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2005/2006

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: 1500
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
følgende 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 redak-
tionen om mandagen.

2) Attached to e-mail på adressen mok@mok.info. Spørg evt. på datastudies-
alen.

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
indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktio-
nen 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 besty-
relse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til
institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen

2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen
Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre
ned i kælderen.)
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. Abonnenter 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-redaktionen
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Julekalender...

Denne redaktion
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Hvis du skifter adresse behøver du ikke at give Eks-
peditionen besked, da vi dagligt får opdateret samt-
lige studerendes (med danske CPR-nr.) navne og adres-
ser fra folkeregistret.
Det eneste du behøver at gøre, for at sikre dig, at vi
har din korrekte adresse til udsendelse af eksamens-
breve o.l., er at give Folkeregistret i din kommune
be-sked samt evt. det klinikudvalg du er tilknyttet.

Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved
følgende forhold:

�������������	
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Hvis du i Folkeregistret står registreret med en be-
skyttet adresse, skal du om-gående give Ekspeditio-
nen besked om hvilken adresse vi i stedet for må
benyt-te, når vi sender post til dig.
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Hvis du ønsker, at få tilsendt din post til en anden
adresse end din folkeregi-steradresse, skal du for-
holde dig på følgende måde:
Du meddeler Ekspeditionen din nye adresse, og pe-
rioden denne adresse skal gælde for (eller om det er
permanent).
Eksamensbreve o.l. vil herefter blive sendt til denne
adresse lige indtil, at du på eget initiativ giver Eks-
peditionen besked om en ny adresse.
OBS! Dette gælder specielt alle studerende, som
ikke er udstyret med et ”rig-tigt” dansk CPR-num-
mer.
Især svenske studerende, med adresse i Sverige, men
som til daglig bor i Dan-mark, skal være opmærk-
somme på at opgive en dansk postadresse i Ekspediti-
onen.
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Hvis du flytter til en udenlandsk adresse, og ønsker
at få tilsendt post fra uni-versitetet dertil (eksamens-
breve o.l.), skal du forholde dig på følgende måde:
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1. Formalia
2. godkendelse af vedtægtsendringer fra den

2. november 2005
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3. Formandens beretning
4. Beretning fra udvalg og tillidsposter
5. Godkendelse af reviderert regnskab
6. Fremlæggelse af budgetforslag
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen, bestående af 3 perso

ner
a. Formand
b. Næstleder
c. Kasserer
9. Valg af revisor
10. Ansættelse af sekretær
11. Studenterhus i Nørre Alle 4-6. (information

omkring hvad som sker i sagen)
12. meddelelser
13. evt.

Med venlig hilsen
Kenneth Geving Andersen

Formand
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1. Akademisk Råd
2. Møde med Forskningsudvalgets Forretnings

udvalg om prægraduat forskningskultur
3. Studenterhus, herunder areal
4. Evaluering af fakultetsdagen/faglig dag
5. Ny institutstruktur, herunder de studeren

des repræsentation i de kom-mende institut
råd

6. Status økonomi
7. Plads til ophængning af materiale fra politi

ske studenterorganisationer
8. Næste møde
9. Evt.

Med venlig hilsen
Maj Leth-Espensen

AC-fuldmægtig

Giv enten folkeregistret i din kommune besked, eller
meddel adressen direkte til Ekspeditionen.
Din post vil herefter blive sendt til den udenlandske
adresse indtil du igen gi-ver folkeregistret/Ekspedi-
tionen besked om den danske adresse, hvortil du øn-
sker din post sendt.
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Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de
bliver optaget på Køben-havns Universitet, bliver
fra Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk
CPR-nr. (pseudonr.), der som eksempel kan se ud som
følger: 760172-0004. Dette nummer har man indtil,
man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk
CPR-nr.
Når man har fået et dansk CPR-nr. skal man hen-
vende sig i Ekspeditionen for at få ændret CPR-num-
ret i vores edb-system. Husk at medbringe dit nye
syge-sikringsbevis, eller anden form for dokumenta-
tion på dit nye CPR-nr. Du skal i den sammenhæng
ligeledes underrette holdsættende sekretær/klinik-
udvalg, så vi taster dine kurser på det rigtige CPR.nr.
OBS! Det er altid en god ide, at kontrollere på
punkt.ku.dk, når terminen er overstået, at alle dine
kurser og eksamensresultater er registreret korrekt.
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På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbe-
tjening for Studerende på ovenstående adresse.
Her kan du bl.a. finde følgende ting:
Adresseoplysninger, fornyelse af indskrivning,
eksamenstilmelding, se dine afmeldinger og eksa-
mens- og kursusresultater.
Det kræver en PIN-kode at få adgang til siden. Har
du mistet den, kan den re-kvireres i Ekspeditionen,
men pas på, at du ikke mister den, andre kan da få
adgang til dine personlige studieoplysninger!
Til gengæld er det muligt at ændre PIN-koden på
www.punkt.ku.dk, så den er nemmere at huske for
dig (evt. samme kode, som din mobiltelefon o.l.)
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Da vi i stigende grad udsender beskeder via email til
jer, har universitetet til-delt alle studerende en
emailadresse under punkt.ku.dk. Hvis du ikke vil kon-
trollere mere end én emailpostkasse, er det muligt,
at få videresendt disse mails til din mest benyttede
postkasse. Dette gøres også via punkt.ku.dk.
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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.

����"�
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.
1��	
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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 bestået. Studerende på 1., 2., 7. og 8. semester
kan kun få orlov, hvis årsagen er for eksempel syg-
dom, barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation
fra orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på studie-
ekspeditionen, og skal naturligvis dokumenteres.
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Mandag  5/12 1500 – 1600 1200 – 1500 Christina Rydahl Lundin Med
Mandag  5/12 1800 – 1900 1500 – 1800 Camilla Grønlund Hiul Med
Tirsdag  6/12 1100 – 1200 1200 – 1500 Johannes H. Poulsen Med
Onsdag  7/12 1700 – 1800 1400 – 1700 Malene Esager                Med
Torsdag  8/12 1200 – 1300 0900 – 1200 Theis P-Skovgaard           Med
Torsdag  8/12 1500 – 1600 1200 – 1500 Ulrik Bodholdt                 Med
Mandag  12/12 1100 – 1200 1200 – 1500 Christina Rydahl Lundin Med
Mandag  12/12 1800 – 1900 1500 – 1800 Ulrik Bodholdt Med
Tirsdag  13/12 1100 – 1200 1200 – 1500 Johannes H. Poulsen Med
Onsdag  14/12 1700 – 1800 1400 – 1700 Malene Esager                Med
Torsdag  15/12 1200 – 1300 0900 – 1200 Theis P-Skovgaard           Med
Torsdag  15/12 1900 – 2000 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Med
Torsdag  15/12 1600 – 1700 1300 – 1600 Gordon Thomas Jehu        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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Dag Telefontid Træffetid Vejleder
Hver Onsdag 1000 – 1200 Tina Gotlieb Int
Hver fredag  0900 – 1000 1000 – 1200 Tina Gotlieb Int
Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågældende
tema:

Kl. 10-10.30: Ud på 7.semester
Kl. 10.30-11: Ud på 7.semester
Kl. 11-11.30: Ud på 11.semester
Kl. 11.30-12: Ud på 9.semester / andet, herunder selvarrangerede ophold på ALLE semestre
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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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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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1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5
hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det som
et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundtlig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal
du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmel-
dingen er rettidig.

2. Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det som
eksamensforsøg.
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er bestået. Studerende på 1., 2., 7. og 8. semester
kan kun få orlov, hvis årsagen er for eksempel syg-
dom, barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation
fra orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på studie-
ekspeditionen, og skal naturligvis dokumenteres.
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.
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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.
�8
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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
$�/-
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Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også
muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovs-
perioden, men derved mister man retten til at tage
vagter.
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Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp
hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlem-
mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.
:��������
Efter de nye orlovsregler fra 2005, ændrer det ikke
på din tidsfrist at tage orlov. Det vil sige, at der kun
må bruges 6 år til Bacheloruddannelsen 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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3. Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal du
sygemelde dig til eksamenskontoret senest kl. 9.00
samme morgen (hvis det er en klinisk eksamen skal
afdelingen ligeledes have besked inden kl. 9.00)
Du skal så fremskaffe en lægeerklæring, som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage
efter eksamen.
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Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller
senere, skal du bestå anatomi I og kemi senest 2 år
efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer
på fase I senest 6 år efter studiestart.
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Du skal have bestået Basal Humanbiologi, TAS samt
Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal
have bestået alle eksaminer på Bacheloruddannelsen
senest 6 år efter studiestart.
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Hovedformålet med OSVAL er at fremme en viden-
skabelig, problemorienteret tænkemåde hos alle stu-
derende og der i gennem fremme evnen til livslang
læring. Set i denne sammenhæng må OSVAL I be-
tragtes som en øvelsesopgave, hvor de studerende
skal erhverve og demonstrere en basal indsigt i vi-
denskabelig, problemorienteret tænkemåde og i fa-
serne i den videnskabelige arbejdsproces: Problem-
formulering, litteratursøgning, strukturering, data-
indsamling og analyse samt fremstilling af arbejdet.

Det er afgørende, at de studerende selv "producerer"
viden enten ud fra eksisterende data fra den viden-
skabelige litteratur eller ud fra egne originale obser-
vationer.

OSVAL I skal være et selvstændigt arbejde, hvor
hver enkelt studerende selv gennemgår alle
opgaveudarbejdelsens faser. Der er således tale om
en øvelse, som det er nødvendigt at gennemføre for
alle studerende, hvorfor egentlige gruppeopgaver ikke
kan komme på tale. Flere studerende kan imidlertid
samarbejde inden for et givet emneområde, men hver
studerende skal udarbejde en selvstændig opgave med
sin egen problemformulering.

Det anbefales at gå ind på www.sis.ku.dk  (OSVAL I
– 2000-ordningen) og læse vedr. information om pro-
jektet under OSVAL/VKO. Her vil du også kunne
finde datoer for tilmelding til OSVAL-I afleverings-
frist, frister for tilmelding til workshop, fremlæg-
ning osv.
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Ideer til emne og vejleder kan findes i dette emne-
katalog, der også kan hentes på Internettet: http://

www.sund.ku.dk/studieInfo/blanketter/med/
osval%20I/osvalnyordn_default.htm.
Hvis en studerende kan finde en vejleder, kan han/
hun også selv foreslå et emne udenfor kataloget.
Uanset om emnet er valgt helt frit eller efter kata-
loget, skal den studerende selv formulere den speci-
fikke problemstilling og i samråd med vejlederen
udarbejde en disposition for fremgangsmåden. Det
er en forudsætning for at gå i gang med opgaven, at
den studerende har en godkendt vejleder, som har
godkendt opgavens disposition.

Fremstillingen af arbejdet som hovedregel skriftlig i
rapport- eller artikelform. Andre fremstillingsmåder
kræver dispensation efter ansøgning fra OSVAL- ud-
valget.

Den studerende har mulighed for selv og i samar-
bejde med vejlederen at tilrettelægge arbejds-
processen, dog vil det være tilrådeligt, at man reg-
ner med at benytte de sidste uger til afsluttende
bearbejdning af materialet, gennemskrivning af op-
gaven og planlægning af fremlæggelsen.

Hovedelementet i undervisningen er den individu-
elle vejledning, som vil finde sted i løbet af 4. og 5.
semester. Til vejlederen er afsat i alt 10 arbejdsti-
mer til arbejde med opgaven, herunder vejledning og
endelig gennemlæsning og bedømmelse af opgaven.
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HUSK AT OSVAL-I SKAL VÆRE BESTÅET FØR
DELTAGELSE I DEN ORDINÆRE EKSAMEN PÅ
6. SEMESTER.

;�����
������
������
-��	��
<�������
 
������������

�������������������
���#
)5
)'
4&
5,

����	�
����"�
�
��
������
Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået
1.års eksaminer.

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

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

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

����������
���

����������
���� �����

����
���
�����

���������
	�#�	�
�
���
��������
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, genopfri-
ske færdighederne inden et lægevikariat, eller at
forberede sig praktisk til Akut patient eksamenen på
13. semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aften-
kurser:

����
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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

�	�	�
Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7.+9. se-
mester, 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
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- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fanto-
mer

���������������������
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.

Center for Klinisk Uddannelse/LKF
Afsnit 5404

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf.: 35 45 54 08

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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This December the WTO ministerial conference will
try to reach an agreement and solve the issues of the
Doha-Round that aims at securing better trade con-
ditions for developing countries by integrating them
into the world economy.

The failed Cancun negotiations are to be revived in
Hong Kong. There is an enormous pressure on the
149 member countries to reach an agreement, since
time is running out.

Develop invites you to a panel discussion where Danish
experts will comment on the effects of the
implementation of the Doha Round in the developing
countries followed up by a discussion.
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· Niels Jon Mortensen: Ph.d.-candidate, the
Danish Institute of International Studies
and University of Copenhagen.

· Christian Friis Bach: International Director,
DanChurchAid (Folkekirkens Nødhjælp)

· Henrik Zobbe: Lecturer, the Royal
Veterinary and Agricultural University

· Albert Wright: Chief Consultant, the
Ministry of Foreign Affairs

Moderator: Noa Reddington, Monday Morning Weekly

Organizer: Develop student organisation at CBS –
www.develop.nu

Sign up: hera04ak@student.cbs.dk

Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, 2000
Frederiksberg
Auditorium SP113, first floor
December 12th 2005, 16.00-18.00
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Et værelse i en 3. vær. delelejlighed med en
medicinstuderende udlejes pr. 1.2.2006. Belig-
gende ved Skt. Hans Torv. Adgang til fællesrum
som stue, entre, køkken og bad. Mulighed for
egen betalt fællesantenne, telefon og
internettilslutning. Leje inkluderer varme og el.
Pris: 3300, kr/md

Kontakt: René Seidenfaden Mail:
rese@novonordisk.com
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Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)
på Herlev sygehus har behov for at ansætte 2 nye
medlemmer på holdet af medicinstuderende, som
hjælper under kurser for læger og sygeplejer-
sker.

Dansk Institut for Medicinsk Simulation er et
uddannelsesinstitut, primært for postgraduat
uddannelse. En bred vifte af undervisningsmeto-
der, herunder forskellige typer af simulatorer og
færdighedstrænere anvendes. På instituttet træ-
nes beslutningstagning, team egenskaber i kom-
plekse kliniske situationer samt ledelse, samar-
bejde og kommunikation i patientbehandlingen.
Instituttet varetager også træning i kliniske fær-
digheder.

De postgraduate uddannelsesaktiviteter tilret-
telægges både monofagligt, tværfagligt og multi-
disciplinært med brug af avanceret simulation i
udvikling af kompetence inden for akut medicin,
beslutningstagning og teamwork.

Uddannelsesaktiviteterne ved Dansk Institut for
Medicinsk Simulation bygger på medicinsk fag-
lig og pædagogisk ekspertise og det overordnede
formål med aktiviteterne er at fremme det
sundhedsfaglige personales kompetence samt for-
bedre patientsikkerheden. (Les mere på
www.herlevsimulator.dk)

Jobbet indebærer alt fra kaffebrygning til figu-
rant under traume team træning og operatør på
computer under simulationstræning på dukker.
Arbejdet foregår inden for normal arbejdstid (8-
16).

Der vil være en oplæring og superviseret indkø-
ring på holdet.
Timelønnen er ca. kr. 136 og du skal påregne at
få ca. 6-8 arbejdsdage pr. semester.
Forudsætninger for at søge:
- Medicinstuderende.
- Interesseret i medicinsk simulation og

uddannelse.
- Studerende på 4-6 semester foretræk

kes

Er du interesseret, så mail undertegnede og
fortell lidt om hvem du er, og hvorfor du søger.
Ansøgningsfrist: 20. december.

Med venlig hilsen

Kenneth Geving Andersen
Tlf: 26258003

Email: kenneth.andersen@stud.ku.dk
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Billet til lægeloftceremonien den 27.jan. ønskes!!!
Hvis du har en billet i overskud må du meget
gerne kontakte mig på

tel. 26151105.
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Jeg er på jagt efter en ekstra billet til læge-
løftet. Hvis du kan hjælpe, så ring og hør nær-
mere.

