FADL sammen. Diskussionen kører
og kan evt. tages op på fagrådsdag.

���



��

����������	��
����	��������������
����������	�
�������	����
��������������	������
�����
����
�������	������
�����	�
�����	����	�����	�	��	�������������������

�	��	�	���������
����������	�����������������	���	���
�����������

���������	�

� !�"#$%�&�� !�'()*�
+,��	,����

SÅ ER DET TID TIL PUMPEFEST 2004

TIRSDAG DEN 29. JUNI KLOKKEN 22.00 TIL ???

HUSGRUPPENS AFSKEDSSALUT TIL DE FÆRDIGE KANDI-
DATER.
HVER SOMMER AFHOLDER HUSGRUPPEN PUMPEFESTEN FOR
DE FÆRDIGE KANDIDATER (OGSÅ DEM FRA I VINTER) – UD-
OVER DEN FEDE BAR I ATRIUM-GÅRDEN (DEN MED NY D.J.
HVER TIME), VIL DER VÆRE BAND PÅ DEN STORE SCENE.
DERUDOVER UDDELES DEN GYLDNE PUMPE TIL EN (ELLER
FLERE?) FÆRDIGE KANDIDATER, DER HAR UDMÆRKET SIG
VED AT VÆRE SOCIALT OG FESTLIGT AKTIVE FOR DERES ÅR-
GANG!

HVEM KAN KOMME MED TIL FESTEN?
ALLE FÆRDIGE KANDIDATER FRA JANUAR 2004 OG JUNI
2004 ER GARANTERET ADGANG MED ÉN (1) GÆST ELLER
KÆRESTE ELLER KONE/MAND, SÅFREMT DERES NAVNE ER SKREVET I DØREN.
DETTE BLIVER DE VED AT SENDE EN MAIL MED GÆSTENS OG SIT EGET FULDE
NAVN (SAMT HOLDNR.) TIL DENNE ADRESSE: PUMPE@STUDMED.KU.DK.
(DER HAR VÆRET LIDT PROBLEMER MED MAILADRESSEN SÅ SEND VENLIGST EN NY MAIL HVIS DU HAR SENDT

EN MAIL)

ER DU BLOT EN SIMPEL STUD.MED. SOM OS ANDRE GÆLDER FØLGENDE REG-
LER:
KUN ADGANG MED STUDIEKORT/ID-KORT TIL PANUM – INGEN GÆSTER –
DETTE ER EN LÆGE(STUD.)PROFFESSIONSFEST!

VI GLÆDER OS TIL ÅRETS FEDESTE FEST I KLUBBEN
KOM GLAD – KOM FRISK

HUSGRUPPEN

����������������


