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Har du børn? Eller planlægger du at
få børn mens du studerer?
Hvad siger du til en Panum
Børnehave?

Indkaldelse til
stiftende
generalforsamling
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af Børnehaveforeningen „Sund
Børn“!
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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: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen

2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen
Bispebjerg: Bygning 8, på trappen til 1. sal
Gentofte: Ved auditoriet.
Herlev: På repoen foran auditoriet
Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre: 1) Ved auditorierne

2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv.

2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal
Hillerød: Biblioteket
Roskilde: Studiesekretæren (Studenterhuset)

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:Basisgruppen Sund Børn
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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: Katrine Bjerggaard Fisker
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Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post
Assistent: Hanne Jensen
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Jacob Rasmussen al21@bbh.hosp.dk   Tirsdage 08.30-12.30
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KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Sekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Træffetid       Man-fre 10-14
Studentersekretær Nina Løth
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen
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Professor og institutleder Ole William Petersen og
Dansk Selskab for Cancerforskning inviterer til gæ-
steforelæsning den 11. november.Gæsteforelæsningen
har titlen “Plasticity of normal and malignant breast
and the mechanism of MMP-induced genomic
instability” og holdes af Mina J. Bissell fra Berkeley
University, Life Sciences Division, Lawrence Berkeley
National Laboratory, CA, USA.
Forelæsningen finder sted onsdag den 10. november
kl.15.00-16.00 i Dam Auditoriet på Panum.
Yderligere information: Medicinsk Anatomisk Insti-
tut, att. Ole William Petersen, tlf. 272 84,
o.w.petersen@mai.ku.dk
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Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har per 15.
november ansat Henrik Kudal, som ny driftschef.
Den 50 årige Henrik Kudal er uddannet akademiin-
geniør og har tidligere arbejdet i bl.a. DSB,
NovoNordisk Engineering og senest i boligselskabet
AAB.
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Valget af Studenterrepræsentanter til Bestyrelsen
for Københavns Universitet bør gå om!
I dag mandag den 8. november er der blevet indleve-
ret en klage til valg-sekretariatet ved Københavns
Universitet. Årsagen til klagen er at man ikke fik
læst ordentlig korrektur på de stemmesedler der er
blevet udsendt til samtlige studerende ved Køben-
havns Universitet.
En lille dum fejl. Nederst på de stemmesedler som
er blevet udsendt skal der stå hvilke opstillede lister
som har indgået valgforbund og hvilke der har ind-
gået listeforbund. Det fremgår ikke af disse lister at
S4 (MSR) er i listeforbund med L3 og L4 som er
listeforbund mellem en hel masse forskellige andre
lister.
Forvirret? Stået af? Det forstår man godt. Nu kom-
mer så et lille eksempel på hvorfor denne lille fejl er
et problem:
Det er fredag den 29. november. Som så mange an-
dre studerende ved KU har du i dag modtaget din
valgkonvolut. Du åbner den og tænker (desværre som
en del jo nok gør) ”dette interesserer mig ikke” og
lægger det hele ned i det store arkiv i baggården.
Alternativt kan den studerende have tænkt: ”Jeg
sætter mit kryds med det samme. Jeg interesserer
mig egentlig ikke særlig meget for alt det der valg.
Det går alligevel hen over hovedet på mig, men for
god ordens skyld sætter jeg da mit kryds på MSR. De
er fra mit studie og har sat sig ind i tingene”. Og så
kunne alt være fryd og gammen.
Men det kunne jo være at den studerende i forvejen
er lidt kritisk og egentlig hellere vil stemme på
Københavns Konservative Studerende fordi man ikke
er enig i Forenede Studenterråds politik som man
ved at MSR bakker op om. Og så er det at den
årvågne studerende ser at S4 ikke er i listeforbund
eller i valgforbund med nogen af de andre opstillede
lister.
”Hurra, så vil jeg alligevel stemme på MSR-listen da
den ikke bare sender sine stemmer videre til FSR’s
topkandidater!” Så sætter vedkommende krydset og
poster konvolutten.
Men sådan hænger det jo ikke sammen. Der er jo fejl
på listen og den studerende har rent faktisk givet en
stemme til FSR’s spidskandidater – uden at vide det.
Og nu hvor stemmen er afgivet ser han ikke den lille

rettelse der gemmer sig på KU’s hjemmeside over
valget.

Nogen vil måske mene at ovenstående er en anelse
søgt. Men det er principielt forkasteligt at en sådan
fejl opstår i forbindelse med – ifølge Universitetet –
et af de vigtigste valg i KU’s historie. Der må ikke
kunne sås tvivl om et demokratisk valg, og denne
fadæse bør betyde at valget skal gå om. Ikke mindst
fordi man fra valg-sekretariatets side ikke har gjort
noget synderligt for at oplyse om at der var fejl på
stemmesedlerne. Så snart det var opdaget burde det
have afstedkommet en e-mail til alle studerende om
at der var fejl på stemmesedlerne, samt hvorledes
man skulle indgive klage i det tilfælde at man havde
indsendt sin stemmeseddel. Det er nemlig ikke så-
dan lige at klage. Fristen er i skrivende stund i mor-
gen klokken 14.00. Og klager modtages kun såfremt
man møder personligt op inde i Fiolstræde!

Det skal her tilføjes at klageren ved fremmødet blev
spurgt om de ikke bare skulle finde frem til hans
konvolut og så udlevere en ny stemmeseddel. Det er
således at der for at undgå snyd er trykt et nummer
på konvolutten og stemmesedlen så man ikke kan
stemme to gange. Det såkaldte valgnummer. Det
nummer klageren har, kan så bruges til at finde frem
til den rigtige konvolut. Så det kunne rent faktisk
godt lade sig gøre for klageren at stemme om. Og så
behøvede klageren jo ikke klage over valget. Og det
kan man så tænke lidt over.

Det er MOK’s holdning at valget af studenter-
repræsentanter til bestyrelsen bør gå om. Hvis ikke
valget går om er valg-udvalget ved KU med til at
pisse på den rest af demokrati der er på Universite-
tet efter vedtagelsen af den nye universitetslov.
Redaktionen vil dog gerne understrege sin støtte til
det Medicinske Studenterråd og det arbejde de gør
og opfordre så mange studerende som muligt ved
lægevidenskab at sætte deres kryds ved S4 – MSR,
ved det forhåbentligt kommende omvalg.

MOK-redaktionen
Gordon, Christen og Martin

PS sidste frist for at afgive stemme i det indevæ-
rende valg er d. 12/11 2004
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Den 16. november udsender Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet et 12 siders annonce-
finansieret tillæg gennem dagbladet Berlingske Ti-
dende. Temaavisen vil bestå af 7 helsider med artik-
ler om forskningen og aktiviteterne ved Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet og 5 helsider med
annoncer fra danske og internationale medicinal-
firmaer.
Temaavisen sætter fokus på fremtidens sundhed og
er en del af en serie på 3 temaaviser om Forskning og
erhvervsliv. Gennem interviews med en række af
fakultetets ansatte er det sigtet at beskrive
fakultetets centrale og vigtige rolle i udviklingen af
fremtidens sundhed.
Det er dekanatets klare udmelding, at kun med væ-
sentlig og fortsat støtte til basal forskning skaber
danske forskningsinstitutioner ny og original viden,
der på sigt kan omsættes og anvendes i industrien til
gavn for samfundet.
Med artikler der spænder fra erhvervsrettet forsk-
ning på Odontologisk Institut, via klinisk forskning i
hjertesygdomme til forskning i malaria og interna-
tional sundhed på Institut for Medicinsk Mikrobio-
logi og Immunologi prøver temaavisen at beskrive
den store faglige spændvidde, som er et særligt ken-
detegn ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i
København.
Yderligere information: Ledelsessekretariatet, att.
informationsmedarbejder Michael Loua, tlf. 270 69,
mlo@adm.ku.dk
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Den førende danske rummediciner Peter Norsk fra
Medicinsk Fysiologisk Institut, MFI, er blevet hæd-
ret med Højesteretssagfører Kaj Bunch-Jansen og
Allis Bunch-Jansens legat på 125.000 kr. for sin vi-
denskabelige indsats overfor kredsløbssygdomme.
Prisen uddeles en gang om året til en dansk forsker,
der har præsteret væsentlige fremskridt indenfor
kræftforskning eller blodtryksregulering. Peter Norsk
belønnes for sin innovative udnyttelse af rumforsk-
ning, herunder undersøgelser i vægtløs tilstand, til
at belyse de mekanismer, som bestemmer kroppens
væskeregulering og dermed regulerer blodtrykket.
Baseret på forsøg i rummet har Peter Norsks for-
skergruppe på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
undersøgt og konstateret bedring hos hjertepatien-
ter, som har været nedsænket i vand for at fjerne
tyngdekraftens virkninger. Med udgangspunkt i disse
forsøg, undersøger forskerne, hvordan vand- og salt-
balancen skal justeres hos hjertepatienter til mod-
virkning af tyngdekraftens uheldige virkninger.
Den rummedicinske gruppe på SUND har siden 1993
foretaget eksperimenter på astronauter i rummet.
Resultaterne viser, at vægtløshed har en kraftigere
virkning på hjerte og blodkredsløb end ventet, og at
hjerte og blodkar bliver aflastet og afstresset i
vægtløshed. Forskergruppen har de seneste 15 år
leveret viden til både europæiske og amerikanske
rumfartsprogrammer.
Yderligere information: Medicinsk Fysiologisk Insti-
tut, att. Peter Norsk, tlf. 275 11, pnorsk@mfi.ku.dk
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Anti Doping Danmark har opslået forskningsmidler
inden for fagområdet doping til fordeling efter an-
søgning. Den samlede bevillingssum er på 1 million
kr. i 2004. Der kan søges til såvel løn som til drifts-
udgifter og apparatur. Ansøgningsfrist er den 10.
november 2004.
Yderligere information: www.doping.dk/db/filarkiv/
130/Opslag2004.pdf
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Videnskabsminister Helge Sander har med alle Fol-
ketingets partier indgået en aftale om forskning og
innovation. Aftalen indebærer, at der afsættes i alt 3
milliarder kr. over 4 år fordelt på 1 milliard kr. til
innovationsområdet, godt 1,2 milliarder kr. til stra-
tegisk forskning og knap 700 millioner kr. til forsker-
uddannelser på universiteterne.
Talentfulde, kvindelige forskere inden for fagområ-
derne naturvidenskab og teknik, bliver tilgodeset
med 45 millioner kr. og til styrkelse af talentpleje i
øvrigt afsættes 40 millioner kr.
Aftalen om forskning og innovation afsætter 68 mil-
lioner kr. til videreførelse af aktivitetsniveauet i
ordningen for erhvervs-ph.d’er. Meroptaget af ph.d.-
studerende foreslås koncentreret om teknisk viden-
skab, naturvidenskab og sundhedsvidenskab. Det skyl-
des, at disse områder står over for en betydelig man-
gel på forskere.
Yderligere information:
www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/doc-
show.cgi?doc_id=224812&leftmenu=LOVSTOF
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Fakultets nye retningslinier om ’Forskningsfrihed og
ansvar’, der trådte i kraft den 15. september 2004,
har givet anledning til en række spørgsmål vedrø-
rende forskningsret.
Da besvarelserne kan have interesse for flere har
fakultetets afdeling for Forskning og Jura samlet
besvarelserne og lagt disse på fakultetets hjemme-
side.
Yderligere information: www.sund.ku.dk/forskning/
Forskningsret.PDF
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Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har bidraget
til Universitetets samlede høringssvar til Ministe-
riet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, VTU, om
ændring af universitetsloven.
Forslaget fra VTU indeholder ændringer inden for
fire områder:
1. Gennemførelse af uddannelse i udlandet
2. Prøver i udlandet
3. Stipendieordning for visse udenlandske stu