Venligst
Morten Henriksen

21 29 13 90
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 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

HUSK KITTELTILLÆG
Flere og flere FADL-vagter får efterhån-
den kun udleveret en patientskjorte
når de

er på arbejde i stedet for en tjeneste-
dragt.

Dette problem har FADL taget op
overfor sygehusejerne.

Af Torben Conrad, faglig
sagsbehandler i FADL,
Hovedforening

Når du får anvist arbejde gennem
Vagtbureauerne er dine løn- og ar-
bejdsvilkår aftalt i en overenskomst

mellem FADL, Hovedforening og
Amtsrådsforening / Hovedstadens
Sygehusfællesskab

SPV/VT-overenskomsten og aftalens
§ 9 om tjenestedragt kan du se på
FADL’s hjemmeside www.fadl.dk
Udgangspunktet er at arbejdsgiveren
stiller en tjenestedragt til rådighed.
Sker det ikke betales en

godtgørelse/ erstatning, der så skal
kompensere for vask og slid på eget
tøj.

Godtgørelsen/tillægget er p.t. på kr.
1,50 pr. time.

I den seneste til er der opstået proble-
mer med forståelsen af dette tillæg,

hvorfor der her redegøres for

det i de følgende afsnit.

Hvornår er der stillet en tjeneste-
dragt til rådighed?
En tjenestedragt er en dragt man har
på når man er i tjeneste.

Det er vigtigt at man ikke tager ting
med ind, som eksempelvis hundehår,
kattehår, som kan skabe en

immunreaktion, der i værste fald kan
betyde døden for patienterne.

Men en tjenestedragt lægger også
afstand til patienterne, signalerer at
man har en bestemt funktion og den
bruges på hospitaler ikke mindst af
hygiejniske hensyn.

Fri tjenestedragt omfatter bl.a. overdel
(kittel) og bukser/nederdel samt fri
vask heraf.

Flere og flere steder udleveres kun en
patientskjorte/natskjorte til FADL-
vagten. Det er ikke godt nok.

Den lægger ikke afstand og det er
svært for patienter og deres pårørende
at skelne mellem personale og

patienter. Den er desuden kortere end
en kittel og kan ikke leve op til de
hygiejniske hensyn, hvilket

Amtsrådsforeningen og Hovedstadens
Sygehusfællesskab netop har bekræf-
tet.

Hvornår kan man få tillægget?
Hvor får man godtgørelsen/erstatnin-
gen i følgende 2 tilfælde:

a) Hvis det undtagelsesvist ikke lader
sig gøre af få en tjenestedragt. Dette
gælder alle hospitalsafdelinger

/institutioner.

b) Der hvor det af behandlingsmæs-
sige grunde pålægges studenten at
benytte sit eget tøj.

Dette sker fx for psykiatrisk pleje
(psykiatriske afdelinger) og hjemme-
pleje (private hjem og plejehjem).

Opfordring
I forbindelse med de pågående over-
enskomstforhandlinger OK’05 blev
H:S chokeret over at der ofte kun
udleveres en patientskjorte og opfor-
drede derfor FADL til at indberette
disse forhold til dem, bl.a. i

relation til deres akkreditering og
kvalitetssikring.

Dvs. får man ikke udleveret kittel og
bukser – men kun en patientskjorte
/ natskjorte – på de

hospitalsafdelinger, hvor det ikke
pålægges dig af behandlingsmæssige
grunde at benytte dit eget tøj,

skal du have en godtgørelse / erstat-
ning på kr. 1,50 pr. time.

Og det gør du ved at skrive et 1 tal i
tillægskolonnen på dit lønbilag samt
notere at du ikke har fået kittel i
kommentarerne og lade sygeplejer-
sken attestere.

Vagtbureauet udbetaler herefter
kitteltillæg.

FADL, HF samler lønbilagene sam-
men fordi FADL ikke kan accepterer
denne bevidste overtrædelse af

overenskomsten og indberetter
forholdene til Amtsrådsforeningen og
Hovedstadens Sygehus

Fællesskabs sundhedsfaglige afde-
ling.

Er der tvivl om noget kan du rette
henvendelse til mig.

Torben Conrad

toc@fadl.dk eller mobil 2875 7479

HUSK AT NOTERE DET PÅ DIN LØNSEDDEL NÅR DU IKKE
FÅR STILLLET KITTEL TIL RÅDIGHED!
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FADLs sekretariat holder juleferie
fra den 22/12-05 til den 4/1-06, begge dage incl.

Vi ønsker jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår
til vi ses igen den 5/1-06.

TR-gruppen består aktuelt af 2 tillids-
repræsentanter, men da en snart
bliver kandidat og det optimale antal
medlemmer i gruppen er 3, søger vi 1
eller 2 engagerede og dynamiske
personligheder til gruppen – snarest!

FADL´s tillidsrepræsentanter varetager
medlemmernes interesser i form af:

- Generel støtte og rådgivning til
medlemmerne.

- Vagttagernes bisidder ved en evt.
klagesamtale på vagtbureauet.

- Deltagelse i ansættelsessamtaler
ved indsupplering  på faste hold for at
undgå nepotisme og andre ufaglige
forhold.

- Hjælp til at undersøge regler og
rettigheder som stud.med. og fadl-vagt
på arbejde under forskellige forhold.

- Information af TR-gruppens arbejde
ved SPV-informationsmøder.

- Tæt samarbejde med FADL´s
sikkerhedsrepræsentant

- Regelmæssige møder med vagt-
bureauet, hvor vi diskuterer eventuelle
problemstillinger og arbejdsforhold.

- Andre aktiviteter du kunne have idéer
til?

TR-gruppen mødes  4-5 eller flere
gange i løbet af et semester, hvor vi
planlægger arbejdet og drøfter aktuelle
sager.

Som tillidsrepræsentant har man
selvfølgelig tavshedspligt.

Vi aflønnes med VT-grundløn på
timebasis.

Send din ansøgning til tillid@fadl.dk
eller aflevér den hos FADL´s sekreta-
riat på Panum (1.2.7)

Ansøgningsfristen er torsdag d. 15.
december 2005 kl. 12.

Med venlig hilsen TR-gruppen.

DE MEDLEMMER, SOM ER I
KONTINGENTRESTANCE SIDST
I NOVEMBER MÅNED 2005 VIL
IKKE BLIVE OPKRÆVET
FORSIKRINGSPRÆMIEN FOR
ÅR 2006

Husk at betale dit kontingent til tiden
– hvis du ønsker at være omfattet af
forsikringsordningen for år 2006.

Har  du lyst til at sætte dit præg som ny tillidsrepræsentant i FADL?
Husk at give besked til sekretariatet
hvis du ikke længere er tilknyttet
studiet, da FADL ikke automatisk
modtager besked med hensyn til
studieophør eller lignende. Hvis du er
flyttet – vil FADL mægtig gerne have
din nye adresse !

Kandidater 2005/2006
Hvis du er blevet kandidat vinter/
sommer 2005, og du er omfattet af
Codan-forsikring gennem FADL, vil din
forsikring automatisk udløbe pr. 31.
december 2005.

Hvis du bliver kandidat vinter/sommer
2006, har du mulighed for, at beholde
din Codan-forsikring hele 2006, og den
vil automatisk udløbe pr. 31. decem-
ber 2006.

���
�����



�� �����
��
��

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

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

8. DECEMBER 2005.
Vagtbureauets ekspedition, bogholderi
og kursusafdeling holder
ekstraordinært lukket torsdag den 8.
fra kl. 14.00
– for både personlig og telefonisk
henvendelse.

FRA OG MED DEN 23.
DECEMBER TIL OG MED
den 1. januar – (begge dage inklusive)
holder Vagtbureauets ekspedition,
bogholderi og kursusafdeling
julelukket.
Dette gælder for både personlig og
telefonisk henvendelse.

Vagtafdelingen har åbent som
sædvanligt.

