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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)
Køge: Studenterlokalet
Helsingør: Med. Amb, plan 3

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: MOK/JP
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Sekretær Mette K. Kristensen, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)
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, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 9–14
Studentersekretærer: Maja Saabye
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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 jr20@bbh.hosp.dk   Tirsdage 13.00-16.00

��������	������
�������	��
���
 �����
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid       Man-fre 8:30-12:30
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen
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En enig bestyrelse har besluttet at ansætte profes-
sor, dr. med., dekan Ralf Hemmingsen som rektor for
Københavns Universitet for en femårig periode fra 1.
november 2005.

I forbindelse med lederskiftet tiltræder prodekan
Ulla Wewer som konstitueret dekan på Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet per 1. november 2005.

Frem til 1. november vil dekanatet beslutte og ud-
melde det videre forløb for igangsatte og planlagte
opgaver.
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Dekanatet igangsatte i efteråret 2004 en proces med
det formål at udarbejde forslag til ny institutstruktur
på fakultetet. I løbet af det seneste års tid er der
blevet arbejdet med temaet i udvalg og arbejdsgrup-
per, og et samlet forslag vil foreligge den 1. novem-
ber 2005.

Dekanatet har nedsat en styregruppe, som på deres
næste møde den 4. oktober 2005 behandler en række
notater, som skal indgå i det samlede oplæg til uni-
versitetets bestyrelse. Oplægget kommer til at in-
deholde forslag til ny institutstruktur, fordeling af
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I den forgangne uge har de lægestuderende og deres
uddannelse været i mediernes søgelys. Enten på grund
af trusler om nedskæringer på vores uddannelse, mang-
lende klinikpladser i Sverige eller en dekan der blev
rektor. I skrivende stund er det fagbevægelsens (LO)
Ugebrevet A4 der har smidt en ”kioskbasker” på ga-
den. Desværre er alt hvad de skriver ikke helt i
overensstemmelse med virkeligheden.

Under overskriften ”Udvandring skaber livstruende
lægemangel” forsøger ugebrevet at puste til ilden
omkring lægemangelen i Danmark. Og igen er det de
svenske og norske studerende som er ”skyldige” i at
ville have en uddannelse, de ellers ikke kan få i deres
hjemland.

Ugebrevet A4’s første fejl består i at sidestille pro-
blemet med norske og svenske studerende
Først og fremmest er det uanstændigt at angribe de
norske studerende hvor den danske stat har lavet en
aftale med Norge, så at der kun optages 31 stude-
rende om året på KU. De eksakte tal på SDU og AU
kender jeg ikke, men det øger antallet en anelse.
”ud af de 414 medlemmer af Den norske lægeforening
med en dansk uddannelse, arbejder de 336 i Norge. Det
svarer til, at 81 procent af de, der har taget en uddan-
nelse i Danmark, er vendt hjem til Norge.”

Vi lader den stå lidt og spørger så: Vil en nordmand
uddannet i Danmark melde sig ind i den norske læge-
forening hvis vedkommende vælger at blive i Dan-
mark? En sten kan ikke flyve. Det kan mor heller
ikke. Ergo er mor en sten!

Journalisten skriver endvidere ”de nye resultater un-
dergraver Sundhedsstyrelsens nyeste lægeprognose for
perioden frem til 2025. Sundhedsstyrelsen regner med,
at blot 20 procent af de norske og svenske medicinstu-

�����
derende i Danmark vil vende tilbage til deres hjem-
land”

Det er vel en skønssag om undersøgelsen er under-
gravende, og den tager da også følgende forbehold:
”När det gäller de inkomna svaren bör påpekas att
frågorna om yrkesplaner ligger långt fram i tiden för
många respondenter. Under tidsrymden från enkätsvar
till examen kan mycket hända som påverkar den ens-
kilde respondentens framtida yrkesval.”
Her gælder ikke mindst fredagsbaren der jo bringer
folk tættere sammen.

I artiklen står endvidere følgende:”Svenske stude-
rende har mulighed for at forbedre deres karakter-
gennemsnit fra deres gymnasiale uddannelse ved at
tage de fag om, hvor de ikke er tilfredse med karakte-
ren. Det giver dem mulighed for at forbedre deres gen-
nemsnit uendeligt – i modsætning til deres danske kon-
kurrenter, der må finde sig i, at deres karaktergennemsnit
er fastlagt én gang for alle”

Det er korrekt at svenske studerende kan forbedre
deres gennemsnit – men ikke hvis de søger ind på en
uddannelse i Danmark. De ligestilles med danske
studerende, og det er det karaktergennemsnit som
den svenske student fik ved afslutningen af sin gym-
nasiale uddannelse, som er gældende. De kan dog
eksempelvis forbedre deres engelskkarakter. Hvis
vedkommende har 7 i engelsk og således ikke opfyl-
der kravene til at blive optaget, kan de forbedre
denne karakter, så de alligevel kan søge om opta-
gelse. Men det vil stadigvæk være det oprindelige
karaktergennemsnit der er grundlaget for optagelse
på lægevidenskab.
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Som samfundsborger er det en endnu dyrere uddan-
nelse, hvis en stor andel vælger at forlade Danmark

når den afsluttes. Men som kommende yngre læge er
det jo meget rart at vide at presset for at en kursus-
stilling ikke bliver så selvom årgangene umiddelbart
er store. Men i sidste ende er der jo tale om gæt, og
kun fremtiden vil give os det endelige svar.
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forskergrupper på de nye institutter, beskrivelse af
institutlederprofil, administrativ rollefordeling og
beskrivelse af studielederprofil.

Fakultetsrådet og FSU skal på oktobermøderne be-
handle det endelige oplæg, inden det sendes til rek-
toratet primo november 2005.
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Bestyrelsen for Københavns Universitets Almene Fond
indkalder forslag til universitetets undervisningspris
2005.

Prisen ”Årets Harald” er opkaldt efter matematike-
ren Harald Bohr og tildeles en af universitetets fast-
ansatte lærere som hæder for god og inspirerende
undervisning. Modtageren af Årets Harald får 25.000
kr., som vil blive overrakt ved årsfesten i november.

Alle universitetsansatte og alle universitetets stu-
derende er velkomne til at indsende motiverede
navneforslag til rektor. Motiveringen skal være kort-
fattet, højst en A-4-side og indsendes inden 3. okto-
ber 2005 i lukket kuvert, mrk. “Årets Harald” til
Kommunikationsafdelingen, Nørregade 10, Postboks
2177, 1017 København K.

“Årets Harald” blev første gang uddelt ved årsfesten
i 1988, hvor Bjørn Holstein modtog prisen. Siden har
Graham Caie (1989), Jens Martin Knudsen (1990),
Hans Keiding (1991), Erik Aschengreen (1992), Elisa-
beth Bock (1993), Uffe Hansen (1994), Peter Rossel
(1995), Finn Bojsen-Møller (1996) , Jonathan Schwartz
(1997), Henning Bech (1998), John Pedersen (1999),
Bodil Ejrnæs (2000), Jan Philip Solovej (2001), Yoichi
Nagashima (2002), Angel Alzaga (2003) og Hans Bonde
(2004) modtaget prisen.