derende (uden for EU)
4. Opkrævning af betaling for visse udenland-
ske studerende (uden for EU).
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har indsendt
bemærkninger vedrørende punkt 3 og 4, som vil have
konsekvenser for fakultetet.
I bemærkningerne til lovforslaget skriver ministe-
riet, at den foreslåede stipendieordning alene mål-
rettes 2-årige kandidatuddannelser (med et omfang
på 120 ECTS-point). Fakultetet forudser, at dette
vil give problemer for nogle af de udenlandske stude-
rende ved den lægevidenskabelige kandidat-
uddannelse og masteruddannelsen i International
Health, som begge har et andet omfang end de om-
talte 2 år. Fakultetet har derfor foreslået en formu-
lering, der sikrer at også udenlandske studerende
ved det lægevidenskabelige kandidatstudie og deltids-
uddannelser kan få del i stipendieordningen.
Med lovforslaget, som det foreligger fra VTU skal
universitet fremover opkræve fuld betaling for visse
udenlandske studerende, der ikke udløser taxame-
tertilskud. Flertallet på masteruddannelsen i Inter-
national Health kommer fra tredjeverdenslande samt
fra USA og Australien. Hvis universitetet skal op-
kræve fuld deltagerbetaling, vil prisen på uddannel-
sen stige 30-40 procent og vil næppe være konkurren-
cedygtig i forhold til resten af Europa. Fakultetet
har derfor foreslået, at uddannelser, der i forvejen er
omfattet af deltagerbetaling, friholdes fra denne del
af lovforslaget.
Desuden kan lovforslaget have utilsigtede konsekven-
ser for kandidatuddannelsen i humanbiologi, som er
attraktiv for udenlandske studerende fra hele ver-
den.
Yderligere information:
www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/doc-
show.cgi?doc_id=222430&leftmenu=LOVSTOF

Yderligere information: Fakultetssekretariatet,
Studieadministrationen, att. områdeleder Lisbeth
Roland Hansen, tlf. 27058, lrh@adm.ku.dk
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Angående: Klinikudvalgsmøde 8/2004

Deltagere: Formand, overlæge, dr. med. Carsten
Lenstrup (CL), afdelingslæge, dr. med. Lars Laursen
(LL), overlæge, dr. med. Jan Pødenphant (JP), over-
læge, dr. med. N.E. Bille-Brahe (NB), overlæge, dr.
med. Lene Wallin (LW), overlæge Gunnar S. Lausten
(GL), overlæge, dr. med. Steen Larsen (SL), over-
læge Thomas Lind (TL), overlæge Poul Erik Helkjær
(PH), næstformand, stud. med. Agnieszka Machnio
(AM), stud. med. Anders Dæhli Skjolding (AS), stud.
med. Bo Westergaard (BW), stud. med. Daniel
Faurholt (DF), sekretariatsleder Anna-Lise Lindahl
(AL), sekretær Alice Rasmussen (AR), sekretær Lone
Grøn Laursen (LG), studentersekretær Nadia Seestedt
(NS), studentersekretær Anne Cathrine Christensen
(AC)

1. Godkendt.
2. Referatet godkendt.
3. Da CL var forsinket leveredes formandens
meddelelser af AL til han kom. Lone Grøn blev budt
velkommen som ny sekretær i sekretariatet.
Hepatitis vaccination til de studerende er endnu ikke
en realitet, men Carsten Biering Sørensen har sendt
et notat til Ole Faber om hvorledes afviklingen skal
foregå, samt hvad omkostningerne er. AM har talt
med Ole Faber, og han vil sørge for at sende en
repræsentant fra Sygehusdirektoratet til næste
Klinikudvalgsmøde, som kan fortælle om det. AM
ringer og minder ham om det når vi kommer tættere
på mødet.
Tutorerne på 9. sem. honoreres nu også med 10 ti-
mer ekstra ved opstart af 9. sem.
Der har været forespørgsler mht. aflønning af under-
visning for kliniske lektorer og lærere; AL informe-
rer om at iflg. aftale fra august 1994 aflønnes både
forelæsninger og SAU 1:1.
4. De studerende beretter om tidligere nævnte
samtale med Ole Faber vedr. hepatitis vaccine.
Derudover tales der også om oprettelsen af LKF på
25. sal. Der er afsat 40 millioner kr. til indretningen
af hele etagen, men der er ingen der ved hvor meget
der vil blive brugt på LKF.
5. LL er blevet kontaktet af Peter Orebo Han-
sen, og har modtaget referat fra det tidligere budget-
udvalgsmøde; dette er dog svært at forstå. Mener
stadig at det er uklart hvad udvalgets funktion egent-
lig er. CL og LL bliver enige om at meddele Peter
Orebo Hansen at de har valgt at nedlægge udvalget.
6. AL skal til møde med studie-
administrationen, KKK og KRH d. 19/10 vedr. 1., 4.,
7., 9. og 12. sem. kapacitet i F2005. Ud fra de om-
delte studentertalsprognoser ses det at især 12. sem.
bliver et problem – der er ikke plads på afdelingerne
til at undervise hold med flere antal studerende.
Derudover skal AL til møde med eksamenskontoret
en gang i oktober vedr. 9. sem. eksamen, som for-
mentlig bliver en OSKE. Dette møde vil også om-
handle 10. sem. ny ordning.
AL fortæller, at der fra nogle underviseres side er
blevet bedt om, at SAU bliver lavet om til forelæs-
ninger så længe der både er to sideløbende studie-
ordninger. LL kalder dette en forringelse af under-
visningen, og der er generel enighed om, at det ikke
er i orden i henhold til studieplanen. CL mener løs-
ningen er at kontakte formændene for semester-
udvalgene, og få dem til at sørge for, at det ikke sker
fremover. LL foreslår et møde, hvor der undervises i
hvorledes SAU undervisning skal foregå, da der må-
ske er uklarhed herom.
7. AL foreslår at man fremover undlader at
bruge selvangivelserne (i den form de har nu), men i
stedet honorerer underviserne efter undervisnings-
planerne. Flere af de tilstedeværende mener, at det
skal dokumenteres hvad man laver for universitetet
( vi vil lave en ny form for selvangivelse). GL mener,
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tirsdag den 16. november 2004 fra kl. 13.30 - 14.40.

I bedes fremkomme med forslag til punkter I ønsker
drøftet på mødet.

Med venlig hilsen
Marianne Arbirk

kontorfuldmægtig
e-mail: maar@adm.ku.dk

tlf. 35 32 70 68

�����������
På eksamenskontorets opslagstavle i Vandrehallen
er der ophængt en oversigt over eksamensdage for
de respektive hold til TAS-eksamen i januar 2005

vh
Eksamenskontoret

at hvis undervisningsplanen laves elektronisk, bør
det være forholdsvis nemt at finde ud af hvad den
enkelte underviser yder.
Der spørges til hvornår der skal være valg til klinik-
udvalget. Der er ingen der ved det med sikkerhed,
men det er formentlig til foråret. Samtidig medde-
ler CL at han gerne vil træde af som formand, og
spørger om der er andre, der kunne være interesse-
ret i posten. LL blev opfordret og vil gerne gå ind
som formand. CL og LL vil tage det op på lærermø-
det d. 17/11.
AL fortæller at der er problemer med nøglesystemet
på KAS Glostrup (selve databasen er blevet slettet ),
og indtil videre er salget af nøgler til de studerende
stoppet. I stedet for at bruge penge på at opdatere
nøglesystemet derude, foreslår NB at lukke helt ned
i weekenden og om natten, i dag timerne tager Jane
Riishøj sig af lokalerne. De studerende er ikke afvi-
sende herfor, mener ikke der er det store behov for
at holde åben ud over dagtimerne..
De studerende spørger til bogskabet på KAS Herlev.
Som det er nu, er bøgerne låst inde, og man kan
derfor kun låne bøger når sekretariatet er åbent.
Kan det evt. gøres anderledes? Vi når ikke frem til
nogen løsning (vi arbejder på sagen).
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Referent: Studentersekretær Anne Cathrine Christen-
sen
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Overgangsordningerne er udarbejdet med henblik på
at skabe mindst muligt besvær for den enkelte stude-
rende. Samtidig ønsker man den hurtigst mulige af-
vikling af den gamle studieordning (G). En overgang
fra en studieplan til en anden, fra en måde at studere
og tænke på til en anden er aldrig uden problemer.
Derfor vil der i de kommende år, efterhånden som vi
indhøster erfaringer, blive foretaget løbende juste-
ringer af ordningen i forsøget på at opfylde visionen
om at skabe de bedste rammer for den enkelte stude-
rende. Af den grund vil denne overgangsordning ikke
være endelig eftersom der vil være uforudsete situa-
tioner, som vi p.t. ikke har taget højde for.
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Der vil som hovedregel blive tilbudt ordinær eksa-
men efter gammel ordning i de to efterfølgende se-
mestre, således at der i alt gives yderligere 2
eksamensmuligheder. De studerende skal i den for-
bindelse være opmærksomme på, at der ikke, som
normalt, tilbydes syge-/reeksamen. Dette vil med
andre ord betyde, at har man ikke bestået sin eksa-
men indenfor disse rammer (d.v.s. senest 1 år efter
gammel studieplan ophør), vil man blive overflyttet
til ny studieplan – det er desuden vigtigt at be-
mærke, at der IKKE DISPENSERES fra ovenstå-
ende.
Eksamen i Genetik er en undtagelse idet den vil
blive udbudt til og med foråret 2005.