LØNUDBETALING I
DECEMBER 2005.
Vi har rykket lønudbetalingen i
december måned – d.v.s. alle lønbilag,
som er afleveret rettidigt den 16. inden
kl. 08.00 vil blive udbetalt den 22.
december.

SPV-KURSER……….

SÅ ER TILMELDINGEN TIL DE
EKSTRAORDINÆRE TIDLIGE
SPV-KURSER I GANG…..
Kurserne er tænkt til dig som til
februar starter på 2. semester eller
derover.
Mange fik afslag i efteråret. I får
hermed chancen for at komme tidligt i
gang med jeres karriere som
vagttager.

TILMELDINGSFRIST:
Mandag den 9. januar kl. 12.00 på
vagtbureauet.

Pladserne vil blive fordelt ved
lodtrækning mellem alle dem, (som er
på samme studietrin) der søger inden
fristen. Vi kan ikke tilbyde dig plads på
et hold, hvis der er dage på det
pågældende kursus, hvor du ikke kan
komme – søg derfor kun kurser, hvor
du kan komme alle dage. Du får
ligeledes kun plads, hvis du har betalt
kontingent, ellers kommer din
tilmelding ikke med i lodtrækningen.....

Tilmeldingsblanket findes på
hjemmesiden www.fadl-vagt.dk og på
vagtbureauet.

Dette er blot de første kurser i foråret.
De efterfølgende kurser kommer til at starte fra den
27.02.06.
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SPV-FLYVERHOLD 1501
SØGER NYE MEDLEMMER.
Vi er et velfungerende SPV-flyverhold
med hyggelige holdmøder og
snakkesalige medlemmer, og dækker
både somatiske og psykiatriske
langtidsvagter alle månedens dage,
døgnet rundt, i  8 timers vagter.
Hvis holdet, i sjældne tilfælde, ikke er ude, garanteres
du, om du ønsker det, en alm. løs SPV-vagt,
dog uden holdtillæg - holdlønnen beløber sig til ca. kr.
150,00 i timen.

Krav:
· du har mindst 200 SPV-timer bag dig
· du kan tage min. 4 vagter månedligt
· du kan tage kage med til holdmøde en gang

årligt

Ansøgningsfrist:
Onsdag d. 14. december 2005 til Vagtbureauet
evt. pr. mail: kc@fadl.dk

For yderligere info: Holdleder Louise, tlf. 2120 2640 el.
mail louise_dalgaard@hotmail.com

HOLD 1603 SØGER 4 NYE
BLODPRØVETAGERE
Hold 1603 tager blodprøver på
Rigshospitalets forskellige afdelinger
alle hverdage fra klokken 08.00 til
17.00.
Der møder dagligt tre FADL-vagter ind klokken 08.00,
som får fri klokken 14.00, og ligeledes møder 2 FADL-
vagter ind klokken 11.00 og får fri klokken 17.00.
Desuden er der bagvagts-funktion i tilfælde af syg-
dom.
Der afholdes holdmøde en gang om måneden, hvor
der er mødepligt
Krav til dig som ansøger:
· SPV-kursus.
· Du skal kunne deltage i introduktion mandag

d. 12/12-05 kl. 14:00-15:30.
· Komme til holdmøde onsdag d. 21/12-05

Kl. 17.15.
Ansøgningsfrist:
Torsdag den 8. dec. 2005 kl. 12:00

Ansøgninger sendes til Vagtbureauet, hvor et fortrykt
ansøgningsskema kan afhentes, el. mailes til:
kc@fadl.dk

Ønsker du yderligere information kan du kontakte hold-
leder Jan P. Christensen pr mail.: janpc@mail.dk

NYT BLODPRØVETAGNINGSHOLD
1607 PÅ HILLERØD SYGEHUS
KLINISK- BIOKEMISK
AFDELING
Hillerød sygehus Klinisk- Biokemisk
afdeling, har hørt godt om vor
”stikkerhold” og ønsker derfor at
oprette et hold i det nye år.
De Søger 5- 6 FADL´ vagter til at dække :
- 1 person mandag til fredag fra kl. 7.30 –

15.00.
- Evt. senere vil afd. udvide med weekender

vagter og aftenvagter.
- Ingen ”skæve” helligdage.
OBS: der gives transportgodtgørelse på
1 timer hver vej.
Krav :
- Min. 200 SPV- timer.
- Gennemsnitlig 4-5 vagter månedligt.
Ingen forudgående ”stikkeerfaring” er nødvendig, af-
delingen foretager oplæring !
Oplæringen vil finde sted fra uge 4 og frem. Der for-
ventes min. 4 oplæringsdage.

Ansøgningsfrist : den 19.december tilmelding gerne
via vor hjemmeside www.fadl-vagt.dk København .
Hvis der er spørgsmål er i velkommen til at kontakte
Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog på go@fadl.dk

BØRNEVENTILATØR SØGES
TIL NEONATALHOLD 4301 PÅ
RIGSHOSPITALET
2 børneventilatør søges til
permanenthold 4301 på
Rigshospitalets neonatalafsnit.
Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder selvstæn-
digt i afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte og
kir-team). Du kommer til som BVT hos os at varetage
pasning af typisk 2-4 babyer, (sygepleje, stuegang,
blodprøvetagning, forældrekontakt). Du vil især komme
til at passe præmature, børn født af mødre med diabe-
tes, samt børn i cpap.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter
alle ugens dage.
Kvalifikationskrav:
-Min 350 vt-timer
-Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
-BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes. Har du ikke
BVT kursus forpligtes du til tage førstkommende BVT
kursus (lønnet).
- Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. (Der er
som regel 40%  av og 60% nv)
- Du forpligter dig til at arbejde 32 vagter, de første 4
måneder du er ansat. Herefter vagtbinding på 4 vagter
pr mdr.
- Da oplæringen er tidskrævende for både dig og afde-
lingen, skal du kunne blive på holdet min. 1 år.
Oplæring:
-5 ulønnede følgevagter med BVT
- 2 lønnede med sygeplejerske
- ca. 2 timer ulønnet med laborant
Løn:
Har du BVT-kursus, tilbyder vi dig oven i den vt-løn et
børnetillæg.
Ansøgningsfrist:
Torsdag den 15. december 2005 til Vagtbureauet! Skriv
gerne hvilket hold du tidligere har arbejdet på.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
holdleder
Camilla Groth tlf: 35 36 66 29
Email: camilla.groth@jubii.dk

NATARBEJDE PÅ
VELFUNGERENDE HOLD FRA
JANUAR 2006
Vi er et VT hjemmehold 4630 som har flere medlem-
mer der snart bliver færdige med studiet. Vi ønsker en
holdstørrelse på 7-9 medlemmer. Derfor søger vi 2
nye medlemmer der kan tage min 2-4 vagter pr må-
ned. Vi prøver så vidt muligt at tage hensyn til med-

lemmernes vagtønsker. Vi arbejder centralt på Frede-
riksberg, og passer en sød, stille dreng på 6 år, der
har en cerebral parese. Dette gør at han ikke kan
synke tilstrækkeligt og skal afhjælpes med sugning
nogle gange i vagten, ligesom han skal sondemades
via en MIC-Key-sonde 2 gange i vagten. Han lider ofte
af øvre luftvejsinfektioner, men der er hjemmeilt og vi
følger ham med SAT måler. Arbejdet består i at obser-
vere, suge p.n., (oftest er det nok med olivenknop,
nogle gange dybere), sondemade, skifte ble og om-
sorg. Der stiles mod at han sover mest muligt om
natten. Drengen passes i eget værelse og vagt-
faciliteterne er særdeles gode.
Forældrene er utrolig søde og er glade for holdet.
Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagttiderne er
fra 22.00 til 07.00. Desuden dækker vi 1 aftenvagt om
måneden fra 15.00 til 22.00.
Krav til dig:
- Du skal have haft over 200 VT-timer (gerne

med BVT-kursus, men ikke noget krav)
- Du skal kunne tage min 2-4 vagter/måned -

Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du
finder dette nødvendigt.

