
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

6. juni

Nr. XXX

39. årgang

2 0 0 6 - 2 0 0 7

Er du det nye Hit på MOK?

- det tror vi nok du er!

AUDITION

Har du modet, har du evnerne og har du ikke mindst lysten? 
MOK har brug for et par ekstra fingre på tasterne og lidt nye friske idéer, så er du ferm til photoshop og inDesign, eller er du bare skriveglad og lærenem 
og har lyst til at bruge din mandag eftermiddag i selskab med 6 søde medicinstuderende (plus support), der er spredt godt ud over semestrene? Så vil 
vi meget gerne høre fra dig! Send en mail til: mok@mok.info
og fortæl lidt om dig selv, hvad du er god til, hvad du mener at kunne bidrage med og så videre.  Efter sommerferien vil redaktionen i fællesskab gå de 
indsendte ansøgninger igennem og i fællesskab udvælge blomsten af Panums ungdom :-)
Arbejdet er ulønnet, men bærer lønnen i sig selv.         Billetmrk. 00000001
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Det sker i ugen 2006/2007 

 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 FADL og Det Medicinske StudenterRåd (MSR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt 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 som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, 

-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) Vedhæftet e-mail på adressen mok@mok.info. 

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 
efterfølgende mandag.

-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 re-
daktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200. 

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. Se i øvrigt http://
mok.info/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

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, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH 
N.

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) Foran auditorierne v. kantinenw
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. Abon-
nenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen (janniep@mok.info)
Denne uges forside: MOKs rekrutteringsudvalg. Meld dig fluks på redaktionen!

Onsdag:  MOK nr 30, årgang 39 udkommer, SIDSTE MOK  
  DETTE SEMESTER, næste MOK udkommer d. 29/8
  
  Svøm med delfiner, men ikke dræber delfiner  
  - søde delfiner. 

Torsdag: Prøv 4 kvinder på én gang. En fra hvert   
  kontinent. Evt. en eskimodame. De må gerne   
  være lidt bendy - en atlet med drengebryster. 

Fredag: Bol en billig bachelorstudine, som du har   
  slæbt med fra en fredagsbar (et andet sted end Panum),  
  på Studielederens (Jesper Brahm, red.)   
  skrivebord. Eller start på din OSVAL i god tid.

Lørdag: Gå sammen med din kæreste i hånden til et   
  eller andet sted i Sydeuropa. Husk at have god  
  tid, og nyd hinandens selskab og kropsdufte
  Alternativt: Picnic med Gandalf (ham fra LOTR)

Søndag: Saml dine fire bedste venner, og kør til Paris i  
  en kassevogn. Husk madpakke, så I ikke bliver  
  sultne, eventuelt en herlig pastaret, der let   
  kan pakkes i tupperware og spises på   
  en rasteplads.

Mandag: INGEN MOK DEADLINE, MOK holder sommer- 
  ferie. Næste deadline er d. 27/8 kl. 12.00
  
  Ring til Lipps Inc. og hør om de kommer og   
  spiller "Funkytown" for dig og dine    
  venner, mens I spiser pommes frites og spiller  
  nøgen-twister.
Tirsdag: Lav the Pump til du bliver en kæmpe bøf, der  
  kan bænke 1000 kg i 1000 gentagelser, uden   
  hjælp.

Denne  redaktion

MOK

Netværk, server, gejl 
og ballade ved:

Valrhona-chokolade og 
Beaujolais ved:

Sidste appearance ever i 
MOK, tak for alt Mokkens

MOK præsenterer: 

 Drømme-kalenderen 
Baseret på rigtige drømme, drømt af MOK-redaktionen

Tak for denne årgang! Hav en dejlig sommer-
ferie! KnuZ fra MOK-redaktionen.
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CUP OG CANAPÉER 4 DUMMIES
Der blev smidt om sig med store checks og temmelig alternative canapéer indeholdende 
skovens urter, da årets Venture Cup finale fandt sted i torsdags.
AF ELISE OG JANNIE, MOK-REDAKTIONEN.