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

���������	��
�
��
����������
�������

�
���
����
�	�����������	��
�
�������������
��� ���� ��������� �	
������ �������	
Mandag  3/10 1800 – 1900 1500 – 1800 Camilla Grønlund Hiul Med
Tirsdag  4/10 1100 – 1200 1200 _ 1500 Johannes H. Poulsen Med
Onsdag  5/10 1700 – 1800 1400 – 1700 Malene Esager Med
Torsdag  6/10 1200 – 1300 0900 – 1200 Theis P-Skovgaard Med
Torsdag  6/10 1600 – 1700 1300 – 1600 Gordon Thomas Jehu Med
Torsdag  6/10 1900 – 2000 1600 – 1900 Ulrik Bodholdt Med

Mandag  10/10 1800 – 1900 1500 – 1800 Camilla Grønlund Hiul Med
Tirsdag  11/10 1100 – 1200 1200 _ 1500 Johannes H. Poulsen Med
Onsdag  12/10 1700 – 1800 1400 – 1700 Malene Esager Med
Torsdag  13/10 1200 – 1300 0900 – 1200 Theis P-Skovgaard Med
Torsdag  13/10 1600 – 1700 1300 – 1600 Gordon Thomas Jehu Med
Torsdag  13/10 1900 – 2000 1600 – 1900 Ulrik Bodholdt Med

Personlig samtale kan bestilles 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.
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DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER  !
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
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Vi kan ikke stampe penge op af jorden, men vi kan
hjælpe dig med at få overblik over din situation og
finde mulige løsninger.

Vi er uafhængige og kræver ikke dit cpr-nummer. Du
bliver ikke registreret i noget system og bliver der-
med ikke til en ’sag’.

Sådan får du fat på studenterøkonomivejledningen
Vejledningen er kun åben efter aftale. Du ringer til
35 32 38 99 og vi aftaler en tid, hvor du kan få en
samtale. I nogle tilfælde kan vi klare problemerne
telefonisk. Du kan også sende en e-mail til sa-
studoekon@adm.ku.dk, hvor du fortæller, hvad du
ønsker at tale med vejlederen om.

Børnesundhed er sat på dagsordenen på den årlige
Fakultetsdag og faglig dag, som begynder kl. 12.15
den 6. oktober 2005.

I Dam Auditoriet vil en række ledende forskere for-
tælle om deres arbejde med børnesundhed, og der vil
i løbet af eftermiddagen være uddeling af en række
priser til yngre forskere. Studenterorganisationerne
stiller deres stande op foran auditoriet og holder
senere på eftermiddagen oplæg i lille mødesal og
sofastuen. Dagen sluttes af med uddeling af
Fakultetets undervisningspris og en efterfølgende let
buffet uden for auditoriet.

Program
12.15-12.25 Velkomst ved dekan Ralf Hemming-
sen
12.25-12.50 Uddeling af priser til bedste yngre
forskere
12.50-13.15 Gorm Greisen, professor og over-
læge ved Rigshospitalet:  Hvad dør spædbørn af?

13.15-13.40 Per Hove Thomsen, professor ved
Århus
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Tilbuddet er gradueret efter indkomst og på max.5000
kr. årligt pr.barn.

Tilskuddet er ikke afhængigt af, om man modtager
SU. men beløbet sættes 10 % ned for den del af
indkomsten der overstiger 100.000 kr. for enlige og
150.000 for par.

Ændres indtægtsforholdene i årets løb, reguleres
udbetalingerne for de følgende kvartaler.

Der kan kun søges om eet tilskud pr. uddannelsessø-
gende forælder, uanset antallet af børn.

Tilskuddet søges hos din hjemkommune og udbetales
som almindelige børnepenge kvartalsvis. Der udbe-
tales første gang i det kvartal, der kommer efter
kvartalet, hvor tilskuddet er søgt. Dog gælder det
for 1. kvartal i 2001 at det kan udbetales sammen
med 2. kvartals tilskud.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
kommune, eller på netadressen:

www.sm.dk/lovgivning – under ”alle gældende”.
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Hvis du har generelle spørgsmål om SU, f.eks. hvor
meget SU man i alt kan få til uddannelse – hvad man
gør hvis man vil have SU med til udlandet – om man
skal søge om SU igen når man kommer på overbyg-
ningen, frister, og lignende – er det ikke SØ-vejlede-
ren du skal kontakte. Spørg i stedet SU-Kontoret.

Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage.
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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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Fig 1

Fig 2

Fig 3

Fig 4

Fig 5

Fig 6
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Kursusnavn: Kursus i idrætsmedicin

Institutter: Sted: Institut for Idrætsmedicin, Bispe-
bjerg Hospital, opgang 8

Semester (ECTS): Uge 49 den 5. - 9. december 2005
kl. 9.00-15.30

Indhold:
Teori, klinik, behandlingsprincipper, klinisk undersø-
gelse, case stories. Forelæsninger og gruppearbejde.
Kurset lægger vægt på praktisk undersøgelse af
ekstremiteterne og især ekstremitetsleddene, samt
diagnostik og behandling af idrætsskader. Det giver
således en god forberedelse til arbejde på skadestue.
Desuden: kost og væske, kredsløbs- og styrketræning,
idrætsskadeepidemiologi, vævsskade og vævsheling,
doping.

Undervisere:
Professor, dr.med. Michael Kjær, Bispebjerg Hospi-
tal, dr.med. Finn Bojsen-Møller, Panum Instituttet,
ph.d. Henning Langberg, Institut for Idrætsmedicin
– København, overlæge Per Hölmich, Amager Hospi-
tal, fysioterapeut Peter Rheinlænder, Hvidovre Sy-
gehus, overlæge ph.d. Michael Krogsgaard, Bispe-
bjerg Hospital m. flere

Tilmelding: Sidste tilmelding den 14. november 2005.
VKO-kontoret, studentergangen Panum Instituttet
(Anette Nielsen).

Bemærkninger: 10. og 11. semester, desuden også 9.
semester Max. deltagerantal: 30
Kurset kan godkendes som VKO.

Skemaoplysninger: Kursusplan kan afhentes på VKO-
kontoret.

Medtages efterår: Ja
Medtages forår: Ja
Skemalås: Nej
Undervisningssprog: Kun dansk
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Martin Lotz har i mange år været overlæge på Psy-
koterapeutisk Klinik på BBH. Han er trænings-
analytiker i Dansk Psykoanalytisk Selskab og har
udgivet adskillige bøger og artikler om psykoterapi,
ligesom han har været redaktør for Scandinavian
Psychoanalytic Review. Martin Lotz har i mange år
interesseret sig for H.C. Andersens eventyr og ver-
den. Dette førte i 1988 til udgivelsen af bogen
"Eventyrbroen. Psykoanalytiske essays om H.C. An-
dersen", samt senere artikler i fagtidsskrifter og bøger
om H.C. Andersen.