- Du skal være glad for børn og have lyst til at
arbejde i et privat hjem.
Ansøgningsfrist:
Mandag d. 12 december kl 12:00 til vagtbureauet, evt.
pr. mail: kc@fadl.dk
Næste holdmøde:
15.december kl.17:00

VT / BVT HJEMMEHOLD 4635
SØGER 3 NYE MEDLEMMER
TIL START   PER 01/02/06!
Er natarbejde på et hyggeligt hjemmehold
noget for dig?
Vi passer et lil le barn i Nordsjælland, der er
tracheostomeret på grund respiratoriske problemer efter
cyste-operation ved hagen. Barnet skal derfor obser-
veres tæt og suges forholdsvist hyppigt. Barnet er
desuden ernæret via PEG – sonde.  Vi arbejder kun i
nattevagt. Vagterne løber fra 23-08.30 alle ugens dage.
Familien er velfungerende og meget åben for FADL-
vagter i hjemmet. Vi har derfor gode arbejdsforhold.
Oplæring :
Der er oplæring, i form af én lønnet følgevagt, sam-
men med en på holdet.
Det forventes, at du :
Har min. 200 VT- timer eller har BVT-kursus.
At du kan tage 3-4 vagter pr. måned + nogle bag-
vagter.
Er stabil og ønsker at arbejde i et privat hjem.
Kan indgå i en tæt og konstruktiv dialog med foræl-
drene.
Forventer at blive på holdet min. 1 år.
Løn:
BVT holdløn + løn under transport.

Ansøgningsfrist:
Man. d. 02/01-06 inden kl.12.00 til Vagtbureauet. Vi
håber at høre fra dig!

Hvis du har spørgsmål til arbejdet på holdet, er du
velkommen til at kontakte Adm. sygeplejerske Gry
Orkelbog tlf. 35245402, mail: go@fadl.dk ELLER Hold-
leder Kion Støving tlf. 26132567, mail: kion@stud.ku.dk
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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
fra MSR-
møde d. 3/
11 2005
Til stede:
Melanie Veber 6. sem., Sabrina Eliasson 5. sem.,
Michael Hejmadi 13. sem., Kirstine F. Fabritius
10. sem., Anne Holm 7. sem., Simon Krabbe 2.
sem., Simon Serbian 11. sem., Madelene
Engdahl 2. sem., Inger Mathiesen 7. sem., Liv
Lauritsen 10. sem., Helene Hvidman 8 sem.,
Rune Tønnesen 7. sem., Zarah Dayan 6. sem.

1.Formalia:
Punkt 8, 9 og 10 udskydes til næste møde
Der tilføjes et punkt 1a og 1b, hhv. vedr. debat
omkring Generalforsamlingen, samt proceduren
i forbindelse med valg til bogladens bestyrelse.
Resten diskuteres, men der kan ikke tages be-
slutninger da dagsordenen ikke er blevet trykt i
MOK.

1a: kommentarer til GF
Der er udsendt en mail fra Helene Hvidman til
msr-aktive vedr. referat fra GF.  Mener ikke at
alle relevante rettelser er medtaget i referatet.
Formanden responderer på de opstillede betragt-
ninger, og der opfordres herefter til, at et punkt
på næste MSR-møde handler om følgende for-
slag: Alle mødereferater skal godkendes på næst-
kommende MSR-møde og derefter sættes i
MOK. Som konsekvens heraf behandles refe-
ratet fra GF inklusive eventuelle ændringsfor-
slag også på næste MSR-møde.
1b: Proceduren i forbindelse m. valg til boglad-
ens bestyrelse
Simon Krabbe orienterer om, at MSR kun har
indstillet én person til bogladens bestyrelse
(Sabrina Eliasson), selv om det i princippet er
MSR’s ”tur” til at indstille to.

10. sem.: Der blev gjort opmærksom på at den
formaliserede undervisning fungerer dårligt og
virker

2. Nyt fra semestrene:

for teoretisk baseret og det fungerer dårligt at
psykiatri og neurologi er blandet sammen.
11.sem. (gamle): Undervisningen i patologi på
Hvidovre er rigtig god.
12. (nye) og 13. (gamle) semester: Der tages
ikke hensyn til de studerendes ønsker om
undervisningssted. Derudover eksamineres man
ikke de steder, hvor man bliver undervist.

3.
Nyt fra udvalg:
Kantineudvalg: Installation af minikøkken med
mikroovn og køleskab er godkendt, men FADL
vil have en rengøringsplan inden de bevilger
penge til det.
Forskellige forslag til løsning af rengørings-
problemet. Der opfordres til at man spørger
kantinen om de kan stå for det. Ingen støtter at
de studerende selv skal finde ud af at lave en
rengøringsplan.
Bogladen: Direktøren har opsagt sin stilling og
bestyrelsen er ved at ansætte en ny.
KFK: Man har diskuteret logbogen på 12. se-
mester, og der er ønske om at akut patient og
pædiatri skal ind i den. 9. semesters logbog er
blevet revideret, her har man fjernet porteføl-
jen. På 4. semester er Tidligt klinisk ophold
(TKO) klar til at køre til foråret. Det vil blive
sendt til studienævnet.
Kvalitetsudviklingsudvalget: Liv orienterer om
KUU. Der foreligger en tutorvejledning for 7.
semester, og der arbejdes med en til 9. semester.

4: Studienævn:
På næste møde skal der træffes beslutning om
TPK og professionalisering og om
1.-5. sem. 12 sem. rapport skal godkendes Der
er informeret kort om de forskellige emner.

5. Sundrådet:
Møde d 1/11. Studenterhus blev drøftet.
Studenterklubben vil ikke flytte med, men er
med på, at der vil komme en lille café. Desuden
er der startet vedtægtsændringer vedrørende
sekretær og GF, men disse skal godkendes over
to møder, så der skal tales vedtægtsændringer
igen på næste møde.

6. 1.-5. semesterrevision:
Der blev på det ekstraordinære studienævns-
møde kun diskuteret 1.-3. semester og diskus-
sionen vedr.4-5 semester blev udsat.
Under diskussionen om 1.-5. semester er det
blevet diskuteret, hvorledes man kan placere
bl.a. sundhedspsykologien og TKO og om de
skal ligge på hhv. 2 eller 3. semester.
I MSR er man enige om at Organ kursus 1 skal
moderniseres således at det bliver mere over-
kommeligt. Der er også enighed om at et andet
kursus skal ligge efter eksamen på organkursus
1, hvad enten dette bliver sundhedspsykologi
eller TKO.

Ad. 7
Rune har forslaget med og præsenterer det. Han
har dog ikke medregnet køb af forsikring men
dette vil blive tilføjet til det endelige forslag som
forhåbentlig godkendes på næste MSR-møde.

Ad. 11
Det blev på stormødet besluttet at arbejde for
at forbedre klinikopholdene på landsplan. Det
medførte til oprettelsen af en national arbejds-
gruppe som skal udfærdige, udsende og ind-
samle
evalueringsskemaer udfyldt af de studerende
som er i klinik og derefter udforme et oplæg
som skal afholdes på alle afdelinger som har
studerende.
I København kan man samarbejde med PUCS
og kvalitetsudviklingssudvalget.
Kirstine udfærdiger sammen med dem fra
Odense og Århus et papir om hvad det skal
dreje sig om.
Liv vil gerne være med.

Ad. 12
Der mangler stadig repræsentanter i 4.- og 8.
semesterudvalgene og mødedeltagerne blev bedt
om at tænke over, om det kunne være noget, de
er interesserede i.

Ad. 13
Julefrokosten er den 26. november.
Den afholdes hos Melanie.
Anne, Inger, Sabrina er medarrangører.
Tilmelding på MSR’s kontor
Stormødet: Der er foreslået 18. marts, dette skal
godkendes på næste MSR-møde.

Ad. 14
DSMU afholder årsmøde torsdag d. 17/11-05.
Vi skal finde så mange interesserede som muligt
og derefter beslutte om der er økonomi til at
sende alle af sted.
Foregår 9.30 i Odense
Årsmødet er gratis for studerende at deltage i.
Dog koster festmiddagen 250 kr. Sabrina delta-
ger.