Forventningerne hos MOKs to yndige reportriser 
var i top, indtil de hørte lyden af bongotrommer på 
vejen op af trappen. ”Jeg tror desværre vi skal gå 
efter lyden” sagde den ene, ”øv” sagde den anden. 
Få sekunder senere stod vi i et mylder af stilletter, 
jakkesæt og … ja bongotrommer. Tre bongoglade 
negere trommede hvad de kunne, mens en ældre 
dansk gråhåret dame sprang ekstatisk rundt, og 
sang med på de afrikanske hymner. ”Hvad får en 
dansk kvinde til at springe rundt på den måde” 
tænkte begge MOKs udsendinge, men de turde ikke 
gå nærmere og stille damen samme spørgsmål, at 
frygt for at blive smittet med bongosyge. Til al held, 
viste det sig at være mere end et fuldstændig mal-
placeret underholdningsindslag og faktisk et slags 
brobygningsprojekt til projekter i Aaafrika. 

Nå! 

Så blev vi gennet ind i den rigtige sal til prisover-
rækkelsen (og damen skreg lige efter os i farten, at 
hvis vi ville have mere kunne vi lige se på www.
afrikanskdans.dk - øh tak?!). 

Der var flere forskellige priser de skulle af med. 
Der var den rigtige Venture Cup pris (=mange 
penge) til dem der kan finde på gode idéer, så 
var der den falske pris (=”consulting”) til dem der 
kunne finde på nogle andre idéer. Og så var der 
DevelopSolution prisen til dem der kunne finde 
på noget som er godt for Afrika (og det var så dér 
negrene kom ind i billedet).

Første taler var en tidligere Venture Cup-deltager 
der, på trods af ikke at have vundet, havde stor 
succes med sit forehavende: iMotions. Ja ja, det er 
noget man kan bruge til sin iPod, tænker de fleste. 
Men nej, ikke med mindre du ønsker at udstyre din 
lille mp3-afspiller med en retinascanner, der kan 
fortælle dig hvilke reklamer du vil elske.

Han startede med at bede alle om at rejse sig op 
fra stolene og råbe ”1,2,3 Venture Cup rocks!” Det 
gjorde vi naturligvis pligtskyldigt og satte os igen. 
”I am actually really surprised, you did that. That 
is because you are energy boosters* all of you, I can 
feel that! And that is very important when you want 
to be an entrepreneur”. Herefter fulgte 15 minut-
ters belæring om korthuse og forretningsstrategier 
og vi måtte konkludere, at det der virkelig betyder 
noget er SALES, SALES, SALES!

Sidenhen blev vinderne af Venture Cup 06/07 
offentliggjort, med hvad der må have været stor 
spænding for dem der vidste hvem der deltog (altså 
ikke os) eller blot forstod hvad deres forretning-
sidéer gik ud på. Det skal vi så ikke kede jer meget 
med, men blot konstatere at… 

Førstepræmien på kr 200.000 gik til CSP.
NET. – ikke at forveksle med den ærgerlige 
erstatningskanal for Kanal 4, SBS.NET. CSP.
NET har udviklet et ”softwarebibliotek målrettet 
computerprogrammører. Biblioteket gør det let at 
programmere netværk af maskiner og maskiner 
med multikerneprocessorer”, stod der i præsenta-
tionsfolderen. Ikke at vi overhoved forstår hvad det 
går ud på alligevel.

Andenpræmien på kr 100.000 gik til InMold 
Biosystems. De har udviklet ”en måde at støbe 
et specifikt mønster af biomolekyler ind i en 
plastikoverflade fx en petriskål, kulturflaske, 
eller mikrobrøndsplade. Alle disse er materialer, 
hvorpå celler vokser inden for Life Science in-
dustrien” – spændende, interessant, uforståligt!