Studerende, der efter sidste afholdelse af eksamen
efter gammel ordning stadig ikke har bestået denne,
stadig har tid tilbage i forhold til 6-årsreglen, tilby-
des undervisningsplads indenfor ny studieordning (N)
(studieplan 2000).
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Generelt vil det være således at undervisningen ef-
ter gammel ordning vil følge den normale studie-
ordning for de hold som begyndte 1. semester fe-
bruar 2000. Det vil i realiteten betyde, at følger de
studerende den normerede studietid og bliver fær-
dige som cand.med. sommeren 2006, vil de umiddel-
bart ikke komme i kontakt med den nye studieordning.
Er man knap så hurtig og bliver forsinket undervejs,
vil man blive overflyttet til ny studieordning efter
de angivne retningslinier. Det vil sige, at selv om
visse semestre vil blive gentaget en ekstra gang, vil
en overflytning til ny ordning stadig være en reali-
tet. Gentagelsen af semestre sker udelukkende for
at afhjælpe de studie- og eksamensmæssige proble-
mer og det tidstab som ellers kunne opstå ved sam-
køring af to ordninger, der er tilrettelagt på forskel-
lig vis.

De semestre hvor der bliver tale om gentagelse af
undervisningen er 11. og 12. sem. og vil blive ekstra
udbudt i alt 2. gange, således at undervisningen  på
disse semestre kører sidste gang henholdsvis foråret
2006 og efteråret 2006.

Hvad de semestre, som den enkelte studerende bli-
ver overflyttet til, indeholder vil I kunne læse på
nettet, hvor den nye studieordning er beskrevet.

DE FØLGENDE RETNINGSLINIER FOR OVER-
GANGEN FRA GAMMEL (G) TIL NY (N) STUDIE-
PLAN FORUDSÆTTER SELVFØLGELIG AT MAN
HAR BESTÅET ALLE DE RESPEKTIVE EKSAME-
NER PÅGÆLDENDE TIDSPUNKT.
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6. semester: Overflytning til (N) ved indplacering
på 6. sem. Til orientering er det nye 6. semester et
helt andet med fag der på gammelordning primært lå
på fase II. Eksamen efter ny 6. vil hovedsageligt
omhandle disse nye fag.
Man kan ikke overflyttes før alle eksaminer på gam-
mel ordning 6. semester er bestået! Har man ikke
bestået alle eksaminer på 6. semester gammel ord-
ning senest januar 2004, vil man blive overflyttet til
4. semester på ny studieordning. Man skal i alle
tilfælde kontakte studievejledningen for Medicin.
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7. semester: Indplacering på 6 (N). Herefter 8. se-
mester (N). Man vil skulle afholde den resterende
klinik i sommerferien samt deltage i en særlig tenta-
men. Har man kun bestået til og med 7. semester (G)
SKAL man kontakte studievejledningen.

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

9. semester: Vil den studerende komme på en alter-
nativ plan som indbefatter:
11. sem. (G) samt retsmedicin i OSVAL II perioden,
herefter: 12. sem. (G), 11. sem. (N) og 12. sem. (N).

10. semester: Herefter vil der ikke være nogen lo-
gisk indplacering, hvorfor 11. sem.
(G) udbydes igen. Den studerende vil blive overflyt-
tet til (N), som havde forsinkelsen ligget efter 11.
sem. (G).

11.semester: Her vil 12. sem. (G) blive udbudt og
den studerende slutter hermed af med 12. sem. (N).

12.semester: Den studerende indplaceres på 12. sem.
(N).
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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.
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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 eller fik udsættelse af fristen for
både førsteårsreglen og toårsreglen. Studienævnet
kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4.
eksamensforsøg.
Der skal foreligge usædvanlige forhold 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 per-
sonlig samtale med en studievejleder før sager
af denne karakter kan behandles.
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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.
�/
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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
8�09
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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-

��	
�������
������������
���������
����������������
��	
�������
����
/��
4;74<
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder

Mandag  8/11 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo Med
Mandag  8/11 1300 – 1400 1400 – 1700 Ulrik Bodholdt Med
Onsdag 10/11 1000 – 1200 Tina Gottlieb Int
Onsdag 10/11 0900 – 1000 1000 – 1300 Ditte M. S. Christensen Med
Torsdag 11/11 0800 – 0900 0900 – 1200 Camilla Grønlund Hiul Med
Torsdag 11/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Christina R. Lundin Med
Fredag 12/11     1200 – 1300 1000 – 1200 Tina Gottlieb Int

Mandag 15/11 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo Med
Mandag 15/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Christina R. Lundin Med
Onsdag 17/11  Lukket Tina Gottlieb Int
Onsdag 17/11 0900 – 1000 1000 – 1300 Ditte M. S. Christensen Med
Onsdag 17/11 1500 – 1600 1600 – 1900 Ulrik Bodholdt Med
Torsdag 18/11 0800 – 0900 0900 – 1200 Camilla Grønlund Hiul Med
Torsdag 18/11 1300 – 1400 1400 – 1700 Gordon T. Jehu Med
Fredag 19/11                               Lukket Tina Gottlieb Int

Personlig samtale kan bestilles via www.mdb.ku.dk/studievejledningen eller via www.sund.ku.dk

NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale,  kan du møde op i starten af vores
træffetid
        - for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER  !

OBS! Den internationale vejledning har lukket i uge  47-48

Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning
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: 9.1.3

mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.
-��������
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
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
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DATO EMNE TID ÅBNES
Onsdag den 17. nov. Genoplivning 16.15-19.30 03.11
Tirsdag den 23. nov. Kombi-kursus(sutur, i.v. & kath.) 16.15-20.30 03.11

Laboratoriet  For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404

Rigshospitalet
Blegdamsvej 9

2100 København Ø
Tlf.: 35 45 54 04

TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN SKE  PÅ TLF.: 35 45 54 04 OG 35 45 54 08 PÅ
HVERDAGE KL. 08.30-15.00 ELLER VED PERSONLIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I LKF

INDEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM
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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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Det har hidtil været kutyme, at du skulle bestille et
bachelorbevis, når du havde bestået eksamen efter
6. semester og dermed har gennemført bachelor-
uddannelsen.
Når du er færdig som kandidat på den nye studie-
ordning vil du derfor være indehaver af 2 eksamens-
beviser (et for bacheloruddannelsen og et for kandidat-
uddannelsen).

Eksamenskontoret vil i den kommende tid udarbejde
og sende bachelorbeviser til de studerende, der er
blevet bachelorer på den nye ordning og som ikke
tidligere har modtaget et sådan.

Alle beviser forventes udsendt før jul og nytår.

Med venlig hilsen

Michael Sørensen
Eksamenskontoret
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LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på 6.-
13. semester, som ønsker at forbedre deres kliniske
færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhø-
rer. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig
på det kliniske ophold på 7.+9. semester, genopfriske
færdighederne inden et lægevikariat, eller at forbe-
rede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13.
semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser:
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Et must inden det kliniske ophold på 7.+9. sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning
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Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7.+9. seme-
ster, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse til
kirurgisk lægevikariat.
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds
og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer
og knudebræt med instruktion

�������
God forberedelse til 7.+9. sem. Klinik og læge-
vikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fanto-
mer
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Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst re-
levant undervisning til akut patient eksamen. En
væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genop-
livning efter opdaterede danske standarder for læger
(Medicinering, hjertemassage, defibrillering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk
genoplivningsdukke, med IV adgang og
medicingivning, defibrillering samt hjertemassage.

På dette semester holder vi kombinerede aftenkur-
ser hvor de studerende har mulighed for at prøve
både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme
aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester
studerende der er startet i klinik eller som genop-
friskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra
16.15-20.30 og der er plads til 18 studerende. Derud-
over er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et
emne, nemlig genoplivning.

����!����!�!���%��
������������%��&"��
���!��������
������������
�������
����
Studienævnet for medicin har besluttet,
at studerende ved 7. semesters tentamen
gerne må medbringe hjælpemidler i et omfang
svarende til hjælpemidler, som anvendes i
en almindelig klinisk hverdag herunder
eksempelvis medicinalfortegnelsen og PDA'ere.
Det er dog ikke tilladt at medbringe lærebøger.
Såfremt der måtte opstå tvivl om relevansen
og omfanget af det medbragte, er det eksaminator,
der inden tentamens start afgør, hvorvidt det kan
medbringes.
Retningslinierne træder i kraft fra og med
eksamensterminen efteråret/vinter 2004/2005.

"���!���	'����������
Det er lykkes at ændre eksamensdatoerne, så der er
ingen der skal til eksamen i Gyn/obs og Pædiatri den
3. januar 2005

Med venlig hilsen

Susanne Simonsen
Eksamenskontoret
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Jeg søger en forskningsinteresseret stud.med., der
kunne tænke sig at medvirke som skolarstipendiat
(½-1 år) i forskningsprojekt om muskel udtrætning
hos raske personer og patienter med dissemineret
sclerose. Formålet med projektet er at belyse hvor-

dan muskel udtrætning påvirker  nerveledningen i
centralnervesystemet.

Som skolarstipendiat vil du på Rigshospitalets
Neurofysiologiske Klinik blive introduceret til kon-
ventionel transkraniel magnetstimulation samt en
ny avanceret teknik med magnetstimulation. Du vil
selvstændigt under supervision skulle varetage un-
dersøgelser på patienter og raske forsøgspersoner og
efterfølgende deltage i data rapportering, data ana-
lyse, manuskriptudarbejdelse etc.

Starttidspunkt: 1. januar eller 1. februar 2005 – du
kan evt. starte tidligere eller senere efter aftale.

Din løn som skolarstipendiat er kr. 10.000 per måned
i henhold til H:S takst.

Er du interesseret så ring og hør nærmere eller send
en mail til:

Birgit Andersen
Overlæge

Neurofysiologisk Klinik  3063
Rigshospitalet

telefon: 3545 3616
e-mail: birgit.andersen@rh.dk
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Thomas E. & Margaret C. Brittingham Scholarship
giver hvert andet år en dansk studerende den unikke
mulighed for ét års studier ved University of
Wisconsin-Madison i USA. Stipendiet udbydes af The
Brittingham Viking Organization (BVO), som er en
skandinavisk amerikansk udvekslingsordning mellem
studerende. BVO har eksisteret i mere end 50 år, og
er en netværksorganisation, der er bygget op om-
kring et personligt engagement fra tidligere legat-
modtagere.