Ad. 15
Gitte Wichman-Hansen, som var hovedtaler ved
DSMU’s årsmøde i 2004, samt oplægsholder
ved weekendens stormøde, har skrevet ph.d.
afhandling om læring i klinikken og hendes bog
kan rekvireres for ca. 200 kr. Der er fra flere
sider udtrykt et ønske om at indkøbe bogen og
MSR skal derfor beslutte om vi ønsker at bruge
penge på dette.
Der er ønske om at købe bogen ind, hvilket er til
vedtagelse på næste MSR-møde.

Evt.:
Man har i 6. semesterudvalget talt om at ens-
rette og koordinere undervisningen imellem
klinikudvalgene, bl.a. ved at have fælles cases.
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Endeligt
godkendt
referat fra
General-
forsamling
2005.
Dirigent: Peter Bonde
Referent: Kirstine Fossar Fabritius

Til stede: Gitte Øskov Knudsen 3. sem, Helene
Westring Hvidman 8. sem, Madelene Engdahl 2.
sem, Mie Christensen 4.sem, Simon Serbian 11.
sem, Kenneth G. Andersen 9. sem, Melanie Weber
6. sem, Jacob Hejmdal Gren 10. sem, Simon
Krabbe 2. sem, Peter Bonde, 11. sem, Kirstine F.
Fabritius 10. sem, Sabrina Eliasson 5. sem, Rune
Tønnesen 7. sem, Bo Biering-Sørensen 13. sem,
Zarah Dayan 6. sem

Punkt 2: Formandens Beretning:
Det blev fremhævet, at MSR i det forløbne år
har været særdeles produktive. MSR kontoret
fik nye møbler og kontoret blev nyindrettet.
Det lykkedes at hverve et medlem til kantine-
udvalget og der er i det forløbne år arbejdet på
etablering af et minikøkken med mikrobølgeovn
og deslige, et arbejde, der er godt i gang. Ansøg-
ningsskemaer til og fra MSR er blevet standar-
diserede og mangler blot at blive lagt på hjemme-
siden. Det har været muligt at sende 2 personer
fra MSR til AMEE i Amsterdam, takket været
en bevilling fra dekanatet. Derudover er der netop
via klubben blevet bevilliget penge til en bærbar
sekretærcomputer, samt en PowerPoint pro-
jektor. På initiativ fra MSR har flere emner væ-
ret behandlet på studienævnsmøderne heri-
blandt klage over niveauet i tentamen på 1. se-
mester jan. ’05, hvilket resulterede i, at de stu-
derende fik et ”gratis” forsøg i sommeren ’05.
Det lykkedes ligeledes at sikre, at rusturen som-
meren 2005 forblev af 7 dages varighed.
Derudover er studienævnet blevet gjort op-
mærksom på de manglende møder i semester-
udvalgene. MSR holdt et stort ekstraordinært
møde omkring 4.-5. semester der var særdeles
velbesøgt

 og som lagde grunden til nogle af de hold-
ninger som studenterrepræsentanterne giver
udtryk for i revisionsrapporten for 1.-5. se-
mester der behandles i studienævnet d. 25/
10-05. Enkeltkræfter i MSR har arbejdet in-
tensivt med studenterhusprojektet/køb af
Sygeplejebygningen og endelig har MSR
været særdeles aktive i pressen omkring
dekanens besparelser på medicinstudiet.

Punkt 3: beretning fra udvalg og tillidspo-
ster
Kantineudvalget (repræsentant Madelene):
Etablering af minikøkken med mikrobølge-
ovn og elkedel er godt i gang. L&H Rørbyg
har bevilliget installation af køkkenet, mens
der dog fortsat mangler bevilling til appara-
tur. Den gennemgribende renovering af kan-
tinen er pga. besparelser udsat på ubestemt
tid.
Studienævn (Næstformand Helene): I det
forløbne år har der været et godt samarbejde

I nærmeste fremtid bliver der truffet beslut-
ning om 1.-5. semester revisionsrapporten,
rapport fra internationaliseringsudvalget
samt revision af TAS. OSCE udvalget, der
ser på om indførelsen af OSCE er relevant
på andre semestre end 9., er næsten færdigt
med udvalgsrapporten, som formentligt vil
blive behandlet i SN i løbet at efteråret. Der
har i det forløbne år været afholdt en del
konstruktive møder med hhv. farmakologer
og patologer, som har medført, at arbejdet
med at forbedre undervisningen, herunder
sikre en bedre integration med medicin og
kirurgi er godt i gang.
Der er for nyligt nedsat kommissorium for
en revisionsgruppe der skal arbejde på en
revision af 6.-9. semester. Endvidere er der
taget initiativ til at nedsætte et
professionaliseringsudvalg, som skal se på
etablering af et professionaliseringstrack,- et
longitudinelt spor omkring hvordan man for-
mer en læge Det kommende år byder på en
del udfordringer i forhold til ansættelse af en
ny dekan samt ansættelse af studieleder.
Fakultetsråd (repræsentant Kenneth): Der
er arbejdet med den nye institutstruktur, som
kommer til at bestå af 4 biomedicinske insti-
tutter, odontologisk institut, institut for
folkesundhedsvidenskab, institut for rets-
medicin samt en del murstensløse institut-
ter. Fakultetsrådet har desuden arbejdet med
en strategiplan, ligesom de har arbejdet med
etableringen af det nye FUSU (fakultetets
uddannelsesstrategiske udvalg).
Sundrådet (repræsentant Kenneth): Udval-
get er ændret således at basisgrupperne og
Molekylær biomedicin også er blevet med-
lemmer.
Udvalget har i det forløbne år arbejdet med
arealsituationen på Panum,

idet der skal afgives ca. 8000 kvm. Derudover
har udvalget været aktive i besparelsesplanerne
på fakultetet.

med studieledelsen.

Fagligdags udvalget (repræsentant Sabrina):
Faglig dag er netop kørt af stablen. Emnet i år
var børnesundhed. Udvalget har i år valgt at
være mere aktive med at gøre opmærksom på
arrangementet, bl.a. ved at udsende en quiz over
mail. Dagen var i år særdeles velbesøgt og kob-
lingen med fakultetsdagen fungerede godt i år
1. sem udvalg (repræsentant Sabrina): Fore-
læsningerne i kemi er i år ændret, hvilket har
givet lidt bedre evaluering af faget i forhold til
tidligere år. Introkurset er blevet ændret og har
netop været kørt første gang. Der har været
taget initiativ til at kemitesten der aktuelt lig-
ger på nettet i fremtiden skal sendes ud via
PUCS således at alle 1. sem. Studerende er
opmærksomme på den.
2. sem udvalg (repræsentant Liv – in absentia):
Man vil fremover sætte niveauet svarende til
”den lille celle” i det den store celle er blevet for
omfattende. Cellebiologieksamen er i år blevet
gennemgået som forelæsning.
4. semester (repræsentant Rune) Ingen møder
9. sem udvalg (repræsentant Bo): Evalue-
ringerne viser at semesteret på mange hospita-
ler fungerer godt. Får steder går det dog skidt,
og disse steder vil få besøg af Jørgen Hede-
mark. Også eksamen på 9. sem er blevet evalu-
eret godt, såvel OSCE eksamen som den case-
baserede skriftlige eksamen. Generelt er der på
semesteret problemer med at de studerende ikke
indgår som en del af afdelingen, samt at læ-
gerne på afdelingerne ikke er bekendte med log-
bogen. Udvalget vil mht. sidstnævnte udfær-
dige en overhead til brug på afdelingens morgen-
konference i forbindelse med de studerendes
start på afdelingen.
11. sem udvalg (repræsentant Bo): Ingen mø-
der
12. sem udvalg (repræsentant Kirstine): Ar-
bejdet med det nye 12. semester er i fuld gang.
Gorm Greisen har fremlagt de foreløbige pla-
ner i studienævnet, der er dog fortsat en del
finpudsning.
SUPU (på vegne af MSR’s repræsentanter Si-
mon): Der er i dette år blevet udfærdiget et
sundhedspolitisk papir omkring kommende
lægers holdning til sundhedspolitik.
 Derudover er der arbejdet med turnuspolitik,
man har diskuteret uddannelsespolitik på over-
ordnet niveau, der har været afholdt Bologna-
workshop i København sammen med IMCC,
hvor man diskuterede uddannelse på interna-
tionalt niveau i relation til Bologna-Prag pro-
cessen og samarbejdet med DADL og især
FAYL er blevet styrket.
Endelig er det blevet besluttet at dele SUPU og
i UPU (uddannelsespolitisk udvalg) samt SPU
(sundhedspolitisk udvalg). UPU vil bestå af
12 medlemmer, heraf vil MSR have to pladser.
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Internationalt udvalg (repræsentant Mie):
Internationaliseringsrapport er netop færdiggjort
og skal behandles snarligt i studienævnet.
Udvalg for kommunikation og kliniske færdig-
heder (repræsentant Helene): Der arbejdes lø-
bende med logbøgerne. Der arbejdes med mål-
beskrivelser, som man netop er gået i gang med
at sammenholde med turnusmålbeskrivelserne
Det blev besluttet at udvalg og tillidsposter for
fremtiden skal udfærdige en redegørelse for det
foregående års aktiviteter. Disse trykkes i MOK
forud for generalforsamlingen. På GF kan der
stilles spørgsmål til disse.
Bestyrelsen skal sikre repræsentation fra MSRs
repræsentanter i eksterne udvalg og bestyrelse
(MOK, boglade) på GF