Tredjepræmien på kr 50.000 blev overrakt til 
Mooncean, som har skabt ”et MRSA detection-
sapparat, som vil være præcis, tidsbesparende 
og omkostningseffektiv. Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA) er en af de mest 
notorisk smitsomme bakterier som spredes på 
hospitaler.” – hér er vi mere med. Det lyder jo 
rent faktisk som noget, der kan bruges til noget. 

Så kom øjeblikket vi alle havde ventet med spænd-
ing. Ulla Tørnæs nye hår! Efter tidligere på året at 
have gennemgået en extreme makeover, var Ulla-pi-
gen smuk som et stjerneskud da hun skulle præsen-
tere vinderen af DevelopSolution prisen – prisen 
til den der kan skabe en rentabel forretning i ud-
viklingslandene. Et krav til vinderen var vist også, 
at det skulle være til fordel for udviklingslandet.   

Det gjorde hun med en meget bevægende tale, 
hvor hun gjorde det klart at ”this government 
does not support handouts, we support the poor 
people if the have ideas, because poor people also 
have dreams!” – Nå okay, det vidste jeg ikke, jeg 
troede bare de spillede bongo?! Hun mente desuden 
at Venture Cup’n var ”competition at its best”, og 
sluttede af med flosklen ”The world doesn’t need 
more problems – it needs more solutions”. Vinderen 
af DevelopSolution blev firmaet Banqu, som vil 
skabe afrikansk modetøj, baseret på en moderne 
afrikansk identitet. 

”Hurra!” tænkte vi. Det var tid til en let canapé-
buffet, så nu skulle der rigtig gås til makronerne, 
for det måtte også være nogle gode makroner 
når de var bestilt hos Noma. Herudover var der 
skemalagt networking og live-jazz. Efter en 3-4 
kg canapés og flere glas vin var MOKs egne piger 
dog for udspilede og små-beduggede til hverken 
at networke eller jazze, hvilket interfererede med 
vores store planer om at lave et sagligt interview 
med vinderne. Vi vidste heller ikke hvad vi skulle 
have spurgt dem om alligevel, for tja, lad os gerne 
være de første til at indrømme det: Vi forstod ikke 
meget af hvad deres business idéer gik ud på – men 
vi prøvede heller ikke rigtig. Det meste af vores 

opmærksomhed var til stadighed rettet mod sød 
kage og små fiskehapser.

Da selskabet var tyndet godt ud sad vi stadig 
på stolene ved siden af buffeten. Pludselig mere 
til skue end godt var, så tiden var inde til at gøre 
som Matatu Man** gør bedst: Forsvinde som dug 
for solen. Halvsnalrede vandrede vi ned gennem 
den gamle, rustikke bygning, sagde pænt hej til 
isbjørnen Knuts udstoppede fætter ved Grønlands 
ambassade, og fortsatte ud i den smukke som-
meraften.

Alt i alt havde det været en dejlig dag. Det 
eneste der manglede, var nogle flere idéer fra det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og det er hér 
du kommer ind i billedet. Så tag denne artikel 
som en opfordring til at deltage i konkurrencen, og 
ikke bare som det rene pjat. Har du en brandgod 
idé, så tøv ikke en kende, men meld dig til næste 
sæson af Venture Cup, og så er det måske dig vi 
ikke interviewer næste år.

p.s. Skulle du have lyst til at skrive klasse-artikler 
som denne, så søger MOK-redaktionen i øjeblikket 
nye friske frivillige. Se mere på forsiden.

Venture Cup 07/08
Venture Cup er universiteternes fælles konkur-
rence for idéer og forskning med forretnings-
potentiale.

Konkurrencen organiseres af en sammenslutning 
af danske uddannelsesinstitutioner og finder 
sted hvert år henover skoleåret. Deltagerne 
hjælpes til at udvikle deres ideer til invester-
ingsklare forretningsplaner gennem en serie 
af seminarer og workshops samt individuel 
coaching og feedback fra en professionel jury. 
Samlet uddeles kontante præmier for over en 
halv million kr. i løbet af konkurrencen.