I nærværende foredrag, som blev fremlagt på den
internationale H.C. Andersen konference i år, forhol-
der han sig meget kritisk til flere nye Andersen-
biografier. Lotz finder, at Andersens forhold til kvin-
der er stærkt forvrænget, idet Andersen forelskede
sig i både mænd og kvinder.
Martin Lotz vil referere til ” Hyrdinden og Skor-
stensfejeren”. Han hævder, at der kan findes en tæt
forbindelse mellem liv og værk, en forbindelse som
kan påvises ved brug af psykoanalytiske/biografiske
tolkninger. Kærlighed til både mand og kvinde er
hans forudsætning for at være kreativ -  ikke mindst
i det nævnte eventyr.

Fredag, den 11. november 2005, kl. 15.30 – 17.00

Københavns Universitet, Hovedbygningen Vor Frue
Plads, HO3

Entré: 80 kr. (studerende 50 kr.)

På Psykoanalytisk Debats vegne

Elisabeth Bruhn-Thomsen   Søren Aagaard
Friederike Unger

Nærmere oplysning: Elisabeth Bruhn-Thomsen: e-
mail: ebt@mail.dk  eller telefon: 28264729
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1: Foredrag ved overlæge dr. med. Bente Garhn-
Hansen, klinisk mikrobiologisk
afd. Odense Universitetshospital:

"MRSA i Danmark - en reel trussel eller en storm i et
glas vand?"

"Siden midten af 1970'erne er hospitalserhvervede
MRSA blevet et tiltagende
problem over det meste af verden. I Danmark - og i
resten af Norden - har vi
indtil for få år siden stort set kun set sådanne bakte-
rier hos folk, der har
været indlagte på udenlandske hospitaler. Nu har
billedet ændret sig, idet antallet af infektioner er
kraftigt stigende, og MRSA
findes i dag hos patienter, der ikke har haft kontakt
til hospital, hverken
her eller i udlandet. Betyder det, at vi står overfor
en epidemi af samme
omfang som den, der for øjeblikket hærger England
og Tyskland?"

Der vil blive lavet en konkret gennemgang af MRSA
bakterien og det aktuelle
trusselbillede vil blive belyst.

2: Fredrag ve embedslæge Anne-Marie Plesner, Kø-
benhavns Amt

"Embedslægens rolle i MRSA-problematikken"

Sundhedsstyrelsen har bl.a i samarbejde med oven-
nævnte overlæge Bente
Garhn-Hansen udarbejdet en vejledning om håndte-
ring af MRSA problematikken i
klinikken. Denne er tænkt udgivet her i efteråret.
Med konkrete afsæt i denne
vil Anne-Marie Plesner belyse embedslægernes rolle
i sagen også ved konkrete
kliniske problemstillinger.

3: Diskussion  4: Buffét
Af hensyn til maden ønskes tilmelding til underteg-
nede senest d. 19. september 2005
Vel mødt, mænd er også meget velkomne!!!!! Mødet
er sponsoreret af GlaxoSmithKline.

Danske kvindelig lægers forening
på bestyrelsens vegne
v./Maiken Thyregod Jørgensen læge/MD
Tlf. 65413307 eller 22905500
E-mail: mthyregod@ofir.dk
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3/10 14.15-16.00 CSS 2.1.36 Selvbestemmelse i forbindelse med fødsler og sene aborter – en

utopi? Lektor Birgit Petersson
10/10 14.15-16.00 CSS 2.1.36 Sygeliggørelse og dens konsekvenser i forbindelse med foster

diagnose og risikovurdering SpeciallægeJohn Brodersen
24/10 14.15-16.00 CSS 2.1.36 Jordemoderens metoder i svangreomsorgen Kit Dyness

HansenLis Munk
31/10 14.15-16.00 CSS 2.1.36 Videnskab, fødsler og livslyst Seniorforsker cand.scient. Ole

Olsen ogCand.scient.Sara Mac Dalland
14/11 14.15-16.00 CSS 2.1.36 Kejsersnit – hvis valg og hvilke konsekvenser Afdelingsl

æge Lone Krebs og Læge Susy Mikkelsen
Forelæsningerne er tværfaglige     -

tilmelding er ikke nødvendig-  alle er velkomne

Kontaktperson:
Lektor i Medicinsk Kvindeforskning, Birgit Petersson, Øster Farimagsgade 5, 1014 København K
Tlf. 35 32 79 70  - E-mail:  B.Petersson@pubhealth.ku.dk

Nyt kursus: Herskerteknikker og selvudvikling

25. og 26. november 2005 afholdes kursus for læger og stud.med´er i herskerteknikker og selvudvikling med bl.a.
skuespiller Hanne Jørna som underviser.
Nærmere oplysning fås via mail til Birgit Petersson. B.Petersson@pubhealth.ku.dk
Kurserne laves i samarbejde med Dansk Selskab for Kvinde- og Kønsforskning
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-Ret til ændringer forbeholdes.
-Studiekort skal fremvises
-Husk selv handsker
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Krav til dig: Ung mand (25-35 år), rask, ikke-
ryger og forholdsvis inaktiv, dvs. IKKE motio-
nere regelmæssigt.

Forsøget: Vi vil undersøge, hvorledes vækst-
hormon påvirker muskler og sener i forbindelse
med akut træning.
Du vil som forsøgsperson skulle deltage i forsøg
i to omgange. Første gang i november 2005 og
sidste gang i februar 2005. Begge gange på Insti-
tut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital.
I november vil du skulle møde i alt fem gange
fordelt over 2 uger. De første to mødedage vil
bestå af introduktionsmøde, instruktion og test,
hvilket tager ca. ½ time pr. mødedag. 3. gang
inkluderer træning med et ben, som tager ca. 1
time. På fjerde og sidste forsøgsdag foregår må-
ling af sener og muskler, hvilket inkluderer blod-
prøver, samt en vævsprøve (biopsi) fra hver lår-
muskel og hver knæsene (i alt 4 vævsprøver).
Samlet tager fjerde forsøgsdag ca. 5 timer. In-
den forsøget starter vil det ved lodtrækning blive
bestemt, om forsøgspersoner skal have tilført
væksthormon eller væske uden nogen effekt (pla-
cebo).

I februar gentages ovenstående, således at de,
der først modtog væksthormon, nu modtager pla-
cebo og omvendt.