Yderligere information om The Brittingham Viking
Organization samt The University of Wisconsin-
Madison findes på: www.uwalumni.com/brittingham-
viking og www.wisc.edu

Modtageren af stipendiet kan se frem til et års stu-
dier ved det ansete University of Wisconsin-Madison
med over 40.000 studerende. Stipendiets værdi er
ca. 30.000 USD. Stipendiet dækker omkostninger
til: Rejse til og fra USA, studieafgift (”Special Stu-
dent Tuition”), kost og logi samt i begrænset omfang
lommepenge.
Ansøgeren skal:
· Være dansk statsborger mellem 21 og 25 år
på afrejsetidspunktet til USA (august 2005)
· Være studerende ved et universitet eller
højere læreanstalt (alle uddannelsesretninger)
· Have gennemført mindst ét års studier in-
den sommeren 2005
· Kunne rejse til USA i perioden medio august
2005 til medio juni 2006
· Have mulighed for at bruge tid på planlæg-
ningen af opholdet i løbet af forårssemestret 2005

Der skal gøres opmærksom på, at ansøgerne vil blive
vurderet ud fra såvel akademiske evner som person-
lige egenskaber. Vi vil gerne vide, hvorfor vi skal
vælge netop dig, og hvad du kan tilføre en organisa-
tion som The Brittingham Viking Organization, der
hviler på et personligt engagement. I ansøgningen
lægger vi derfor vægt på, at du har et særligt drive,
er selvstændig, udadvendt og dynamisk samt besid-
der evnen til at tilpasse dig forskellige situationer.
Ansøgningsbetingelser:
Stipendiet kræver en elektronisk ansøgning på en-
gelsk, på max. to sider (der er intet ansøgnings-
skema). Ansøgningen vedhæftes CV, kopier af rele-
vante eksamensbeviser og eventuelle anbefalinger
(disse på gerne være på dansk). Ansøgningen skal
omfatte oplysninger om hidtidigt studieforløb, per-
sonlige egenskaber samt en redegørelse for, hvilke
studier/fag du forestiller dig at gennemføre på ophol-
det i USA, og hvordan disse vil virke supplerende på
dine akademiske og/eller personlige udviklingsønsker.
På http://registrar.wisc.edu/timetable/ kan du finde
information om, hvilke fag, der tidligere har været
udbudt.
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Vi forventer at afholde samtaler med udvalgte ansø-
gere søndag den 6. marts 2005 i København.
For spørgsmål og yderligere information kontakt
venligst:
·     Cecilia Storm på tlf. 24626441 eller Christina
Juul Lassen på tlf. 82320241 (efter 16.00).
- Spørgsmål kan også sendes til
scholarship@brittingham.dk
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Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
har besluttet at fortsætte de nuværende stipendie-
ordninger under kulturaftalerne, bortset fra stipen-
dier til gæsteforelæsere og kortvarige ekspertophold
i 2005-2006, der bortfalder.
Dette betyder at den planlagte omlægning af ordnin-
gerne er udskudt, og at studerende og forskere fra de
lande, som Danmark har kulturaftaler med, kan søge
stipendier og søge om deltagelse i sommersprog-
kurser som hidtil.
For mere information om kulturaftalestipendierne
se venligst Cirius’ hjemmeside: www.ciriusonline.dk/
kulturaftaler
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Tyskland og Schweiz: torsdag 11. november 2004 til
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Njalsgade
120, 2300 København S, Att. Institutleder Jens Erik
Mogensen.

Israel og Japan (Tokai University): torsdag 11. no-
vember 2004. Særskilt ansøgningsskema til Israel
rekvireres fra Cirius, Fiolstræde 44, 1171 Køben-
havn K, www.ciriusonline.dk. Ansøgningen sendes til
Det Internationale Kontor, Fiolstræde 24, 1171 Kø-
benhavn K.

Belgien (det flamske sprogsamfund), Bulgarien, Egyp-
ten, Estland, Frankrig, Grækenland, Holland, Island,
Italien, Japan (statsstipendier), Kina, Letland, Li-
tauen, Polen, Rumænien, Rusland, Den Slovakiske
Republik, Den Tjekkiske Republik, Tyrkiet,
Ungarn og Østrig: torsdag 9. december 2004 til Det
Internationale Kontor, Fiolstræde 24, 1171 Køben-
havn K.

Portugal: Bemærk at stipendier til Portugal søges
via Instituto Camoes’ hjemmeside www.instituto-
camoes.pt/actividades/bolsas.htm
Særskilte oplysningsblade for hvert enkelt land og
Cirius ansøgningsskema kan downloades fra http://
w w w . c i r i u s o n l i n e . d k /
visaktivitet.asp?id=423&Menu=316
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Israel: torsdag 11. november 2004. Særskilt ansøg-
ningsskema til Israel rekvireres fra Cirius, Fiolstræde
44, 1171 København K, www.ciriusonline.dk. Ansøg-
ningen sendes til Det Internationale Kontor, Fiol-
stræde 24, 1171 København K.

Tyskland (Hochschulsommerkursstipendien - DAAD):
tirsdag 18. januar 2005 på ansøgningsskemaet ”Antrag
auf ein Hochschulsommerstipendium” på DAADs
hjemmeside www.daad.de/de/form og sendes til Det
Internationale Kontor, Fiolstræde 24, 1171 Køben-
havn K.

Bulgarien, Grækenland, Italien, Polen, Rumænien,
Rusland, Den Slovakiske Republik, Den Tjekkiske
Republik, Tyrkiet, og Ungarn: Torsdag 3. februar
2005 til Det Internationale Kontor, Fiolstræde 24,
1171 København K.
NB. : se antallet af sommerstipendier og særlige
betingelser for enkelte lande på http://
w w w . c i r i u s o n l i n e . d k /
visaktivitet.asp?id=423&Menu=316

Sprogkurser i Belgien og Holland tilbydes direkte til
de universiteter hvor der undervises i nederlandsk.
Sprogkurser i Spanien skal søges on-line på Det span-
ske Udenrigsministeriums hjemmeside www.aeci.es
Ansøgningsproceduren er på spansk.
Sprogkurser i Portugal søges på portugisisk via
Instituto Camoes’ hjemmeside www.instituto-
camoes.pt/actividades/bolsas.htm

��������������������
�������&

Tyskland og Schweiz: 15. november 2004 til Cirius,
Fiolstræde 44, 1171 København K,
www.ciriusonline.dk.

Tyskland: Helmholtz – DAAD Fellowships for Natur-
videnskab og Medicin. Ansøgningsfrist: 15. december
2004  til German Embassy, Postboks 2712, 2100
København Ø. Download information og ansøgnings-
skema fra DAAD hjemmeside  http://www.daad.de/
deutschland/en/2.4.7.2.html

Tyskland: DAAD – Leibniz stipendier for Naturviden-
skab. Ansøgningsfrist: 15. januar 2005 til German
Embassy, Postboks 2712, 2100 København Ø.
Download information og ansøgningsskema fra DAAD
hjemmeside http://www.daad.de/deutschland/en/
2.4.7.4.html

Israel og Japan (Tokai University): 15. november
2004. Særskilt ansøgningsskema til Israel rekvireres
fra Cirius, Fiolstræde 44, 1171 København K,
www.ciriusonline.dk. Ansøgningen sendes til Cirius,
Fiolstræde 44, 1171 København K,
www.ciriusonline.dk.

Belgien (det flamske sprogsamfund), Bulgarien, Egyp-
ten, Estland, Finland (kun forskere), Frankrig, Græ-
kenland, Holland, Island,
Italien, Japan (statsstipendier), Kina, Letland, Li-
tauen, Polen, Rumænien, Rusland, Den Slovakiske
Republik, Den Tjekkiske Republik,
Tyrkiet, Ungarn og Østrig: 3. januar 2005 Ansøgnin-
gen sendes til til Cirius, Fiolstræde 44, 1171 Køben-
havn K, www.ciriusonline.dk.

Portugal: Bemærk at stipendier til Portugal  søges
via Instituto Camoes’ hjemmeside www.instituto-
camoes.pt/actividades/bolsas.htm

Spanien (kun forskere): Bemærk at stipendier til
Spanien skal søges on-line på Det spanske
Udenrigsministeriums hjemmeside www.aeci.es

Særskilte oplysningsblade for hvert enkelt land og
Cirius ansøgningsskema kan downloades fra http://
w w w . c i r i u s o n l i n e . d k /
visaktivitet.asp?id=423&Menu=316

Det Internationale Kontor, 2. november 2004
THOV/bep

��
�����	�
�

����
��������������������
�����
���

9��
���
�"
???$������(����������$��

Mvh.
Dansk Selskab til sikring af Lægers Ytringsfrihed
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Vores tragt er blevet kidnappet, vi forstår det
ik!!!
 Vores elskede tragt forsvandt til 69 timers bar
natten til fredag og er ikke set siden. Da den er
af meget stor betydning for os og har bragt os
mange gode minder, beder vi inderligt til alle,
der har de mindste informationer i sagen om at
kontakte Anette på tlf. 51701716. Vi er villige
til at forhandle om en eventuel løsesum…
Dusør udloves af de 4muske5ere til den, som
finder vores elskede tragt!

�	��	������
Haves: Nakskov. Start 01/03-2005
Ønskes: Alt på sjælland. Ventelisteplads OK
Alt har interesse.
Mvh Nanett (Tlf: 38798793)
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I Pædagogisk Udviklingscenter Sundheds-
videnskab er vi ved at forberede udsendelsen af
et spørgeskema vedrørende studiemiljø ”Dundee
Ready Education Environment Measure
(DREEM).” Spørgeskemaet er netop blevet over-
sat til dansk og vi vil meget gerne have en stude-
rende fra henholdsvis 2. 4. og 6. semester til at
udfylde skemaet og efterfølgende tale om forstå-
elsen af spørgsmålene.

Det vil foregå i uge 48. Der er afsat 2 timer til
hver studerende. Du vil blive aflønnet efter gæl-
dende sats for studentermedhjælpere.

Er du interesseret i at deltage, bedes du kon-
takte Bettina Tjagvad, e-mail:
b.tjagvad@pucs.ku.dk eller tlf. 35 45 54 29 eller
Ingeborg Netterstrøm, e-mail:
ingeborg.n@pucs.ku.dk eller tlf. 35 45 44 80.

Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab,
PUCS
www.pucs.ku.dk
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COPSAC – Copenhagen Prospective Studies on
Asthma in Childhood – er en kohorteundersøgelse
under Dansk BørneAstma Center. Vi følger ca.
400 børn af mødre med astma med fokus på astma,
allergi, eksem og høfeber. Børnene er i dag mel-
lem 3 og 6 år.