Du kan se mere om hvordan DU kan deltage 
på http://www.venturecup.dk/howto.

* Det er vigtigt at få Energy Boosters ind i sit 
firma, og undgå Energy Killers.

** Matatu Man: East Africas first 
superhero. A new light in the African 
sky.  Hvis du vil læse mere, kan du selv 
google det.

Før
Efter

KULTURREDAKTIONEN
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Studietilbud
GLEMTE TING OG SAG-
ER...
Ekspeditionen har fået en hel del glemte 
ting og sager tilbage efter vinterterminens 
eksamener. Hvis du glemte noget til din 
eksamen, kan du muligvis finde det i Eks-
peditionen, lokale 9.1.55B.

Mvh.

Christina Als Velling
Eksamenskontoret 

LEGATER TIL KANDIDATSPE-
CIALE, OSVAL OG FORDY-
BELSESOPGAVE INDEN FOR 
LUNGEMEDICIN

Danmarks Lungeforening opslår herved 3 legater 
på hver kr. 10.000,- til den bedste besvarelse af 
hhv. kandidatspeciale, OSVAL-opgave samt fordy-
belsesopgave på lægeskolerne på hhv. Københavns, 
Syddansk og Århus Universitet. Legatet uddeles i 
forbindelse med Danmarks Lungeforenings indsats 
for at udbrede kendskabet til og interessen for 
lungesygdomme. Det er således en forudsætning 
for at komme i betragtning til legatet, at opgaven 
omhandler et lungemedicinsk emne. 

Legaterne kan søges af studenter ved de tre uni-
versiteters lægeskoler, og ansøgningsfristen er 
hhv. 1. marts og 1. september. Opgaver afløst frem 
til september 2007 vil komme i betragtning ved 
ansøgningsfristen den 1. september 2007. Opgaver 
afløst efter denne dato vil komme i betragtning ved 
ansøgningsfristen 1. marts 2008. 
 
Ansøgningen bilagt seks kopier af besvarelsen samt 
angivelse af vejleder(e) og bedømmer(e) mærkes 
”Lægeskole-opgave” og fremsendes til: 
Danmarks Lungeforening 
Forskningsudvalget
Herlufsholmvej 37
2720 Vanløse

Man kan orientere sig mere om Danmarks Lunge-
forenings arbejde på hjemmesiderne www.lunge-
forening.dk og www.kol.dk.

Spørgsmål kan desuden rettes til lægelig viceform-
and, overlæge, Henrik Harving på henrik@harving.
dk eller direktør i Danmarks Lungeforening, Char-
lotte Fuglsang, tlf.: 38 74 55 44.

KAN DU TYSK, FRANSK 
ELLER NORSK?
VIL DU UDVEKSLES I 
EFTERÅRET 2007?

International studieadministration har føl-
gende ledige udvekslingspladser i efteråret 
2007:

7. semester i Strasbourg
7. semester i Bonn
Og muligvis også 11. semester i Oslo

Hvis du er interesseret i en af disse pladser, 
så kontakt hurtigst muligt den internation-
ale studievejleder Eva Maryl i 9.1.27 eller 
send en mail (evma@adm.ku.dk).

Du kan finde mere information om ud-
veksling samt links til de pågældende 
universiteter på http://medicin.ku.dk/inter-
nationalt/

•
•
•

GRATIS KURSER
CeKU tilbyder GRATIS aftenkurser til ALLE 
studerende på 6.-13. semester, som ønsker at 
forbedre deres kliniske færdigheder. Det er en 
god mulighed for at forberede sig til det klini-
ske ophold på 7. og 9. semester, til 9.semesters 
OSCE-eksamen eller til akut patient eksamen 
på 12. semester, og til at genopfriske færdighed-
erne inden et lægevikariat eller turnus.

OSKE OG AKUT PT!
Så kører de sidste 2 kurser før OSKE og AKUT 
PT, der er kursus 18 pladser på kombi-kursus og 
3x6 pladser på genoplivning. Ring og hør om 
der  stadig er ledige pladser.