Punkt 4: Godkendelse af revideret regnskab
Idet regnskabsåret følger kalenderåret blev det
besluttet at der afholdes ekstraordinær general-
forsamling i februar til behandling af det revide-
rede regnskab. Ved næstkommende generalfor-
samling skal dette tilføjes som vedtægtsændring.
Punkt 6: Indkomne forslag
Idet de tre indkomne forslag ikke har været an-
nonceret i MOK i den fulde længde, kan der
ikke træffes beslutning på dette møde. Det
besluttes at forslaget vedr. Vedtægtsændring
behandles på næstkommende generalforsamling
mens de to øvrige forslag behandles på først-
kommende MSR-møde

Punkt 5: Fremlæggelse af budgetforslag 2006
Budgettet vedtages med den ændring at der skal
søges 5000,- kr. ekstra til flytning til det nye
medicinerhus. Det besluttes at der fremover skal
vedlægges et foreløbigt regnskab på den ordi-
nære generalforsamling.

Punkt 7: Valg af bestyrelse for MSR
Det blev understreget, at bestyrelsen har til op-
gave at sikre, at vedtægterne overholdes, og den
kommende bestyrelse blev opfordret til at sætte
sig ind i vedtægterne og sikre, at de overholdes.
I forlængelse heraf, blev den kommende besty-
relse opfordret til at sørge for, at den ændrede
praksis vedr. fremlæggelse af budget blev ind-
ført i vedtægterne.
Valg af formand. Sabrina Eliasson genopstiller
som formand. Hvis hun bliver valgt vil hun fort-
sætte stilen med en aktiv bestyrelse der holder
møde ca. en gang om måneden. Adspurgt hvad
hun mener om brug af mailinglisten svarer
Sabrina at hun går ind for kommunikation til
MSR via mailinglisten, men at længere debatter
må kunne foregå på en anden måde, fx debat-
forum.
Sabrina får ros for sine mange initiativer i den
sidste formandsperiode.
Ingen andre kandidater. Sabrina Eliasson væl-
ges.
.Valg af økonomiansvarlig. Rune Tønnesen gen-
opstiller til posten som økonomiansvarlig. Rune
har i den sidste periode fået styr på MSRs for-
skellige konti, samt hvem der har haft adgang til
dem, samt etableret en bedre bankforbindelse
Adspurgt hvad Rune mener om brug af
mailinglisten erklærer Rune sig enig med Sabrina.

Adspurgt om hvordan problemet omkring at
regnskabet godkendes i februar og ikke på gene-
ralforsamlingen mens foreløbigt budget godken-
des i oktober fortæller Rune at der fremover vil
blive vedlagt et foreløbigt regnskab.
Ingen andre kandidater. Rune Tønnesen vælges.
Valg af studienævnskontakt: Kirstine F Fabritius
genopstiller til posten som studienævns-
kontakt. Kirstine fortæller at hun næste år vil
øge informationsniveauet til og fra studienævnet.
Adspurgt om hun stiller op til Studienævnet
igen svarer Kirstine bekræftende. Adspurgt om
hvad Kirstine mener om mailinglisten svarer hun
at hun mener at mailinglisten skal bruges til kort
og kontis information, mens længere debatter
bør tages i et debatforum. At hun godt kunne
tænke sig at MSR fik en netikette der stiller
nogle retningslinier for hvordan man kommuni-
kere på mailinglisten, således at meget lange,
samt mails der ikke nødvendigvis behøver at
blive sendt til alle på listen, undgås.
Ingen andre kandidater. Kirstine F. Fabritius
vælges.
FSR kontakt: Kenneth genopstiller ikke. Simon
Krabbe opstiller til posten. Adspurgt hvad Si-
mon mener om mailinglisten svarer han at han
ønsker mere information over mailinglisten el-
ler evt. oprettelse af grupperum.
Ingen andre kandidater. Simon Krabbe vælges
Menigt medlem: Helene genopstiller ikke.
Melanie Weber opstiller til posten. Melanie
ønsker en mere aktiv rolle i MSR og mener be-
styrelsen vil være det rigtige sted for hende.
Adspurgt om hvad Melanie mener om
mailinglisten svarer hun at hun fra egne erfarin-
ger ved at for megen mail medfører at denne blot
bliver slettet eller at man melder sig af listen
med mindre det er mails med stor relevans for
ens arbejde.
Ingen andre kandidater. Melanie Weber vælges
Punkt 8: Valg af revisor
Idet nuværende revisor Mogens Bojsen ikke er
til stede og ikke har givet tilsagn til om han
ønsker at fortsætte bemyndiges næste ordinære
MSR møde til at træffe beslutning om punkt 8.
Det blev besluttet at bestyrelsen for fremtiden
skal sikre revisorens deltagelse i GF.

Punkt 9: Valg af MSRs kandidater til Studie-
nævnet for medicin
Opstillere:
Peter Bonde: Har siddet i studienævnet i et år.
Ønsker at fortsætte. Kan bidrage med erfarin-
ger som første årgang ny studieordning. Idet
Peter højst sandsynligt bliver kandidat somme-
ren 2006, skal en suppleant overtage pladsen i
sidste del af perioden, såfremt Peter vælgers
Kirstine F Fabritius: Har siddet i studienævnet
i 3 år. Har primært interesse i personsagerne.
Ønsker fortsat af være forbindelsen mellem
dispensationsudvalget og studienævnet.
Helene Westring Hvidman: Har siddet i studie-
nævnet i 3 år. Har i 1½ år været næstformand i
studienævnet. Ønsker at følge dette arbejde til
dørs
Mie Christensen: Stiller op til studienævnet for
første gang. Har interesse i internationalisering
bl.a. via sit arbejde i internationaliserings-
udvalget.
Kenneth G Andersen: Har siddet i studienævnet
i 1 år. Har bidraget til studienævnet via sit ar-
bejde i fakultetsrådet samt sundrådet. Vil gerne
fortsætte dette arbejde

Simon Krabbe: Stiller op til studienævnet for
første gang. Interesserer sig for fakultetets øko-
nomi. Ønsker at få indsigt i hvordan studie-
nævnet arbejder

Der blev ved afstemning besluttet at valget til
studienævnet skulle afgøres ved majoritetsvalg.

Følgende blev valgt som MSRs kandidater til
studienævnet: Kenneth G Andersen, Helene W.
Hvidman, Peter Bonde, Mie Christensen samt
Kirstine F Fabritius
Følgende opstillede og blev valgt som supple-
anter til studienævnet (prioriteret rækkefølge):
Simon Krabbe, Sabrina Eliasson, Bjarne Kjær,
Inger Mathiesen, Simon Serbian.

Er forhindret i at deltage i generalforsamlingen,
men ønsker at opstille til en udvalgpost, skal
man fremover tilkendegive dette ved en skriftlig
redegørelse.