Vi søger i alt 10 forsøgspersoner, og der vil blive
udbetalt 5000 kr. i honorar for deltagelse.
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Med venlig hilsen Simon Døssing, Læge.
Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital
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Per Hove Thomsen: Professor i børne- og
ungdomspsykiatri ved Århus Universitet og over-
læge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital
i Risskov og har siden 1999 været professor II
ved Bergen-Stavanger Universitetet
Per Hove Thomsen er blevet tilknyttet Køben-
havns Universitet som gæsteprofessor i børne-
og ungdomspsykiatri med funktion ved børne- og
ungdomspsykiatrisk center i Glostrup.
Han er forfatter til adskillige videnskabelige ar-
tikler, lærebøger og mindre udgivelser om børne-
og ungdomspsykiatri, bla. ”Når tanker bliver til
tvang”
Bogen fortæller om de tegn, man skal være op-
mærksom på, hvis man er bekymret for, at et
barn eller et ungt menneske er deprimeret, og
om hvordan man kan få hjælp. Den fortæller også
om de mange børn, der ikke er deprimerede,
men som reagerer på forskellige måder, når de
gennemgår svære perioder i deres udvikling, el-
ler når omgivelsernes krav ikke passer til bar-
nets ressourcer.
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Arbejdstiden er ca. 15 timer om måneden på
vores kontor ved kemigangen. Lønnen er 100 kr
i timen.
Opgaverne er først og fremmest at tage referat
og holde hjemmesiden opdateret, så kendskab til
brug
af office-pakken er en nødvendighed. Oplæring i
Adobe Pagemaker vil finde sted.
Det er et krav, man kan være tilstede ved alle
møder (oftest torsdage kl. 16-18).
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Formanden: msr@studmed.ku.dk
eller til kontoret: Det Medicinske Studenterråd,
Panum Instituttet (bygning 1.2.20).
Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.
Senest fredag d. 7/10-05
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Potentielle, aktive eller forhenværende sæddo-
norer søges som informanter til antropologisk
undersøgelse om sæddonorer i Danmark.

����
���
�)
:::*����������*��
��
�����
 �����	����*

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

�����	�%	�����	�45�	������
���
����	��45!<6��	9���	���=��	
�	
<���������������

�	��
�
���)���
���
�������-
Formålet med forsøget er at undersøge, om en
vækstfaktor ved navn ”Brain Derived
Neurotrophic Factor (BDNF) ” frigives fra musk-
lerne under fysisk aktivitet.
Man ved, at BDNF bla. frigives i hjernen, og har
betydning for vækst og opretholdelse af
hjernecellernes funktion.
Det er vist, at under fysisk aktivitet stiger kon-
centrationen af BDNF i hjernen, men om denne
koncentrationsøgning skyldes en øget BDNF-pro-
duktion i selve hjernen, eller om den skyldes en
øget perifer produktion, fx i musklerne, vides
ikke.
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Du skal komme ind til en forundersøgelse samt
møde op i laboratoriet 6 gange over 3 uger, heraf
4 af gangene fastende.
Du vil få lavet en heldbredsundersøgelse,
Du vil få lavet 2 Max tests, dvs. vi måler din
maximale iltoptagelse.
På selve forsøgsdagen vil du blive sat til enten at
cykle i to timer eller du vil få en seng og blot
ligge og slappe af. (Fordeling sker ved lodtræk-
ning). Gennem hele forløbet vil du få taget blod-
prøver, og du vil få taget ialt 8 muskelbiopsier.
I alt vil det tage ca. 14 timer.
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3000 kr. (cykling)
2700 kr. (sengeliggende)
Pengene er skattepligtige.

Har du lyst til at deltage samt eventuelt yderli-
gere spørgsmål send da venligst en mail med dit
tlf.nr. samt hvilken tid du træffes bedst til:
Stud.med Maj-Brit Åstrøm på mailadressen:
powerspirit@gmail.com
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til opgaveløsning og gennemgang af miljø- og
arbejdsmedicin.
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Der er mulighed for at deltage i forskning vedrø-
rende overlevelse af hjerteceller efter en blod-
prop. Der arbejdes med cellemodeller og bioke-
miske og molekylære analyser. Vi har et stærkt
fagligt miljø i et netværk der omfatter laborato-
rier på Panum Instituttet, Rigshospitalet og i
medicinalindustrien.
Arbejdet kan evt. kombineres med OSVAL I el-
ler II-opgaven, eller være en optakt til et
”forskerdiplomår”, se SIS-hovedside  Sundheds-
videnskab  Indholdsfortegnelse  Prægraduat
forskningsuddannelse ved Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet
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Vi er: Et team bestående af to speciallæger, en
projektsygeplejerske, 1 sekretær og fire stud.
med. fra første såvel som sidste semestre. Vi
satser på høj kvalitet og fleksibilitet hos medar-
bejderne og os selv samt et godt arbejdsklima.
Sted:  Sct. Olaigade 39, 1. sal 3000 Helsingør,
(tirsdag -torsdag)
Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup (mandag)

Tlf. 4970 2216 tirsdag – torsdag 09-13.

Vi tilbyder: Løn efter kvalifikationer med ud-
gangspunkt i overenskomsten med FADL. Udfor-
drende arbejde med direkte patientkontakt og
kliniske undersøgelser indenfor specialerne al-
lergi og lungesygdomme primært lungefunktions-
undersøgelser, bronkial provokationer, hudprik-
test, provokationer og arbejdsfysiologiske test.
Forskning er mulig og oplæring finder sted. Kli-
nikken er indrettet med moderne apparatur og
IT værktøj herunder elektronisk journal og
intranet.

Vi ønsker: Stud. med.’er, der kan arbejde selv-
stændigt og i et selvafløsende team. Du skal
være meget omhyggelig og have en god patient
kontakt d.v.s. Du skal kunne lide patienter, og
du ønsker en udannelse såvel klinisk som viden-
skabeligt. Du er frisk og kan tage et nap med
tirsdage, onsdage og torsdage mellem 9 og 16 og
nogle mandage 14-18.
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Flemming Madsen overlæge dr. med og Lars
Frølund overlæge dr. med. 49702216 tirsdag-tors-
dag 12-15.
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Tilmelding: www.pistaseski.dk, klik på ”gruppe-
rejser”:
Uge 3: Gruppenavn: panum3-06; adgangs-
kode:30848
Uge 4: Gruppenavn: panum4-06; adgangs-
kode:30849
Uge 5: Gruppenavn: panum5-06; adgangs-
kode:30850
M.v.h. Mikkel, Casper og Troels
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Uge 3, 4 el. 5 fra 2895,-: Tilmelding:
������������	��
	

klik på ”�����������”: Uge 3: Gruppe-
navn: panum3-06; adgangskode:30848Uge 4:

Gruppenavn: panum4-06; adgangskode:30849Uge
5: Gruppenavn: panum5-06; adgangskode:30850

M.v.h. Mikkel, Casper og Troels
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Alle medlemmer af FADL indbydes til
den årlige ordinære
generalforsamling.

Kom og giv din mening til kende!
Generalforsamlingen afholdes den

5. oktober 2005 kl. 17.00 i

 Københavns Kredsforening
Åbningstider
man-, tirs- og torsdag
fra 10.00 til 12.00
samt fra 13.00 til 15.00.
Telefon
35327490

CODAN – forsikring for år 2006
Hvis du ønsker din forsikringen ændret skal du give besked via
mail til kkf@fadl.dk eller ved personlig henvendelse på
sekretariatet.
Det er kun muligt at ændre forsikringen til et lavere niveau i
forbindelse med årsskiftet, det kan ikke gøres midt i året! Men du
kan altid ændre din forsikring til et højere niveau i løbet af året.
Husk at give sekretariatet besked, hvis du er blevet samboende
med en forsikringstager gennem FADL eller hvis du er fraflyttet en
samboende, som har haft forsikring gennem FADL.
Forsikringen for 2006 vil blive opkrævet i december 2005.