NYT OM TILMELDING
For at undgå aflysninger i sidste øjeblik skal 
tilmelding nu ske 7 dage før kursusdag. 
Senest 3 dage før kursusdag vil du få at vide 
hvis dit kursus er aflyst. Du er selvfølgelig 
stadig velkommen til at ringe og høre om der er 
pladser tilbage på kurserne, selvom tilmeldings-
fristen er overskredet.
Du kan i øvrigt tilmelde dig kurser pr. mail på: 
ceku@rh.regionh.dk 
Husk at skrive: Navn, semester og klinikudvalg. 

JUNI MÅNED:
ONS 6/6 Avanc. genoplivning 16.00-19.00

TOR 7/6 Kombi-kursus 16.15-20.30

TILMELDING
Tilmelding 7 dage før kursusdag er påkrævet til 
alle kurser og kan ske på telefon: 35 45 54 08 
eller på: ceku@rh.regionh.dk.
Sted: Center for Klinisk uddannelse – 
Teilumbygningen – Rigshospitalet.

NB. Til alle kurser 
anbefales det, at man medbringer lidt at drikke 
og spise.

AFBUD
Husk at melde afbud, hvis du alligevel ikke 
kan komme. Hvis du udebliver uden at melde 
afbud, har du karantæne for deltagelse i de 
gratis aftenkurser på CeKU.

Kombikursus (18 pladser)
IV Adgang
Undervisning i teorien bag perifer IV adgang, 
anlæggelse af venflon på realistiske fantomer og
anlæggelse af venflon på hinanden
Sutur
Gennemgang af suturering i skadestuen, infil-
trationsanalgesi og materialevalg, suturering på 
fantom, træning i enkeltsutur, fortløbende sutur 
og sutur med tilbagesting
Kateter
Teoretisk undervisning i steril kateteranlæg-
gelse, steril anlæggelse af kateter på realistiske 
fantomer.

Avanceret Genoplivning (6 pladser)
Målet med kurset er, at deltagerne skal kunne 
udføre korrekt basal og avanceret genoplivning, 
herunder fungere som team-leder.
Kurset indeholder: Teoretisk gennemgang af 
basal og avanceret genoplivning inkl. rytme-
genkendelse, defibrillering og medicinering 
efter gældende europæiske standarder, intensiv 
træning i praktisk basal og avanceret geno-
plivning på realistiske fantomer, træning i team-
lederfunktionen i diverse realistiske hjertestop- 
scenarier

CeKU
CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
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) 
Lene Kongebro 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I) 

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer:   Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:  Man-tor 9–14

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) 
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk 
Sekretærer:   Fuldmægtig Susan Post, Ass. Marianne Sørensen
Træffetid:   Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@heh.regionh.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

STUDIET



Som frivillig på Livslinien er du 
anonymt i kontakt med selv-
mordstruede, med mennesker  
i krise samt med pårørende og 
efterladte - enten i telefonen eller 
gennem vores netrådgivning. 

Du skal have lyst til at kommuni-
kere omkring vanskelige emner  
og du skal have en relevant faglig 
baggrund. 

Livslinien tilbyder dig: 

• En solid grunduddannelse som 
enten telefon- eller netrådgiver 

• Mulighed for at få praksiserfaring 
omkring din teoretiske viden 

• Regelmæssig supervision 
• Efteruddannelse og temaaftner 
• Et team med 150 engagerede 
frivillige inddelt på 10 hold 

• Et tværfagligt miljø 
• Godt socialt og fagligt netværk 
• Gode lokaler i Nyhavn, Køben-
havn

Livslinien forventer at du: 

• Er ansvarsfuld og tolerant 
• Vil udvikle dine kompetencer 
inden for selvmordsforebyggel- 
se og risikovurdering samt sam-
tale- og kommunikationsteknik 

• Kan tage formiddags-, efter- 
middags- eller aftenvagter 

• Engagerer dig helhjertet gen-
nemsnitligt fire timer om ugen. 