Punkt 10: Valg af repræsentanter til eksterne
udvalg og bestyrelser.
Bogladens bestyrelse: Sabrina Eliasson
UPU (tidligere SUPU): Mie Christensen og
Helene Hvidman

Punkt 11: Nedsættelse af og valg af repræsen-
tanter til udvalg under MSR
1. sem. Udvalg: Madelene Engdahl
2. sem udvalg: suppleant Simon Krabbe
9. sem. Udvalg: Zarah Dayan
Ubesatte udvalgsposter: 4.- samt 8. sem.udvalg
samt Fagligdag udvalgDet blev besluttet at sam-
menlægge udvalgene vedr. PR og introduktion
til nye i MSR under navnet PR-udvalg. I det
nye PR udvalg sidder Simon Krabbe, Mie Chri-
stensen og Inger Mathiesen.

Punkt 12: evt.
Sabrina orienterer om at der har været en enkelt
ansøger til sekretærstillingen. Der afholdes sam-
tale i morgen fredag d. 14/10-05. Såfremt denne
kandidat ikke er egnet til at bestride posten som
sekretær vil stillingen blive opslået på FSRs
mailingliste

���
�����



��

Det Sundhedsvidenskabelige Studenterråd (SUNDRÅDET) er samarbejdsorganet mellem alle studenterorganisationer
og en fakultetsgruppe under 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/sundraadet  E-mail: kenneth.andersen@stud.ku.dk

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE STUDENTERRÅD

Københavns Universitet

Sundrådsmøde samt
Generalforsamling i Sundrådet

Dato: 15. december 16.00-18.00
Sted: MSR's mødelokale 1.2.20

Dagsorden:

1. Formalia
2. Godkendelse af

vedtægts-ændringer
fra den 2. november
2005

Mødet vil ved
godkendelse af
vedtægsændringen forts-
ætte som Sundrådets Ge-
neralforsamling.

3. Formandens beretning
4. Beretning fra udvalg

og tillidsposter

5. Godkendelse af
revideret regnskab

6. Fremlæggelse af bud-
getforslag

7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen, be-

stående af 3 personer
a. Formand
b. Næstleder
c. Kasserer

9. Valg af revisor
10. Ansættelse af sekretær
11. Studenterhus i Nørre

Alle 4-6. (information
om hvad der sker i
sagen)

12. Meddelelser
13. Evt.

Med venlig hilsen
Kenneth Geving Andersen
Formand

Møde mellem dekanatet og
studenterrepræsentanter

Dato: 12. december 8.30-9.30
Sted: Lokale 9.1.68

Dagsorden:

1.  Akademisk Råd
2.  Møde med Forskningsudval-
gets Forretningsudvalg om
prægraduat forskningskultur
3.  Studenterhus, herunder areal
4.  Evaluering af fakultetsdagen/
faglig dag
5.  Ny institutstruktur, herunder
de studerendes repræsentation i
de kommende institutråd
6.  Status økonomi
7.  Plads til ophængning af
materiale fra politiske studenter-
organisationer
8.  Næste møde
9.  Evt.

Med venlig hilsen
Maj Leth-Espensen
AC-fuldmægtig
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Amin Jensen kage- og pizzaskærer - så kunne den alligevel bruges til noget! ��	!����	��"��
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EQUIP samler stadig udstyr ind, og er ved at plan-
lægge en udsending af medlemmer, der skal rejse
med næste sending af udstyr til Pakistan. Her vil de
arbejde på at opbygge længerevarende samarbejds
aftaler med lokale NGO’er samt evaluere vores ud-
sending af udstyr, så vi kan forbedre og fokusere
vores indsamling i forhold til de behov der er i Paki-
stan.
Udstyret bestod af bandager, kirurgiske og gynæko-
logiske instrumenter, Intravenøse infusionssæt  og
andet til nødhjælp, der er indsamlet fra forskellige
hospitaler i Danmark, heriblandt Frederiksberg,
Herlev, Gentofte og Glostrup hospital.
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IMCC-Uland udsender medcin- og folkesundhedsviden-
skabsstuderende samt deres evt. partnere til 14
måneders arbejde på to sundheds projekter i hen-
holdsvis Ghana og Bolivia.

Hvis du har du lyst til at blive udsendt på et af IMCC-
ulands projekter eller gerne vil høre mere så kom til
infoaften om projekterne.

Dato: 19. december
Tid:   19:30
Sted:  ’Lille Mødesal’ på Panuminstituttet i Kbh.

Læs mere om udsendelse og projekterne på
www.imcc.dk/uland

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kon-
takte:
Solvej og Claus(Ghana) 33238581
Sarah og Gregers(Bolivia)  36 90 61 16
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Og vi kan ikke løfte
den opgave alene.
Derfor har vi brug
for din hjælp. Det
er ikke noget tids-
krævende projekt:
højst et par timer
om måneden i for-
året og så noget
ekstra når selve
bamsehospitalet
løber af stablen i september.
Bamsehospitalet er utroligt populært blandt alle
børnehavebørnene og bamserne, der hvert år besø-
ger det i Fælledparken. Faktisk kan vi slet ikke imø-
dekomme efterspørgslen.
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Af hensyn til eksamens-
læsningen skal vi nok
gøre mødet så kort som
muligt (max 1 time). Hvis
du af en eller anden grund
er forhindret i at møde
op, men alligevel ønsker
mere information, så kon-
takt os på
m.tibaek@mail.dk
9��������������#
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Studenterklubben har disku-
teret forløbet og de implice-
rede har været nede og for-
klare sig. Det er blevet be-
sluttet at give et halvt års
karantæne til de implicerede.
Vi vil desuden forsøge at få
fat på andre af de implice-
rede for at høre deres ver-
sion af sagen, samt beslutte
hvilke konsekvenser det eventuelt skal have for
dem.
Vi vil i studenterklubben ikke tolerere hverken
provokerende adfærd eller slåskamp.

/#���&
Der blev i sidste uges MOK skrevet at der var
indrettet læserum i studenterklubben. Da vi hol-
der læseferie-lukket er det desværre ikke læn-
gere muligt at sætte sig her og læse.
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Slå hjernen fra og hænderne til! Et strikketøj er et
fantastisk afstressningsmiddel, og så er det både
hyggeligt og inspirerende at strikke sammen med
andre. For slet ikke at nævne, at du stadig kan nå at
lave dine helt personlige julegaver til kæresten, mor
og far eller den lækre bløde sag til dig selv, som du
ikke kan regne med at få af andre! Og hvad med en
skøn kærestevante?!

Strikkecafeen er åben hver torsdag. Sidste gang in-
den jul er den 15. december. Efter nytår begynder vi
igen den 2. februar. Alle er velkomne!

Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præstens
medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk
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Sognemedhjælper Randi Tang Nielsen, der driver
legestuen på Sankt Hans Torv, og studenterpræsten
byder velkommen til en julegudstjeneste, der er kort
og lavet særligt for børn. Juletræet foran kirken
bliver tændt, og der vil være æbleskiver til alle. Så
har du selv børn - eller kan du låne et eller flere – kan
I få en hyggelig eftermiddag sammen med andre
decemberglade børn og voksne.

���	����
�
�����
���
����
�	�#�	
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, kære-
stesorg, studiestress, dårligt humør eller andet, og
det behøver altså hverken at handle om tro eller
kristendom. Præsten fører ingen journaler og der er
som regel ingen ventetid.

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
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Synes du kæresten bruger mere tid på
nettets damer end på dig, så giv ham et
hint!
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Er du helt pjattet med nettets uendelige fri-
stelser, men en smule flacid efter 5. session
opad formiddagen. Er du i tvivl om hvorvidt du
vil få gavn af dette fremragende hjælpeagre-
gat, så konferér nedenstående skema.

Erection Hardness Assesment. MOK anbefaler brug af Viagra-mus
ved grad 1-3 Erection Hardness
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Billedet illusterer et typisk tilfælde af
Autoimmun Mamma Fagolyse (AMF)
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Gratis demonstration af
penisimplantater - ex vivo
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I Rumænien er Word-art stadig den store dille, hvilket fremgår af den planche. Læg især mærke til at ikke én font går igen to
gange og at visse overskrifter er Word-artificerede til total ukendelighed
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