Kittelfyld
Sekretariater har en del kittelfyld som er interessant for dig.

 Måske har du endnu ikke fået din FADL kalender !.

 Så kik forbi sekretariatet i en pause.
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING
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Dagsorden:
1. Valg af dirigenter

2. Valg af referanter

3. Beretning fra bestyrelsen og kredsforeningens udvalg

4. Beretning fra hovedbestyrelsen og udvalg

5. Beretning fra Forlaget og Bogladen

6. Forslag til drøftelse

7. Hvordan ser dit FADL ud? - Oplæg til diskussion om FADLs fremtid

8. Lovændringer

9. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant (jf §12 stk. 7)

10. Valgtaler fra lister/kandidater til valget

11. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Foreningen Af Danske Lægestuderende (FADL),

Københavns Kredsforening

FADL DELTAGER I FAGLIGDAG
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Få oplysninger om de mange tilbud som FADL og Vagtbureauet har til medlemmerne.
Hør om alle vores kurser.
Få information om vores hold.
General information om muligheder, regler osv.
Har du nogen spørgsmål, er du også meget velkommen til at komme og spørge os.

Desuden vil der i år være muligheden for at :

Vinde flotte bog præmier hos FADL’s Vagtbureau
(Bøgerne er generøst sponsoreret af FADL’s Forlag)

Så kom og besøg os…….
Vi ser frem til at se dig.
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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

Formalia
Mie valgt som referent. Bo valgt som dirigent.

Nyt fra semestrene
2. sem: Biokemi undervsiningen er dårlig. 2.sem
HR går til kursuslederen ang. dette.
5. sem: Der hersker tvivl om hvilken undervis-
ning der er obligatorisk på 5.sem, dette skal gø-
res klart på SIS. Sabrina undersøger sagen.
9. sem: Har lige afsluttet medicinsk sociologi og
kurset er blevet rigtig godt, klasseværelserne er
fyldte og der hersker en generel enighed om at
det var et godt tilrettelagt kursus og tentamen
var god.
10. sem: Logbøgerne er for dårlig til hvad man
reelt oplever i klinikken. Dette skal tages op og
så skal der ses om de evt. skal revideres så de
passer til opholdet. Det er vigtigt at man viser
log bøgerne ude i klinikken så man er sikker på
at få gennemgået alt det man skal.
11. sem – gamle studieordning: Der er et lille
kusus i klinisk biokemi, der er obligatorisk, men
underviserne krydser ikke af og undervisning
bliver gentagne gange flyttet med kort varsel.

Studienævn
- Der skal tages stilling til, hvor meget
undervsining på 10. – 12. sem der skal være
obligatorisk. Den generelle holdning fra MSR
er, at vi ikke mener, der skal være noget obliga-
torisk undervisning på studiet. Det eneste, der
bør være obligatorisk er de kliniske ophold.
- Lektorerne er kommet med et forslag om at få
flere eksamener i stedet for tentamener. I MSR
arbejder vi på at få flere tentamener, da interna-
tionale studier har vist, at man husker bedre det
læste materiale, hvis man læser op til en tenta-
men.
-Arbejdsmedicins placering på studiet diskute-
res. Den generelle holdning er, at det skal være
et samlet kursus,  men vi kan ikke støtte at det
bliver lagt som en blok obligatorisk undervis-
ning på 11. semester.

Nyt fra udvalg
- Kantineudvalget arbejder på at få en
mikroovn sat op så man kan varme medbragt
mad. De er i gang med at søge sponsorerer. Sabrina
og Madelene udfærdiger ansøgninger fra MSR
til de udvalgte sponsorer i håbet om at få opsat
et minikøkken i tilknytning til den lille kantine
ved tandlægerne.
- MSR har siden foråret 2004 kørt un-
dersøgelse på hvor ofte en undervsier udebliver.
Det er svært at sige noget ude fra det, da folk
glemmer at skrive navn, dato osv. Så der vil
blive lavet et skema med alle relevante oplys-
ninger man skal udfylde når ens undervsier ude-
bliver. Desuden bliver det en fast rubrik på
MSR-siden med emailadressen man skal skrive
til når en underviser udebliver.
- 1.sem  udvalget har lavet en evaluering
og medicinsk kemi har fået gode evalueringer.
Der opfordres stærkt til at alle efter endt
semetser udfylder et evalueringsskema!
- SUPU er blevet delt i 2 udvalg, hvor det
ene (UPU) primært tager sig af uddannelse incl.
turnus og det andet tager sig af sundhedspolitik
(SPU)

Sundråd
De har travlt med fundraising til det ønskede
studenterhus i den gamle sygeplejebolig.
Studenterhuset er tænkt som et sted med cafe,
læsepladser og et sted hvor alle organisationer
under det sundhedsvidenskablige fakultet, her-
under alle fagråd og basisgrupper kunne holde
til.
Opdatering på besparelsesproblematikken
Der er sat et møde med dekanen i oktober, in-
den da skal vi have på plads mere konkrete ste-
der der kan spares.
Der afholdes ekstraordinært møde i MSR d. 10/
10-05 kl. 16.00 – hvor vi vil diskutere hvilke
konsekvenser studienævnets forslag til bespa-
relser vil få..
Ansøgninger fra MSR
Sabrina vil gerne søge bogladen om gavekort på
1000 kr til fagligdagens ”tip en 13ér” præmie d.
6/10.
Sabrina vil også ansøge Studenterklubben om
en bærbar computer samt en powerpoint pro-
jektor til fagrådet. Fagrådet støtter op om begge
forslag.

Fagligdag d. 6/10-05
Bo, Kirstine, Rune, Sabrina og Mie kommer og
står ved MSR´s stand fra 12-17.
Lærebogskatalog
Det ser endelig ud til det er ved at være på vej,
men lidt problemer med at det kun må inde-
holde anbefalinger af bøger som kursusledelsen
mener er dækkende. Der er et problem i, at
Studienævnet ikke kan støtte at ikke-dækkende
bøger bliver anbefalet af studerende. Sabrina taler
med Pernille Due om hører om der evt. kan ind-
føres et afsnit hvor der i kataloget kan anføres
bøger som studerende mener er gode, selv om
de ikke anbefales af kursusledelsen. Der vil blive
arbejdet på at få nogle studerende til at anmelde
bøger, men samtidig gøre det klart hvilke der
anbefales fra studienævnet.

Ankesager
MSR opfordrer studerende til at hjælpe deres
medstuderende med deres ankesager. Ankesager
bliver kun behandlet hvis en anden studerende
har kigget på den.

AMEE
Sabrina holdt et spændende oplæg om hvad hun
havde oplevet på AMEE. De havde bla. været
til et foredrag hvor der blev fortalt om brugen af
video – cases og hvordan de studerende havde
vist sig af være meget bedre til at komme frem
til den rigtige prognose ved at se patienten, end
kun at læse om det.