Vi forestiller os at scolarstipendiatet arrangeres
som ”prægraduat forskningsår” -  en forholdsvis
nyoprettet uddannelse i sundhedsvidenskabelig
forskning, der henvender sig til studerende med
interesse for forskning. Studenten tager et års
orlov og arbejder ved et anerkendt forsknings-
projekt. Man tager del i det daglige arbejde,
men arbejder også med et selvstændigt projekt.
Du kan få mere information på www.sund.ku.dk/
studieInfo/F_Uddannelser.htm

Dit udbytte vil herudover være indførsel i arbej-
det med børn som patienter samt muligheden for
at forberede eget ph.d. studium. Du vil endvi-
dere opnå et godt kendskab til arbejdet med
databaser og regneark.
Arbejdsopgaverne er meget varierede. Du vil
indgå i et energisk og kreativt klinisk forsknings-
team på en børneafdeling.
Lønnen er 10.000 kr./mdr.
Tiltrædelse 10. januar 2005 eller snarest deref-
ter efter aftale.
Henvendelse Projektkoordinator Malene Stage
3977 7361.
E-mail ansøgning senest tirsdag d. 16. november
2004 kl. 12 til:
Hans Bisgaard
Professor, overlæge, dr med
Børneafdelingen
Amtssygehuset i Gentofte
E-mail: kontakt@copsac.dk
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Som praktikant vil du især blive inddraget i min
politikudvikling og mit uden-omparlamentariske
arbejde. Du vil få et indgående kendskab til de
politiske processer og et godt kendskab til de
rutiner, der knytter sig til politikudvikling,
lovgivningsarbejde og samarbejdet med NGO’er.

Jeg forventer, at du:

har politisk drive og engagement.
har interesseområder inden for integration,
borgerrettigheder, ligestilling,
folkesundhed el.lign.
har erfaring med NGO-arbejde
har lyst til at arbejde selvstændigt.
har lyst til at skabe netværker med NGO’ere
og andre relevante institutioner.
er vant til at researche og videreformidle.
er god til at skrive resumeer af rapporter,
statistisk materiale og lignende.

Jeg vil sikre, at du får faglig feedback på dit
arbejde – gennem dialog og løbende evalue-rin-
ger. Arbejdstiden er ca. 30 timer pr. uge, men vi
finder sammen ud af, hvordan den nærmere plan-
lægges.

Send en kortfattet ansøgning samt CV og
karakterudskrifter til sfkaqu@ft.dk senest
den 1. december 2004. I ansøgningen skal du
lægge særlig vægt på at beskrive dine tidli-gere
erfaringer samt de emner du er interesseret i at
arbejde med. Du er velkommen til at kontakte
mig for yderligere information på tlf. 33374410.

Med venlig hilsen
Kamal H. Qureshi
www.kamal.dk
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Kirurgisk kompendium kittelbog, 1. udg.
Pris 250 kr.

Medicinsk kompendium kittelbog, 2. udg.
Pris 250 kr.

Tlf. 61 70 02 42
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Deltag i FADL's julebanko
23. november klokken 16.00

i Studenterklubben

 Københavns Kredsforening
Åbningstider
man-, tirs- og torsdag
fra 10.00 til 12.00
samt fra 13.00 til 15.00.
Telefon
35327490
Mail
kkf@fadl.dk

Du kan møde dine studenter-
repræsentanter i FADL hver
tirsdag, hvor der er træffetid.
Har du spørgsmål, ris, ros eller
bare en masse gode ideer til
din forening, så kom forbi!

JULEBANKO

FADL afholder julebanko den
23. november klokken 16.00 i
Studenterklubben.
Slip bøgerne og
eksamensangsten i et par
timer og deltag i FADL's
julebanko med chance for at
vinde store præmier.

Billetter til julebanko'et skal
afhentes på FADL's
sekretariat den 15. eller 16.
november i åbningstiden, og
sikrer dig deltagelse i et nyt
initiativ fra FADL i
København.
FADL håber, at mange
medicinstuderende vil
deltage

Stillingsopslag
Sikkerhedsrepræsentant til
FADL, Københavns
Kredsforening.

Mange er måske ikke klar over det,
men FADL, Københavns Kredsfor-
ening, har ansat både tillids- og
sikkerhedsrepræsentanter til at
varetage medlemmernes interesser.

På nuværende tidspunkt er der ansat
to tillidsrepræsentanter og én sikker-
hedsrepræsentant.

Da sikkerhedsrepræsentanten til tider
mangler en sparringspartner, er det
her, du kommer ind i billedet.

Sikkerhedsrepræsentantens arbejds-
opgaver er:

· deltage i informationsmøde for
nyuddannede SPV’er,

· yde støtte og rådgivning til
vagttagere, der har været ude
for en arbejdsskade eller bare
har haft en ubehagelig ople
velse på vagten,

· udarbejde af retningslinier for
arbejdsmiljøregler for hjemme
hold,

· lave opsøgende arbejde med
henblik på at højne arbejdsmil
jøet for alle medlemmer af Kø
benhavns Kredsforening.

Disse opgaver løses i tæt samarbejde
med tillidsrepræsentanterne,
vagtbureauets personale og selvfølge-
lig Københavns Kredsforening.

Eneste krav til ansøgeren er medlem-
skab af FADL, Københavns Kredsfor-
ening samt godkendt SPV-kursus.

Stillingen aflønnes svarende til
ventilatørgrundløn.

Timetallet er varierende og er i allerhø-
jeste grad afhængig af din egen
iderigdom og lyst til at gøre en forskel.

Hvis du kunne tænke dig, at gøre en
indsats for dine medstuderende, så
send en ansøgning til
sikkerhed@fadl.dk.

Ansøgningsfristen er den 23. novem-
ber 2004 klokken 12.00.

Har du yderlige spørgsmål, er du
meget velkommen til at kontakte
undertegnede på 51 60 86 68

Håber, at dette har vakt din interesse,
og håber snart at høre fra dig.

Mange hilsner

Dan Calatayud,

sikkerhedsrepræsentant.
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Kurser i FADL – København

Kursus i medicin
29. og 30. november 2004.

17.00 til 22.00 begge dage.

Kurset er målrettet til medlemmer
af FADL i København , der påtæn-
ker at tage lægevikariat.

Kursus i patienttransport
2. december 2004.

17.00 til 21.00.

Kurset er målrettet til medlemmer
af FADL i København , der påtæn-
ker at tage lægevikariat, hvor
patienttransport i mange situationer
er en del af hverdagen.

Kursus i ortopædkirurgi
24. og 25. november 2004.

17.00 til 22.00 begge dage.

Kurset er målrettet til medlemmer
af FADL i København , der påtæn-
ker at tage lægevikariat.

Tilmelding til alle kurser
sker via FADL's hjemmeside,
www.fadl.dk.

Kurserne er som nævnt forbeholdt
medlemmer af FADL, Københavns
Kredsforening, der påtænker i
nærmeste fremtid at tage et
lægevikariat. FADL, Københavns
Kredsforening, håber i nærmeste
fremtid at kunne få stablet nogle
kurser på benene, der også hen-
vender sig medlemmer på lavere
semestre.

Billetter til FADL's julebanko
kan afhentes på FADL's sekretariat

den 15. og 16. november i åbningstiden.

I dette nummer af MOK starter FADL er præsentation af det nye repræsentant-
skab. Her kan du læse mere om de medicinstuderende, der sidder i repræsen-
tantskabet og se, hvad de gerne vil arbejde med i FADL.

Kamilla Nielsen, 11. semester
Kamilla har tidligere siddet i repræsentantskabet, og vil
fortsætte med det arbejde, som hun tidligere har lavet.

Kamilla sidder i LægeVikarGruppen (LVG), der forhandler
overenskomst og lokalaftaler for lægevikarer.

Og yderligere vil Kamilla arbejde for flere og bedre
medlemsfordele lokalt i København.

Liv Bjerre Juul Nielsen, 11. semester
Liv har også tidligere siddet i repræsentantskabet, og
ønsker ligeledes at fortsætte, hvor hun slap.

Liv sidder i SUndhedsPolitisk Udvalg (SUPU), hvor hun
primært har interesse for turnuspolitikken. Derudover sidder
Liv i Sundhedsstyrelsens udvalg vedrørende turnus.

Liv vil også lokalt lægge et stykke arbejde for at få flere og
bedre medlemsfordele samt mere fokus på medlemmerne.

Morten Andresen, 2. semester
Morten er ny i repræsentantskabet.

Morten vil i FADL arbejde med overenskomster i forbindelse
med OverenskomstUdvalget (OU) og
Studenterundervisernes Landsorganisation (SUL).

Derudover sidder Morten i bestyrelsen for FADL-København
som menigt medlem.

Karen Boje, 10. semester
Karen har tidligere siddet i repræsentantskabet og fortsæt-
ter som formand for FADL-København i det kommende år.

Karen sidder i Hovedbestyrelsen for FADL, og derudover vil
Karen i det kommende år arbejde for en bedre kommunika-
tion mellem FADL og medlemmerne samt bedre medlems-
fordele.

Karen vil i dette kommende år ligeledes arbejde med at
revidere FADL's love og regler.

Læs mere om resten af repræsentantskabet i de kommende numre
af MOK. Og tag fat i os, hvis du har spørgsmål, ris eller ros!
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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.

NY ”48-TIMERS REGEL”
Med virkning fra den 1.oktober 2004, træ-
der en ny regel i kraft med hensyn til Je-
res opskrivninger til vagter

Årsagen til denne nye regel er, at alt for mange
vagttagere lader sig slette fra opskrivningen. Vi har
flere gange før nævnt dette, men det er desværre
stadig væk et problem…

Når man lader sig slette fra opskrivningen sker der alt
for ofte det, at Vagtafdelingen ikke kan dække de
bestilte vagter og i sidste ende kan dette resultere i, at
afdelingerne holder op med at bestille vagter hos os.
Men, ”sletterierne”  har også en kollegial konsekvens
idet at Vagtafdelingen lukker for opskrivningen når vi
vurderer, at vi har vagttagere nok. Det betyder, at den
enkeltes opskrivning blokerer for medstuderendes
opskrivning. Det er alene for de studerendes skyld at
vi lukker opskrivningen, idet vi ønsker at der skal
være en reel chance for at få vagt når man er skrevet
op! Altså; I skal kun lade Jer slette på ”opskrivnin-
gen”, når der er væsentlige grunde til dette og i
så god tid som muligt, så vi kan tilbyde de ledige
vagter til anden side.