Livslinien søger voksne i alle aldre 
med lyst og overskud til at enga-
gere sig som frivillige medarbej-
dere på Livslinien. 

Ønsker du mere information om 
arbejdet som frivillig, så kontakt 
os på telefon 3332 1119 eller 
livslinien@livslinien.dk 

Så sender vi vores informations-
materiale ’Frivillig på Livslinien’  
til dig. 

Send din ansøgning til 
Livslinien inden den 
6. september 2007 

Fortæl om dig selv, din faglige 
baggrund og hvorfor du vil være 
frivillig på netop Livslinien.  
Mærk ansøgningen ’Frivillig’. 

Send ansøgningen til: 
Livslinien, Postboks 1157,  
1010 København K eller 
livslinien@livslinien.dk 

Læs mere om Livslinien og se 
datoer for ansættelsessamtaler  
og den obligatoriske grund-
uddannelse på www.livslinien.dk 

Livslinien søger frivillige 
rådgivere til telefonrådgivning og netrådgivning
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INSTITUT FOR IDRÆTS-
MEDICIN, BISPEBJERG HOSPI-
TAL SØGER FORSØGSPERSON-
ER DER OPFYLDER FØLGENDE 
KRAV: 

Du er mand, du er mellem 20 og 30 år, du er ikke 
ryger og du er forholdsvis inaktiv, dvs. du ikke 
motionerer regelmæssigt.
Vi vil undersøge sammenhængen mellem væk-
sthormon og dannelsen af sene og muskelvæv samt 
fedtforbrænding under træning.

Vi giver 2500 kr. for deltagelse i forsøget. 

Interesseret? Kontakt venligst:

Rie Harboe Nielsen, stud.med., skolarstipendiat
tlf. 26131377 eller 35316663
mail:RNIE0029@bbh.regionh.dk

MVH Simon Døssing, læge, Institut for Idræts-
medicin, Bispebjerg Hospital. 

FREMLEJE

2 værelseslejlighed på 56 kvm udlejes i perioden 
Sept. 2007 – Jan. 2008. Lejligheden ligger på 
Nørrebro  10min fra Panum og er møbleret (evt. 
kun delvist). 
Pris inklusiv varme, el og internet er 4.500/
måned.
Tine Marie Pedersen   
                     23256871

CUTTING
Interviewpersoner søges!!

Vi er to specialestuderende fra Psykologisk Insti-
tut, KU, der undersøger selvskadende adfærd som 
pykologisk fænomen.
I den forbindelse søger vi personer, der skader sig 
selv og er interesserede i at lade sig interviewe.

Interviewet er anonymt og varer ca. 45 minutter. 
Vi vil spørge til dine tanker, følelser og oplevelser 
før, under og efter en selvskadende episode, dit 
selvbillede, dit forhold til andre mennesker og 
om du selv har nogle ideer om, hvorfor du skader 
dig selv. 
Interviewet er naturligvis frivilligt, og du kan 
til hver en tid undlade at svare på et spørgsmål 
eller stoppe interviewet, hvis du ikke har lyst al-
ligevel. Under selve interviewet vil kun du og vi 
være til stede. 

Hvis du er interesseret i at høre mere og tale med 
os, kan du kontakte os på mail:
stinaguldberg@hotmail.com
eller på telefon 61 66 12 76 

På forhånd tak
Med venlig hilsen Susanne Avlastenok 
og Stina Guldberg Bøje

ROSKILDE BILLET

Har du 1 billet (evt. gerne 2 billetter) til Roskilde 
Festival liggende?
Så skal du ikke længere være fortvivlet. Nu vil det 
måske endelig lykkes
for dig at sælge den. Jeg er her - jeg vil gerne købe 
den. “Hey, perfekt”,
tænker du, og ringer/SMS’er på 3026 1663. Først 
til mølle...  :) 
Simon Krabbe

STUDENTERMEDARBEJDERE 
TIL PÆDAGOGISK UDVIKLING-
SCENTER SUNDHEDSVIDEN-
SKAB – PUCS
PUCS søger to studentermedarbejdere til web-
baseret evaluering af kurserne på de sundheds-
videnskabelige uddannelser. 