SCOME
Generel enighed om, at der skal komme et kon-
kret papir fra Århus om hvad de vil bruge
SCOME til, før der i københavn tages stilling til
SCOME´s fremtid.

Meddelelser
Generalforsamling d. 13/10-05 kl. 16.00
Stormøde i Odense d. 29/10-05 fra 11-17 med
efterfølgende spisning.

Evt.
Der skal på dagsorden til næste gang: ”hvordan
rekrutterer vi nye” og ”hvordan får vi dem til at
blive i MSR”
                     Tak for et godt møde

Referat af 1. ordinære MSR-møde torsdag d. 29/9
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Ja, det var essensen af mødet sidste onsdag hvor
dekan Ralf Hemmingsen og prodekanerne Ulla
Wewer og Birgitte Nauntofte forklarede den
stygge situation SUND og KU befinder sig i
lige i øjeblikket.

Vi er inde i en analyse-
fase….

Man kan undre sig over flere ting fra mødet i
onsdags. Bl.a. brugte dekanen mange lange sæt-
ninger på at forklare at dekanatet fulgte sin de-
vise om at ”spille med åbne kort” og derfor øn-
skede analyser og konsekvensbeskrivelser.
Det er jo sådan set også deres job at have styr
på fakultetets økonomi og det er jo meget pænt
af dem sådan at  informere studienævnene om
de kommende besparelser, så hurtigt det er
muligt. Man kan måske diskutere det ordvalg
der blev brugt over for studienævnet, hvor or-
det analyse ikke lige indgik i brevet som gav
studienævnet 30 dage til at bespare 10% på
undervisningen og 5 mio. på klinikken….
Studienævnet har nu udfærdiget deres forslag
til hvilke elementer i undervisningen sparekni-
ven kan suse hen over og forslaget bliver frem-
lagt på Studienævnsmødet tirsdag d. 4/10-05

Tilbageføringsgaranti.

Det var et ord som lød godt i ørerne, men spørgs-
målet er om det nu bare runger hult for det er
blevet udtalt af en nu tidligere dekan og hvordan
får vi sikret at denne også vil gøre sig gældende
med en ny dekan ved roret??? Hvis vi får over-
bevist en ny dekan om vigtigheden af
tilbageføringsgarantien så skal og må vi også få
sikret at garantien ikke skal finansiere en reno-
vering af kantinen, men reelt går tilbage til UD-
DANNELSERNE, hvor pengene fra nu af vil
mangle.

MSR søger en ny sekretær (gen-
opslag)
Arbejdstiden er ca. 15 timer om måneden på
vores kontor ved kemigangen. Lønnen er 100 kr
i timen.

Opgaverne er først og fremmest at tage referat
og holde hjemmesiden opdateret, så kendskab
til brug
af office-pakken er en nødvendighed. Oplæ-
ring i Adobe Pagemaker vil finde sted.
Det er et krav, man kan være tilstede ved alle
møder (oftest torsdage kl. 16-18).

Ansøgning sendes til:
Formanden: msr@studmed.ku.dk
eller til kontoret: Det Medicinske Studenter-
råd, Panum Instituttet (bygning 1.2.20).
Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.

Senest fredag d. 7/10-05

Husk at MSR holder gene-
ralforsamling torsdag d.
13/10!!!

2. forslag omhandler en vedtægtsændring om
sikring af kontakt mellem Sundrådet og MSR's
bestyrelse, således at en person i bestyrelsen
har til opgave at holde sig orienteret om Sund-
rådets aktiviteter og melde tilbage om disse på
møderne. Forslaget er indsendt af Sabrina
Eliasson.
3. forslag omhandler MSR's hjemmeside og be-
styrelse af denne. Det foreslås at en ny hjemme-
side bliver oprettet af professionelle og i dette
nye forum skal der være muligheder for online
debatter, tilmelding til mailinglister, nyhedsbreve
osv. Forslaget er indsendt af Sabrina Eliasson.

Og kom så for søren til
den generalforsam-
ling!!! Det er ikke så
frygteligt kedeligt som
det lyder.....

1. forslag omhandler kommunikationen i MSR
og forbedringen af denne bl.a. via flere debatter
over den fælles mailingliste samt via indlæg i
MOK. Forslaget er indsendt af Helene Hvid-
mand og Simon Serbian.

Der er indkommet tre forslag som generalfor-
samlingen skal tage stilling til.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens Beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Fremlæggelse af budgetforslag 2006
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse for MSR

Formand
Økonomiansvarlig
FSR-kontakt
Studienævnskontakt
Menigt medlem

8. Valg af revisor
9. Valg af MSR's kandidater til Studienævnet

for medicin
10. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg

og bestyrelser
11. Nedsættelse af og valg af repræsentanter til

udvalg under MSR
12. Evt.

Det interessante spørgsmål er nu: Hvad gør de-
kanatet, hvis alle analyserne viser, at der kun
kan spares det halve???  Eller at man ikke vil
spare så mange millioner på klinikken???
Og hele historien har jo fået en interessant drej-
ning, idet vi nu ved hvem der bliver ny rektor
for Københavns Universitet- nemlig vores gode
gamle dekan Ralf Hemmingsen! Hvad har han
tænkt sig at gøre ved hele denne situation når
han kommer til at stå ved roret inde på Vor Frue
Plads...?

Fremtiden

Dekanatet ønskede at indkalde til endnu et møde
i Lundsgaard i oktober måned når problematik-
ken havde været til behandling i Universitetets
bestyrelse. Det er endnu et vigtigt møde, og vi
har brug for lige så meget opbakning til dette
møde, som til det i onsdags!!! På det møde ved
dekanen hvilke kort, han har på hånden og der
må vi som studerende kræve flere ting. Bla. skal
tilbageføringsgarantien realiseres på papir, det
skal udmeldes om dekanatet vil tvinge bespa-
relsen igennem på trods af studienævnet anbe-
falinger og konsekvenserne må frem i lyset.

Det lød også godt at man vil lade studienævn-
ene bestemme hvilke fag, der skal skæres ned
på. På den måde er studienævnene indirekte
medbestemmere til hvilke institutter, der skal
skære, for hvis studienævnet siger, at et fag er
essentielt så kan man ikke bespare det for me-
get uanset hvad. Og omvendt hvis studienævnet
siger, at et fag kan beskæres så må instituttet
ikke hoppe med på vognen og sige, at der ville
de også have sparet (så sparer man på det samme
sted to gange…)

MSR forsøger at foreberede
sig på mødet med dekanen
og afholder et ekstraordi-
nært MSR-møde mandag d.
10/10!!!

Af Sabrina Eliasson, Formand MSR
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MSR vil  gerne diskutere hvilke konsekvenser studienævnets påtvungne besparelser vil
få- og derfor afholder vi ekstraordinært møde mandag d. 10/10 kl. 16. Her vil Studie-
nævnets forslag blive gennemgået og vi skal have opstillet nogle konsekvensscenarier af
hele besparelsesproblematikken.

Kom og fortæl os din mening
om besparelserne!!!