Indtil nu har Vagtafdelingen praktiseret at man skal
lade sig slette i god tid. Der er dog gået lidt for meget
elastik i begrebet  ”god tid”, og derfor indfører vi som
sagt denne nye regel pr. 1. oktober:

- Man skal lade sig slette fra opskrivningen minimum 48
timer før vagtstart, og kun mellem 12:00 og 20:00
- Overholdes denne frist ikke vil vi gøre et notat på
vagttageren (!)
- Sker dette endnu en gang, modtager man en skriftlig
påmindelse fra vores sundhedsfaglige konsulenter (!!)
- Skulle det usandsynlige ske, at dette fortsætter med
en 3. gangs ”for sent sletning” får man 1 måneds karan-
tæne, hvilket betyder, at man ikke kan tage vagter i en

måned. Man kan ligeledes heller ikke blive skrevet op
til vagt før den måned er gået.
- Denne regel omfatter også de vagttagere, der gen-
tagne gange ikke tager telefonen når de er skrevet op
til vagt. Hvis du er skrevet op til vagt, og hvis Vagt-
afdelingen ikke har kunnet få fat på dig – indtil vagt-
start - gælder ovennævnte regler altså også. Husk på,
at vi bruger oceaner af telefontid på at få fat i vagttagere,
der alligevel ikke ønsker en vagt eller ikke tager telefo-
nen. Det generer os, afdelingerne og – ikke mindst –
kan det resultere i udækkede vagter, der jo lige så godt
kunne gå til Jeres medstuderende.

Undtagelser fra denne regel er naturligvis syg-
dom og lignende. Ved sygdom gælder fortsat reg-
len om, at man aktivt skal sygemelde sig til vagt-
afdelingen min. 4 timer før vagtstart.

Vi håber på forståelse for denne nye regel, der jo
forhåbentlig kun vil få betydning for få af Jer !!

Med venlig hilsen
Vagtbureauet

VI  SATSER  PÅ  AT  DET  IGEN  I  ÅR  BLIVER  JUL.
VI RYKKER DERFOR LØNAFLEVERINGEN I DECEMBER 2004

TIL  DEN 15. DECEMBER SENEST KL. 08.00.

LØNNEN BLIVER SAT TIL UDBETALING DEN 22. DECEMBER.

LØNSEDLER AFLEVERET EFTER DEN 15. DECEMBER KL. 08.00,
VEDRØRER AUTOMATISK  INDKOMSTEN FOR 2005.
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SPV HOLD 1502 SØGER NYE
MEDLEMMER.
SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage
i 8 timers vagter
på både somatiske og psykiatriske afdelinger.

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

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

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

Ansøgning: Torsdag den 18. november
2004 til Vagtbureauet.

Yderligere info: Holdleder pr. mail: nino@stud.ku.dk

HJEMME SPV-HOLD 1515 PÅ
AMAGER SØGER 2 NYE
MEDLEMMER PR 1/12
Hyggeligt hjemme hold på Amager
søger 2 nye medlemmer til dækning af
nattevagter i tidrummet 22.30-7.30
Holdet passer en 13årig dreng med hydrocephalus.
Han har fået indopereret dræn for dette og skal, for at
undgå at disse stopper til, vendes en gang i timen.
Derudover består arbejdsopgaverne i at måle værdier,
hjælpe i bad om morgenen og sørge for at han tager sin
medicin.
Et par weekender om måneden er han hos en
aflastningsfamilie i jægerspris, hvor vi også dækker
vagter.
Det forventes at du:
- har min. 200 spv timer
- er glad for børn
- har lyst til at arbejde i privat hjem
- kan tage 3-5 vagter om måneden

Børne-spv kursus er en fordel men ikke krav.
Mandlige ansøgere foretrækkes, da drengen er kom-
met i puberteten og er blufærdig over for kvinder.

Ansøgningsfrist 23/11 til vagtbureauet

Yderligere oplysninger: Holdleder Nicolai Bæk tlf.
27204386

BIOPSIHOLD 1611 PÅ
HÆMATOLOGISK AFD. L, KAS
HERLEV,
SØGER ET NYT MEDLEM PR.
1. JANUAR 2005

Vagterne afholdes mandage og onsdage i tidsrummet
9:00 – 15:00 og aflønnes
med VT-gennemsnitsløn og holdtillæg.

Krav:
· Mindst 8. sem.
· Min. 200 SPV-timer
· Kunne afholde 3 følgevagter. (lønnede), i lø-
bet af december.
· Kunne afholde 2-3 vagter månedligt, i januar
2005 dog 3-4 vagter.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 18.
november 2004 til Vagtbureauet.

Evt. yderligere oplysninger: Ümit, tlf. 6066 2065

NY DREAMTEAM- ORDNING!

Eder slå Jer sammen i kampen mod de
udækkede vagter…

For at imødekomme dækningsproblematikken og der-
med holde på vores kunder – hospitalerne – kører vi
igen i år en Dreamteamordning, i den travle jule- og
eksamenstid.

Dreamteamordningen:
Ved at tage udvalgte vagter i perioden 1/12-04 til 21/1-
05, bestilt via vagtbureauet (dvs. at dispensationsvag-
ter ikke er pointgivende), kan du optjene point. De
points kan kvalificere dig til sikre opskrivninger, i pe-
rioden efter Dreamteam-ordningen er afsluttet og et år
frem i tiden. Det betyder at Dreamteamordningen er
særligt fordelagtig for dem der ønsker at tage mange
vagter i sommerferien, da belønningen på 15 vagter
kan gemmes til sommerferien.

Hvis du optjener mindst 25 points i Dreamteamperioden
får du følgende fordele:
-Du får 15 sikre vagter i belønning
-Du er sikret vagt, hvis du ved opskrivningen gør
opmærksom på, at du ønsker at bruge én eller flere af
dine Dreamteamvagter. Det eneste forbehold i denne
sammenhæng er, at der KUN må stå 5 Dreamteamere
på opskrivningen til samme vagt.
-Du kan skrive dig op selv om opskrivningen er lukket
og du kommer alligevel foran i køen!
-Da du står forrest i køen kan du vælge frit mellem de
indkomne vagter.

Hvad skal du gøre nu for at kunne
deltage i ordningen?
-Du skal tilmelde dig AKTIVT, ved at ringe til Vagt-
afdelingen på Vagtbureauet. Seneste frist for tilmel-
ding er d. 15.12.04 – men du kan melde dig til allerede
nu ved at ringe til Vagtbureauet.

Points kan ikke optjenes før man er tilmeldt ordningen,
så skynd dig at melde dig til!

Pointenes fordeling vil blive vist snarligt, her i MOK.

Venlig hilsen Vagtafdelingen/Vagtbureauet

OBLIGATORISKE
BRANDKURSER

Der er oprettet 4 kurser i efteråret da vi ved at der
stadig er nogle få som ikke har taget kurset endnu –
DETTE ER SIDSTE CHANCE…

Kurserne kører således:

Onsdag den 24/11 kl. 16.30 – 20.30
Torsdag den 25/11 kl. 16.30 – 20.30
Tirsdag den 30/11 kl. 16.30 – 20.30
Torsdag den 02/12 kl. 16.30 – 20.30

Du kan tilmelde dig kurserne ved at
ringe til Beate på 35 24 54 05 eller ved
henvendelse på Vagtbureauet.

DETTE ER DE ABSOLUT
SIDSTE KURSER.
HAR DU IKKE TAGET KURSET
INDEN 01.01.2005 KAN DU
IKKE TAGE VAGTER I HS.

SERVICECENTRET:

Har du glemt hvornår det lige var du
var på brandkursus?

Har du glemt at tage den elektroniske test på Tryg-
brandskole senest en måned efter det praktiske kur-
sus?
Har du glemt dit password eller login til Trygbrand-
skole?
Er du i tvivl om hvornår du skal gentage den elektroni-
ske brandtest på Trygbrandskole?

Alle disse spørgsmål og mange flere kan vi hjælpe dig
med på Vagtbureauet, så ring og spørg Tina eller Beate
på tlf. 35 24 54 04 eller via e-mail tj@fadl.dk.
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FADL, Hovedforening har indgået aftale med Søn-
derborg og Augustenborg Sygehuse, som giver mu-
lighed løntillæg til medicinstuderende som arbejder
som lægevikarer. Eksempelvis får du et tillæg på
over 10.000 kr. pr. år, hvis har 3 måneders samlet
vikariaterfaring bag dig.
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Bo Christensen
Sekr.chef
FADL, Hovedforening

Sønderjyllands Amt
Haderslev Sygehus, Sønderborg Sygehus, Augusten-
borg Sygehus
Forhåndsaftalen er for Haderslev Sygehus gældende
fra den 1. december 2003, de angivne beløb er i 31/3
2000-niveau.

Forhåndsaftalen er for Sønderborg Sygehus gældende
fra den 1. april 2004, de angivne beløb er i 31/3 2000-
niveau.

Forhåndsaftalen er for Augustenborg Sygehus gæl-
dende fra den 1. august 2004, de angivne beløb er i
31/3 2000-niveau.

Generelt
Såfremt der ved ansættelsen som lægevikar er knyt-
tet særlige funktioner, som yngre læger ydes
funktionsløn for, og  som på lige fod varetages af den
medicinstuderende, ydes funktionslønnen herfor i
overensstemmelse med forhåndsaftalen med FAYL.

Funktionsløn
Patienttransport
Der ydes for patienttransport med observations og
behandlingsbehov såvel indenfor som udenfor dag-
tjenesten/-tiden et ureguleret funktionstillæg på kr.
500 pr. transport.

Særligt belastet arbejdsforhold
Der ydes funktionsløn til lægevikarer, der har sær-
ligt belastet arbejdsforhold i form af fx
·ekstraordinært pres i forvagtslaget begrundet i ikke-
forventeligt forvagtsarbejde/arbejdsmængde
·store vakancer i afdelingen
·særligt ansvarsområde iht. til funktionsbeskrivelse

Særlige funktoner
Efter konkret begrundet forslag fra en af parterne
kan der udover ovennævnte funktionstillæg aftales
tillæg for særlige funktioner.

Kvalifikationsløn
Erfaringer fra tidligere vikariater
For 3 måneders anciennitet som vikar i underordnet
lægestilling ydet et kvalifikationstillæg på kr. 10.000
pr. år (31.03.00-niveau). Kun hele måneder og hele
ugers sammenlagte ansættelser (ikke enkeltdage)
medtælles i opgørelsen af de 3 måneder. For Augu-
stenborg Sygehus gælder dog, at der først sker ud-
møntning efter 3 måneders anciennitet i psykiatri.

FADLs
hovedforening
informerer
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Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.20). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.