Dine opgaver bliver bl.a. at:
· oprette og revidere evalueringsske 
 maer
· udsende evalueringsskemaer og   
 rykkere
· bearbejde evalueringsresultater
· udsende evalueringsresultater til kur 
 susledere og andre interessenter
· publicere evalueringer på nettet

Dine kvalifikationer
Vi forestiller os, at du har kendskab til kvantitativ 
metode og de sundhedsvidenskabelige ud-dan-
nelser, er selvstændig og initiativrig. Du læser 
sandsynligvis medicin, folkesundhedsviden-skab 
eller sociologi. 

Studentermedarbejderne i PUCS arbejder i 
fællesskab med at tilrettelægge og gennemføre 
evalueringer af kurserne på Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet. Vi forventer derfor, at 
stu-denterne dækker arbejdsopgaverne ud fra en 
fælles arbejdsplan. Arbejdet foregår under su-per-
vision af og med reference til evalueringsenhedens 
konsulenter.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkom-
men til at skrive eller ringe til chefkonsulent Jør-
gen Hedemark Poulsen, j.hedemark@pucs.ku.dk, 
35 45 54 74 eller konsulent, Dorte Chri-stiansen, 
dorte.c@pucs.ku.dk, 35 45 54 29. 

Løn og ansættelsesvilkår
Du skal regne med, at stillingen er på ca. 200 timer 
pr. år. Du får løn efter KU’s satser for timelønnede 
studentermedarbejdere.

Tiltrædelse
1. august eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning, så den er os i hænde senest 
mandag 25. juni 2007 kl. 12.00 til pucs@pucs.
ku.dk eller Pædagogisk Udviklingscenter Sund-
hedsvidenskab, Teilum, Afsnit 5404, Blegdamsvej 
9, 2100 København Ø.

RASKE MANDLIGE 
FORSØGSPERSONER 
SØGES
Center for Inflammation og Metabolisme, Rigsho-
pitalet søger raske mænd i alderen 18 – 40 år til 
undersøgelse af aminosyren glutamins påvirkning 
af immunsystemet. Der tages INGEN biopsier 
og der vil være mulighed for at læse til eksamen 
undervejs!

Hvad?
Vi ønsker at undersøge, hvordan glutamin på-
virker forløbet af et eksperimentelt udløst inflam-
matorisk respons. 

Hvem?
For at kunne deltage skal du være
· Mand
· Mellem 18 og 40 år
· Helt rask og ikke tage nogen form for medicin 
(fraset sæsonbetinget høfeber-medicin).

Hvordan?
Forsøget forløber over 3 dage: 
· En forundersøgelsesdag på ca. 2 timer. 
· To forsøgsdage af hver ca. 11 timer med 4 ugers 
mellemrum. 

På de 2 forsøgsdage får du intravenøs infusion i i 
alt 10 timer med glutamin eller placebo gennem 
et drop i en armvene. Efter to timers infusion 
gives en indsprøjtning med et operenset bakterie-
produkt, endotoxin. Endotoxin-injektionen skaber 
et forbigående akut inflammatorisk respons. Der 
kan hos nogle forsøgspersoner ses lette influen-
zalignende symptomer, herunder kulderystelser, 
hovedpine, temperaturstigning (ca. 1-2 grader) 
og muskelsmerter. Der er aldrig observeret al-
vorlige eller blivende bivirkninger efter indgift 
af endotoxin.

Hvor meget?
Der betales et honorar på 2500,- kr (skattepligtigt) 
for deltagelsen i forsøget. 