Indkaldelse til ekstraordinært MSR-møde mandag d.
10/10 kl. 16 i lokale 1.2.20

Dagsorden:

1. Formalia
2 Orientering fra Studienævnsmødet vedr.
besparelsespriorieteringerne
3. Inputs fra salen om disse
4. Opstilling af mulige konsekvenser af bespa-
relserne
5. Opstilling af alternative besparelses-
muligheder
6. Evt.
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OBS! Kun studerende ved det sundhedsvidenskabelige fakultet kan deltage i
konkurrencen. Medlemmer af PHILMs bestyrelse kan ikke deltage. Ved at
deltage i konkurrence, giver du PHILM lov til at vise, henvise til og lægge din
film ud på hjemmesiden.
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Hold Dato tid sted
404-406 07-10-2005 13.00 Teilum

7.sem
KKA, KRH og KKK:
07-10-2005 16.00 Foran Klubben/i Forhal-
len

Semesterfri, løsbilleder, 07-10-2005 16.00
Foran Klubben/i Forhallen
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Lad ikke økonomien være en begrænsning! Ansøg
Studenterklubben om en bevilling! Vi giver penge
til alskens formål. Eneste krav er, at det skal
være studentersocialt og berøre flere end blot
dig og din læsemakker...

Læg en ansøgning i den røde postkasse ved ind-
gangen til Studenterklubben eller skriv en mail
til mesteranker@stud.ku.dk. Så lover Studenter-
klubben at behandle den hurtigst muligt.

Ansøgningen skal indeholde budgetoverslag (vi
skal have en klar idé om, hvad pengene skal
bruges til) samt et navn og adresse på én, vi kan
udstede checks o.lign til.
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Er du interesseret i alternative behandlings-
former og vil du gerne diskutere alternativ be-
handling i et åbent forum, skulle du prøve at
deltage i et GIM møde. Vil du gerne vide mere
om GIM, kan du gå ind på vores hjemmeside på
www.sund.ku.dk/gim. Møderne er åbne for alle,
og der er altid the og kage!
Vel mødt!
GIM
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Kunne du tænke dig at høre mere om healing og
clairvoyance, samt dens anvendelse og udbre-
delse i dagens Danmark, så tilbyder vi en seriøs
og hyggelig tur til Ganløsehytten. På turen vil
du blandt andet kunne opleve Ebbe Axø Jensen,
uddannet læge der til dagligt arbejder med
healing, samt Steen Landsy, der er leder af
kosmocentret i København og afholder kurser i
kosmologi og clairvoyance.
Du kan få mere information ved at holde øje med
vores hjemmeside www.studmed.ku/gim, eller
ved at kontakte os på gim@studmed.ku.dk.

Gå ikke glip af GIMs årlige hyttetur!
Tilmeld dig senest d.13 oktober pr. mail på oven-
stående adresse.
Pris: kr. 200 (inkl. mad og drikke).

Vi glæder os til at se dig!
Venlig hilsen
GIM - Gruppen for Integreret Medicin
Program for GIM’s weekend om healing og clair-
voyance d. 21-23 oktober.

Fredag: 17.00: Ankomst, udpakning og intro-
møde.
17:30: Madhold begynder aftensmad.
19:00: Aftensmad. Herefter oprydning.
20:30: Lege, sange og hvad man nu har lyst til.

Lørdag:  8.00: Morgenyoga for de friske
8:30: Morgenmad
9:30: Introduktion til holisme, kosmologi og clair-
voyance v. Steen Landsy, Clairvoyant og      leder
af Kosmos-centret i København.
11:30: Frokost
12:30: Foredrag om healing v. Ebbe Axø Jensen,
uddannet læge, med egen praksis hvor han prak-
tiserer healing.
18:00: Madhold påbegynder aftensmad.
19:30: Aftensmad, oprydning og social hygge bag-
efter.

Søndag:   9:00: Morgenyoga for de friske
9:30: Brunch
10:30-12:30: Foredrag om clairvoyance (endnu
unavngivet)
13:00-15.00: Foredrag om healing v. healer Jan
Jensen.
15.00: Oprydning, rengøring og hjemrejse.
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Dato: torsdag den 6. oktober
Tid: hele dagen
Sted: Panum Instituttet
Årets ”Faglig Dag” på Panum har som tema ”Børn
og Sundhed”. Studenterpræsten vil holde et op-
læg med en særlig vinkel, nemlig ”Børn og Sorg”.
Vi vil desuden være til stede på ”Faglig Dag”
med en stand, hvor du kan få en snak med præ-
sten og høre om, hvad vi ellers går og laver.
Vi vil bl.a. pege frem mod vores allehelgensuge,
31. oktober til 4. november, hvor vi hele ugen vil
kredse om det ”at miste”. Især vil vi gøre op-
mærksom på tilbuddet om Åben Kirke om afte-
nen torsdag den 3. november, hvor det vil være
muligt i løbet at få navnet på en person man har
mistet læst op i en kirkelig sammenhæng.
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Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30
Strikkecafeen er åben hver torsdag.
Du er velkommen uanset om du aldrig har haft et
par strikkepinde mellem hænderne, om du har
glemt din børnelærdom og vil have den gen-
opfrisket, om du er i gang med dit 14. sjal i ren
retstrikning, eller om du er i gang med at strikke
en 12-cylindret Ferrari til din kæreste. De faste
strikkedamer og undertegnede er klar til at lære
fra sig og inspirere, og der er altid kaffe at styrke
sig på.
Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præ-
stens medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk
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Dato: følgende onsdage: 12. oktober, 9. novem-
ber
Tid: 15.15-17.00
Sted: Studenterlokalet St. Kannikestræde 8, 1.
sal
Studiekredsen om bestsellerromanen fortsætter.
Du kan sagtens nå at være med!
Romanen kommer med en ganske anden tolkning
af kristendommen end den sædvanlige, særligt
kan nævnes Jesu forhold til Maria Magdalene og
dermed kvindens stilling i kristendommens lære
og betydningen af den hellige gral. Også histo-
rien om tempelherrerne, Leonardo Da Vinci’s
maleri af den sidste nadver, den katolske organi-
sation Opus Dei indgår i den hæsblæsende thril-
ler.
Med afsæt i romanen vil vi se på nogle af de
spørgsmål bogen og den debat den har skabt
rejser: Er bogen en trussel imod den etablerede
kirke? Er kristendommen afhængig af de histori-
ske kendsgerninger? Afspejler magtfordelingen i
kirken resultatet af en kønskamp? Skjuler
Leonardos billeder hemmelige budskaber?
Studiekredsen vil på skift blive styret af Stefan
Lamhauge Hansen, Nicolai Halvorsen og Carl
Fuglsang Damgaard
Arrangement i samarbejde med studenter-
menigheden i Indre By (IB): www.indreby.org
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Dato: med jævne mellemrum
Sted: din elektroniske postkasse
Hvis du vil holdes løbende orienteret om
studenterpræstens gøren og laden, kan du skrive
dig på vores email-liste på vores hjemmeside:
www.sund.ku.dk/praest. Så vil du med mellem-
rum modtage en mail om stort og småt fra vores
hjørne af Panum.
Nyhedsbrevet kan også læses på nettet:
www.sund.ku.dk/praest/nyhedsbrev.htm, og her