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

Referat af ordinært MSR-møde torsdag d. 28/10-04
Dagsordenen til mødet var:

1.  Formalia   3 min
2.  Orientering fra bestyrelsen   5 min
3.  Nyt fra semestrene O    15-20 min
4.  Studienævn      O + D 15 min
5.  Nyt fra udvalg O    15-20 min
6.  Indkøb af båndoptagere D   5 min
7.  Ankesager       D + B 10 min
8.  MSR telefoni B 10 min
9. Udvalgs- og B   5 min
arbejdsbeskrivelser
10. Skabelon for ansøgning B   5 min
om penge
11. Den nye rustur D 10 min
12. MOK D 15 min
13. DSMU’s årsmøde B       5-10 min
14. Meddelelser 10 min
15. Evt.   5 min

O = orientering
D = diskussion
B = beslutning

Tilstede: Morten Noack, 2. sem., Peter Bonde,
9. sem., Helene Hvidman, 6. sem., Jacob Hejmdal
Gren, 8. sem., Inger Mathiesen, 5. sem., Eva
Wetke, 5. sem., Liv E. Lauritsen, 8. sem., Mo-
gens Boisen, 7. sem, Rune Tønnesen, 6. sem.,
Sabrina Eliasson, 4. sem., Christina Eriksen, 5.
sem., Naja Zenius Jespersen, 4. sem., Kristina
Fossar Fabritius, 8. sem., Bo Biering Sørensen,
11. sem., Kenneth Geving Andersen, 7. sem,
Zarah Dayan, 4. sem.

1) Formalia

Dirigent: Sabrina
Referent: Zarah

2) Orientering fra bestyrelsen

Der er blevet lavet standardformularer til an-
søgninger fra MSR og udvalgsbeskrivelser.
Udvalgsbeskrivelserne skal rettes ud fra de alle-
rede eksisterende papirer der findes på konto-
ret og derefter til beslutning på næste MSR-
møde.

3) Nyt fra semestrene

2. sem.: Der er en klage over en SAU-lærer men
HR klarer det selv indtil videre.

5. sem: De studerende har ønske om evaluering
af forelæseren direkte efter en forelæsning –
Sabrina  retter henvendelse til Jørgen Hedemark.
Der er problemer med MANGE studerende til
enkelte hold-timer – Eva skriver til kursuslederen
om problemet.

Fra MSRs side bliver der mindet om, at det
er tilladt at bede ikke-holdsatte studerende
om at forlade timen.

6. sem: Der blev udtryk ønske om et kursus i
journaloptag, evt. udført af en kliniker, men det
blev påpeget, at dette sker på 7. semester. Un-
derviserne kan evt. opfordres til at vedlægge
oplysninger om standardværdier.
Fordeling af timer i videnskabsteori virker ugen-
nemtænkt.

8. sem: Der var en del forslag til forbedringer af
timefordeling på 8. sem. Der er problemer med
undervisningen i EKG (måske grunden til at
Fadl's EKG-kurser er overbookede?).

Mht. klinik fortælles det, at anæstesi ikke fun-
gerer optimalt. Bo tager klagen med i 9.
semestersudvalget.

4) Studienævn
Der blev informeret om MSRs håb for delta-
gelse i AMEE via Studienævn. MSR forsøger at
få en aftale med Studienævnet om at de fem
studenterrepræsentanter i Studienævnet har en
plads til AMEE- og såfremt disse ikke besættes
så udliciteres pladserne til MSR. Desuden sø-
ges der penge i MSRs budget til næste år til én
plads til AMEE.
Sabrina informerede om Fagligdags-problema-
tikken – hvis der ikke sker ændringer, vil MSR
ikke være med til sammenlægning af Faglig Dag
og Fakultetsdag igen.
Fra Studienævnet informeredes der om at der
arbejdes for meritoverførsel af 1. forfatter ar-
tikler til OSVAL II.
Derudover kigges der på mulighed for
tidsfristforlængelse for gravide og fædre.
Ændringer af 5. semester skal tages op i næste
studienævn – MSR afviser ændringerne. Til
orientering fortælles at Klinisk enhed for
Sygdomsforbyggelse der gerne vil lave et 1 ugers
kursus.
TAS-udvalget er blevet nedlagt. Forslag til
TAS-undervisningen skal laves af os, og deref-
ter udliciteres. Fra følgegruppen fortælles det,
at der foreligger udkast til 11. semester, des-
værre umiddelbart uden skemafri dage. Der ori-
enteres om, at der er udsigt til bedre muligheder
for TKO når det kommer til at ligge sidst på 4.
sem.

5) Nyt fra udvalg

1. semesterudvalg: Studiemål er færdiggjorte og
bliver lagt ud på nettet.
9. semesterudvalg: Eksamen er ved at blive plan-
lagt. Der er ændringer på vej i tilrettelæggelsen
af undervisningen. Der mangler en repræsen-
tant til 12. semester udvalget.

6)  Indkøb af båndoptagere

MSR vil arbejde for at
man evt. kan ha’ båndop-
tagere liggende i
eksamenslokalet. Ellers
vil MSR søge Fakultetet
om penge til båndopta-
gere, der så kan udlånes
herfra. Derudover skal det
undersøges hvordan et
forholder sig med
videobåndoptagelser.

7) Ankesager

Vi venter på Simons tilbagemelding fra Deka-
nen.

De studerende vil gerne have at gamle
standpunktsprøver og eksamenssæt lægges ud
på nettet.Peter, Sabrina og Kirstine prøver at
sammenfatte klage over, at erstatnings-
forelæsninger godt nok annonceres på SIS, men
kunne det måske lade sig gøre at sende mail
også, indenfor de enkelte klinikudvalg?

9. sem.: Pernille Due roses for de to første ugers
tilrettelæggelse af medicinsk sociologi – deri-
mod kritiseres den sidste uge voldsomt.
Medicinstud. er ikke FSV’ere, og at undervisepå
FSV-niveau duer ikke.
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Sabrina, Helene, Kirstine, Liv og Zarah vil gerne
til DSMU-møde i november. Der er bevilget
penge til 3 fra dekanatet. Helene forsøger at
søge Studienævnet om penge til de resterende
to. (Dette er efterfølgende blevet bevilget)

13) DSMU's Årsmøde

Der gøres opmærksom på, at henvendelse til
MOK kan gå gennem Mogens eller Henrik, som
sidder i MOKs bestyrelse. Bedre er det dog at
gå op til MOK og banke på-  eller at sende en
mail.

12) MOK

Rusturen er for nyligt blevet evalueret, og mange
studerende mener den er for lang. Iflg. Helene
vil Pernille og Mogens indstille til, at turen for-
kortes til 5 dage – dette er imidlertid ikke vedta-
get endnu, og MSR bakker rusvejleder-
gruppen op mht., at rusturen stadig er under
omarbejdninger efter nye tiltag, bl.a. ingen alko-
hol før kl 16, og at det derfor synes rimeligt at
fastholde de 7 dage i hvert fald 1 år endnu. Rus-
vejlederne laver et oplæg, der kan tages med i
studienævnet.

11) Den nye rustur

Skabelonen godkendes.

10) Skabelon for ansøgning om penge

Skabelonen er fin, men skal koordineres med
det, der allerede står i mapperne. Under-
medlemmer af udvalg skal tilføjes
udvalgsformandens telefonnummer og e-mail
adresse.

Rune og Sabrina undersøger om det er billigere
at få mobiltelefon uafhængigt af KU. Under
punktet blev det endvidere nævnt at vi skal have
nøgler til kontoret tilbage fra Udlånsgruppen,
samt at rusvejledergruppen selvfølgelig stadig
skal have mulighed for at bruge telefonen. Der
laves oplæg til næste gang.

8) MSR telefoni

9) Udvalgs- og arbejdsbeskrivelser

14) Meddelelser

Sabrina orienterer om at der er kommet valg-
materiale fra FSR vedr. valget til Universitets-
bestyrelsen. Der skal uddeles valgmateriale i
svingdøren i efterfølgende uge. Signe og Inger
melder sig til onsdag morgen og Kirstine, Mor-
ten og Liv melder sig til torsdag morgen.

Sabrina orienterer om at der er
kommet en invitation til Fadl's
landsmøde i Odense
d. 25.-27./2-05, hvor emnet skal
være "Fadl som en del af Læge-
foreningen?".

15) Evt.
Morten orienterer om at han er ved at under-
søge muligheden for oprettelse af trådløst net-
værk til de studerende på panum. Der er et øje-
blik et arbejde i gang som forskerne kan bruge så
de kan overvåge forsøgsdyr selv om de ikke er i
laboratoriet, men Morten vil forsøge at indhente
mere information til næste MSR møde

Invitationen gælder 1 person så sæt kryds i ka-
lenderen og meld tilbage på næste MSR møde
hvis I har lyst til at deltage! Vær opmærksom
på at SUPU medlemmer modtager en særskilt
invitation.

Har du husket at stemme???
Der er frist d. 12/11, så skynd dig at få sat dit kryds inden!

MSR støtter Forenede Studenterråds spidskandidater Katrine Møller og
Rie Kjær Poulsen. Begge har stor erfaring med studenterpolitik med "de
store drenge" og er dermed kvalificerede til at løfte opgaven som de studeren-
des repræsentanter i bestyrelsen!

Katrine Møller Rie Kjær Poulsen

Hvorfor skal du stemme?

Det er vigtigt at du afgiver din stemme, da det
sender et signal om at de studerende er engage-
rede i arbejdet i den nye bestyrelse. Vi er ”kun”
repræsenteret med to medlemmer ud af 11, men
jo flere stemmer disse har i ryggen jo bedre er de
rustet til arbejdet!!!

Katrine og Ries ønsker for arbejdet i bestyrelsen:
"Vi tør godt tro på, at de seks bestyrelsesmedlemmer lige som os har ambitioner om, at være med til
alt skabe et godt og velfungerende universitet, hvor fri forskning, faglig fordybelse og mangfoldighed
er i højsædet (....)
Vi ønsker som mininum et udvalg for hver af universiteternes to kerneområder: Uddannelse og
forskning, (...)
Den nye ansvarsfordeling bør kortlægges som noget af det første, så beslutninger ikke ender mellem
to stole. Jo mere uklarhed, des mere kaos på universitetet og det er ingen tjent med- heller ikke
lederne" (Kilde: Universitetsavisen28/10-04)

Vigtigt! Vigtigt! Vigtigt! Vigtigt!

Ved en fejl fremgår det ikke af
stemmesedlerne at Det Medicin-
ske Studenterråd (S4)er gået i
valgforbund med L3 og L4!
Se evt. flere oplysninger på
www.ku.dk/valg
Vil du vide mere???

Læs valgbladet som du evt. har fået udleveret
eller hent det ude foran MSR's kontor. (lok.
1.2.20)
Ved evt. spørgsmål kan du altid skrive til MSR’s
formand Sabrina Eliasson på
eliasson@stud.ku.dk eller gå ind på Forenede
Studenterråds hjemmeside på www.fsr.ku.dk
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Institute for Indian Mother and Child (IIMC) er en klinik
for indiske mødre og børn, der arbejder med primary
health care.
Arbejdet foregår på outdoor clinics og på en indoor
clinic, der også er et lille hospital med 20 sengeplad-
ser. Arbejdet består af småopgaver som at give vita-
min- og vaccinationsinjektioner, rense sår, tage blod-
tryk, behandle for svamp og drænere abscesser. På
indoor clinic kan man også være med til at gå stue-
gang på de indlagte patienter.