kan du også finde et arkiv med tidligere ud-
sendte nyhedsbreve.
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Præsten står til rådighed som samtalepartner;
du kan komme anonymt og tale med præsten om
det, der trykker dig, hvad enten det er stort
eller småt. Det kan handle om eksamensangst,
ensomhed, kærestesorg, studiestress, dårligt hu-
mør eller andet, og det behøver altså hverken at
handle om tro eller kristendom. Præsten fører
ingen journaler og der er som regel ingen vente-
tid.
Du kan komme i studenterpræstens træffetid på
Panum (onsdag 11-13 eller torsdag 12-14) eller
du kan bestille en tid på 28 75 70 94 eller
pnh@adm.ku.dk
Studenterpræsten kan også træde til, hvis du
skal giftes eller have dit barn døbt.
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Dagsordenen for den stiftende generalforsam-
ling indeholder følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af vedtægter for foreningen
3) Valg af bestyrelse
4) Eventuelt

Efterfølgende vil der være en brainstorm over
hvilke aktiviteter/arrangementer de fremmødte
ønsker skal foregå i foreningen.

Det er muligt at tilmelde sig grupperummet
”Stud kir (SAKS)” på punkt.ku.dk.

Spørgsmål og emner der skal med under eventu-
elt kan enten sendes til grupperummets e-mail:
medski@punkt.ku.dk

Eller rettes til
Mikkel Pedersbæk Falkenberg, tlf.: 26 96 36 63,
e-mail: mipf@stud.ku.dk
Javed Akram, tlf.: 60 10 69 60, e-mail:
javedakram@stud.ku.dk
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IMCC EQUIP er en gruppe af medicinere i Køben-
havn og Århus (og snart i Odense), der står for ind-
samling af hospitalsudstyr til brug i 3.verdenslande.
Vi samarbejder med forskellige danske nødhjælps-
organisationer bl.a. Læger Uden Grænser. Endvi-
dere har vi kontakt til medicinale virksomheder og
hospitalsafdelinger, som primært donorer os udsty-
ret. I løbet af den sidste periode har EQUIP videre-
sendt udstyr til hospitaler og projekter bl.a. i Guinea
Bissau, Tanzania, Uganda, Marokko, Cuba og Sri
Lanka.
Har du lyst til at gøre en forskel og hjælpe os i vort
arbejde? Så mød op!!!
Der kræves ingen forudsætninger for at være med og
du bestemmer selv, hvor meget tid du vil afsætte-
blot du har en sund interesse i at hjælpe andre.

Kunne du tænke dig at være med, så duk op Mandag
d. 10. oktober Kl. 16.00 på IMCC kontoret eller send
en mail til: equip-copenhagen@imcc.dk .

Håber vi ses.
EQUIP, København
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Er man interesseret i at deltage er man meget vel-
kommen til at kontakte nationalformand Christentze
Schmiegelow, tlf.61262590 eller mail:
christentzes@yahoo.dk og vil da få oplyst nærmere
adresse.
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i FADL's mødelokale (over kantinen)
Alle er velkomne!
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IMCC-Uland (undergruppe un-
der International Medical
Cooperation Committee, se
desuden www.imcc.dk/uland for mere information om
IMCC-uland) afholder lørdag den 15. oktober ulands-
seminar, hvor alle med interesse for ulandsbistand
og udviklingsarbejde er velkomne til at deltage. Det
er gratis at deltage i seminaret, som vil foregå i
Dam-auditoriet på Panum-instituttet fra kl. 10.15 –
17.45. Dagen vil forløbe med tre spændende oplæg
med fokus på en generel diskussion af samfundsøko-
nomiske og politiske aspekter af ulandsbistanden, og
der vil være mulighed for spørgsmål og debat.

Program for dagen:
10.30 – 12.45 Oplæg ved Carl Nielsen, medlem
styrelsen i Mellemfolkeligt Samvirke.
- Med udgangspunkt i globaliseringen som et gode
eller et onde, vil han skabe debat og refleksion blandt
deltagerne om nogle generelle problemstillinger og
dilemmaer ved ulandsbistanden.
12.45 – 13.15 Frokost
13.15 – 15.30 Oplæg ved Steen Gade, folketings-
medlem SF.
- Fokus på de politiske aspekter vedrørende ulands-
bistand, herunder positive og negative sider af bi-
standen.
15.45 – 17.45 Oplæg fra Danida.
- Fokus på Danmarks prioriteringer i forhold til bila-
teral og multilateral ulandsbistand.
17.45 – 18.00 Afslutning

Eneste krav til deltagelse er tilmelding på
mailadresse: linesc@hotmail.com senest den 12/10.
Tilmeldingen er ikke bindende, men da det er lørdag,
skal deltagere skrives i døren for at få adgang til
Panum-instituttet. IMCC-uland giver frokost og dæk-
ker udgifter til transport inden for Danmark (hvis
den billigste mulighed benyttes, og kvittering/tog-
billet gemmes og gives til IMCC). Hvis man ønsker
vegetarmad bedes det oplyst ved tilmelding. Der vil
desuden blive serveret kaffe, the og kage i løbet af
dagen.
Vi forventer at se en masse deltagere på seminaret,
så skynd jer at melde jer til, da der kun er ca. 100
pladser.
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Bagefter er der afsløring af det nye rollespil, den
fede sang og meget mere. Husk også, at vi skal foto-
graferes til scorebogen. Så spring i din flotte
sexekspressen T-shirt og kom glad til månedsmødet
kl. 17. Vi er Panums hyggeligste basisgruppe!
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Vi starter med at spise brunch og bagefter uddanner
vi nye guider.
Hvad laver sexekspressens guider?
Vi tager ud og underviser folkeskolens 7-10. klasser
i seksualitet, krop og følelser.
Hvad får jeg ud af det?
· Du kommer med i Panums mest sociale gruppe.
· Du lærer andre at kende på tværs af semestrene.
· Du opdaterer din faglige viden eller lærer noget
nyt.
· Du får træning i undervisning og formidling.
· Du får større indblik i ungdomskulturen lige nu.
· Du kommer med til hyggelige eftermiddage og vilde
fester.

Hvordan kommer jeg med?
Du sætter kryds i din kalender, tilmelder dig og din
læsemakker,
og glæder dig til en fantastisk dag.

Mail til Anders på: Anders_sode_west@yahoo.dk se-
nest den 21. oktober.

Om aftenen fejrer vi os selv til en kæmpe blender-
fest.
Kom og bliv en del af Panums hyggeligste og festlig-
ste basisgruppe!
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Det foregår d. 13. oktober kl. 1700 i IMCC’s
lokaler.
Arrangementets omdrejningspunkt er de to le-
gat-dronninger/halv-tanzanianere Katrine og Li-
selotte, der kommer og fortæller, hvordan din
ansøgning skal skæres.
Tilmelding ikke nødvendig. Bare mød op med
notesblokken!
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Din helt egen personlige Louise Frevert maske.