Projektet kan søges året rundt og på alle studietrin.
Opholdet varer normalt  4-5 uger. Der skal søges 4
måneder inden man vil af sted.
For mere information se hjemmesiden:
www.calcuttaproject.org, eller kom til vores møde den
22. november. Kontakt Anne for at få mere at vide om
projektet og mødet.

Anne
Tlf: 3834 1264
Email: ans@stud.ku.dk

p.s. Til Signe som jeg allerede har snakket med, vil du
ikke lige ringe til mig, jeg har mistet dit nr.
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Ulandsgruppen kører tre projekter – to i Bolivia og
et i Ghana. Er du interesseret, kan der hentes mere
information på www.imcc.dk/uland
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Bruce Chatwin said it, wrote the title down and
countless others have posed the self-same question.
Eight months have gone by and I’m wondering where
the time goes? Why is there no Monday meeting?
Where has the newly posted hospital doctor gone?
Did the consultant receive the package of documents
and reports sent? Has Kunchugo enough Measles
vaccines for the month? What does the purple belt on
the nurse’s uniform stand for? Will everything on the
activity list go according to plan? How are we going
to register all the books in the newly set up health
library? Do the Traditional Birth Attendants (TBA’s)
know that we will be picking them up on Wednesday
morning? What is African time? Why am I, an art
educated Scot with gebroken Dansk, involved with
the IMCC, working with Primary Health Care in
Ghana, living in the Ghanaian equivalent of Lars
Tynd Skids Mark? What am I doing here?
I didn’t go to the info evening that explained about
the work, the conditions, the life and the people. I
didn’t see the slide show. I didn’t see the elephants,
the savannah and the sea, the giant dinosaur rib
xylophones, the palm trees, calabashes, the smiling
faces, the four wheel drives, the riches and the poverty
and I didn’t see the house we’d be living in. I had my
ear chewed off by my partner, we had to apply, being
the partner of a medical student I could also apply
and be taken on equal terms, it was a must and that
the application had to be in two days later. Forget
that we’d just bought a flat, were up to our ears in
wallpaper paste, wood, paint, nails and cement. We
had to apply.
 That was last year.

It’s Monday morning, 11 am, the weekly meeting has
been postponed because the district health manage-
ment team are working on the yearly budget. The
newly posted doctor is not coming because the
accommodation offered by the District Assembly was
not good enough. The consultant we have employed
as part of the team, which will work on a new IMCC
project document, has received the package and has
agreed to the terms and conditions of the contract.
Francis, the Disease Control Officer, has been
informed about Kunchugo’s vaccine problem. The
purple belt on the nurses uniform shows that her
position is higher than the green belt. The activity
plan is in swing. The Health Library is a headache.
The TBA’s have been informed by Wellembelle sub-
district clinic that we will be picking them up.
African time is a mystery. Eight months have gone
by. I’ve seen the calabashes and the smiling faces,
the poverty and the riches, palm trees, rubber trees,
bao-bab trees, savannah and sea, seen the voodoo
markets of Togo, tasted the deep fried caterpillars of
Bobo, driven the packed streets bumper to bumper in
Accra and the long quiet stretches of the narrow road
North. Been stuck in the mud, caught in the rain,
burnt by the sun, bitten by mosquitoes and strange
coloured bugs, worked in a clinic, helped immunise
thousands of people, seen how underpaid, understaf-
fed, under-equipped, overworked health workers
continue to make a difference to the quality of care
given in the sub-district clinics, out in the field and at
the hospital. Haven’t seen any elephants as of yet.
But I’ve seen that not having a health related
background doesn’t affect ones ability to run and
work a development project even though the main
concern is health. What am I doing here? Making a
difference I hope!
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Geolog, lektor Niels Bonde og sognepræst Per
Melhof vil komme med et oplæg til diskussion.

Er videnskabelig viden den eneste ra-
tionelle viden og er religiøs tro derfor irratio-
nel? Eller har troen sin egen rationalitet? Og er
det i så fald forskellen mellem tro og overtro?
Og kan den videnskabelige viden afgøre, hvad
der er tro og hvad der er overtro?
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Strikkecafeen er åben for begyndere og super-
strikkere og alle dem ind imellem. Hvis du be-
gynder nu, kan du nå at lave en masse gode
julegaver….

Den sidste torsdag i måneden strikker
vi helt til kl. 20 med et hyggeligt aftensmåltid
indlagt kl. 18.30.  OBS! I november er det dog
den 18. Tilmelding til spisning er nødvendig se-
nest dagen før. Pris kr. 35,-

Du kan få en særlig folder om strikke-
cafeen på studenterpræstens kontor, og du kan
tilmelde dig strikkecafeens nyhedsbrev via
hjemmesiden: www.sund.ku.dk/praest
Tid: Hver torsdag kl. 15.30-17.30
Sted: ”Johannes på Torvet”, Sankt Hans Torv 30

������������
Vi tager ved lære af amerikanerne og mindes
det, som vi har grund til at være taknemmelige
for. Og så spiser vi kalkun, med alt hvad dertil
hører!Tid: 25. november 2004, kl. 19.00Sted: Sct.
Andreas kirke, Gothersgade 148Pris: kr. 75,-Til-
melding er nødvendig til lotz@adm.ku.dk senest
den 23. november.
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”Liv - og hvad deraf følger” - studiekreds
Hvad er liv? Hvordan forklares springet fra uor-
ganisk liv til organisk - hvordan og hvor kan man
koble en teologisk tolkning til moderne evolutions-
biologi. Skabelse (teologisk) og udvikling (bio-
logi). Der er også mulighed for at inddrage spørgs-
mål som er livet opstået ved et tilfælde? hvad
karakteriserer menneskeligt liv i forhold til dyr?
Spørgsmål om bevidsthed  - selvbevidsthed og i
forlængelse heraf kunstig intelligens.

Studiekredsens ledes af Studenterpræst
Nicolai Halvorsen og cand. scient. Michael Cramer
Andersen.
Nye deltagere er velkomne.
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Husk, at jeg som studenterpræst også altid står
til rådighed som samtalepartner. Det kan dreje
sig om alt fra kærestesorg over sygdom til
eksamensangst, fra (studie-)stress over familie-
ballade til ensomhed – eller helt andre ting; det
behøver altså ikke at handle om tro eller andet
religiøst.

Jeg har fuld tavshedspligt, du kan hen-
vende dig anonymt og jeg fører ingen journaler.
Du kan dukke op i mine træffetider (tirsdag 10-
12 og torsdag 12-14) eller du kan lave en aftale
med mig på telefon 35 32 70 94 / 20 46 41 93 eller
på mail pnh@adm.ku.dk

Og derudover er jeg en mulighed, hvis
du fx skal giftes eller have dit barn døbt.

Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Følg med på hjemmesiden www.sund.ku.dk/praest
. Her kan du også tilmelde dig vores elektroniske
nyhedsbrev, som løbende holder dig orienteret
om vores aktiviteter.
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Der afholdes stiftende generalforsamling onsdag
d. 17/11 kl 15:15- så kom og deltag hvis du har
interesse i at være med i børnehaveprojektet!

Vi er nogle få studerende, som gerne vil opstarte
en integreret institution for børn af studerende
og ansatte ved det Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet.
Planen er, at den skal være billig uden at slække
på kvaliteten, være en udadvendt institution-
højst sandsynligt en 'skov-børnehave' og ligge
tæt på Panum.

Dagsorden til generalforsamlingen, samt ved-
tægterne kan rekvireres ved at skrive til: Sabrina
Eliasson på eliasson@stud.ku.dk
Vi har et internt grupperum for alle interesse-
rede så skriv venligst til eliasson@stud.ku.dk for
at blive inviteret!

Vi håber på at se dig!

På vegne af arbejdsgruppen
Sabrina Eliasson
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1 Stiftelse af  forening til varetagelse af driften
af børnehaven

2 Vedtagelse af vedtægter

3 Valg af bestyrelse

4 Eventuelt
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DET ER SVÆRT AT HÅNDTERE SYGE OG
BANGE BØRN.
OVERLÆGE KLAUS BØRCH FRA HVIDOVRE
HOSPITAL VIL MED FOKUS PÅ SITUATIO-
NER SOM LÆGEVIKAR ELLER TURNUSKAN-
DIDAT GIVE OS NOGLE REDSKABER TIL
HVORLEDES VI VURDERER ET BARN OG
HVILKE TILTAG, SOM ER VIGTIGE VED AL-
MINDELIGT FOREKOMMENDE TILSTANDE.
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STED: KONFERENCE 1, RIGSHOSPITALET
TILMELDING SENEST MANDAG DEN 15 NO-
VEMBER
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IDRÆTSMEDICINSK KLINIK, BISPEBJERG

Tag med SIMS på en eftermiddag med rundvis-
ning på Idrætsmedicinsk Klinik, hvor der vil være
mulighed for selv at udføre tests og blive testet!
IM –klinik giver sandwiches bagefter
TORSDAG 18/11 KL 16.15-18

Tilmelding nødvendig,  senest 12/11 til
jsommer@stud.ku.dk

Indbyder til
Ordinær Generalforsamling i SIMS

Lørdag 13/11-2004 kl 18
Skoleholdervej 50 2.tv, 2400 København NV -
med efterfølgende fest!
Dagsorden iflg vedtægter:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra nedsatte udvalg
4) Godkendelse af regnskab
5) Opfølgning på arrangementer i 03/04
6) Fremlæggelse af næste års arrangemen

ter
7) Fastlæggelse af næste års kontingent
8) Valg af bestyrelse
9) Behandling af indkomne forslag
10) Eventuelt

I år træder flere personer ud af bestyrelsen, og
der skal derfor mindst findes en ny sekretær,
kasserer og en ny næstformand. Det kræver ikke
det store og arbejdsbyrden er meget begrænset.
Har du blod på tanden og hovedet fuldt af vilde
ideer, betyder det intet, hvor langt du er på
studiet.
Har du lyst til at stille op til bestyrelsen, så
kontakt Jesper på 6130 7091 eller
jsommer@stud.ku.dk

Forslag til behandling på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest 1 uge før
generalforsamlingen. Samtlige medlemmer har
ret til at stille forslag.

Bemærk, at kun medlemmer der har betalt kon-
tingent for det kommende år har stemmeret på
generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning
og fest hos Maria på Skoleholdervej 50 2.tv,
2400 København NV
(lige ved Utterslev Torv)

Tilmelding til fællesspisning til Maria 2844 6907
senest 11/11

SIMS
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