Har du lyst til at deltage?
Så ring eller skriv til undertegnede:

Theis Pedersen-Skovsgaard
Center for Inflammation og Metabolisme 
Epidemiklinikken M7641
Rigshopitalet

Telefon: 51 34 19 45
Mail: theis.skovsgaard@gmail.com

UNDERVISNINGSASSISTENTER 
TIL ICMM/BMI

Et antal stillinger som timelønnede undervisning-
sassistenter i fagene Anatomi, Dissektion, Celle-og 
vævsbiologi, samt Kursus i basal humanbiologi er 
til besættelse i efteråret 2007. 
Se venligst ansøgningsskemaet på ICMMs 
hjemmeside: (http://icmm.ku.dk/undervisning/an-
soegningsskemaer/) eller skemaet kan afhentes i 
lokale 18.1.12

Studiesekretær
Bianca Houlind
ICMM

FORSØGSPERSONER 
SØGES
Til deltagelse i et videnskabeligt forsøg på Rigshos-
pitalet. Forsøget går ud på at afklare samspillet 
mellem muskler og fedtvæv under faste. Dette 
har stor betydning for forståelsen af en sygdom 
som f.eks. type 2 diabetes (tidligere kaldet gam-
melmandssukkersyge).

Vi søger  - 

- Raske mænd, alder 20-35, som ikke tager fast 
medicin
- Dyrker motion regelmæssigt, og ikke ryger
- Normal af kropsbygning (BMI 20-25)

Forsøget omfatter 1 hel dag, samt en fo-
rundersøgelse forud for forsøgsdagen. 
Først foretages en helbredsundersøgelse om 
morgenen, som varer ca. 2 timer. Undersøgelsen 
omfatter dels en lægelig heldbredsundersøgelse, en 
konditionstest, blodprøver og dels en undersøgelse 
af kropssammensætningen med hensyn til kno-
glemasse, fedtmasse og fedtfri masse (en såkaldt 
DXA scanning). Prøvesvarene, der svarer til en 
udvidet helbredsundersøgelse, får du udleveret 
og forklaret.

Den anden dag er selve forsøgsdagen, som varer 
ca. 9 timer. Dagen omfatter:
· Anlæggelse af katetre (drop) i en armvene, i en 
vene i underhuden på maven og de store blodkar, 
der hhv. forsyner og drænerer det ene ben.
· Indsprøjtning af mærket fedt og sukker (ikke 
radioaktivt), mens du hviler i liggende position.
· Udtagning af 3 små vævsprøver fra lårmusklen og 
3 små vævsprøver fra fedtvævet i lokalbedøvelse.
· Måling af blodgennemstrøming i fedtvævet og 
til benet.
· Faste under hele forsøget, med undtagelse af 
vand. 

Godtgørelse: For deltagelse i forsøget udbetales 
3500 kr. Beløbet er skattepligtigt.
Yderligere information fås ved at kontakte Helene 
Mygind, Rigshospitalet, Tagensvej 20, afsnit 
M7641, 2200 København N, telefon 29723060
email: helenemyg@hotmail.com

ANNONCER
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MANDLIGE, RASKE 
FORSØGSPERSONER 
SØGES
Bio Medicinsk Institut søger utrænede nor-
malvægtige mænd i alderen
20-30 år uden første grads slægtninge med type 
2 diabetes. Vi
undersøger hvordan kostens fedtindhold og fysisk 
træning påvirker
dannelsen af frie radikaler og energi til skelet 
muskel arbejde.
Deltagelse indebærer i alt ca. 12 dage med kos-
tregistrering og daglig
afvejning af madindtaget i 5 uger. 2 af ugerne 
indebærer desuden
stationær cykeltræning og denne under supervi-
sion. 

Deltagelse honoreres.

Kontakt Mette Skovbro, e-mail: mskovbro@mfi.
ku.dk, tlf. 3532 7413,
mobil 2286 9886.

FIGURANTER TIL 9. SE-
MESTER EKSAMEN

Der skal bruges 2x5 figuranter til 9. semesters 
OSCE-eksamen ml. 8.30-17.00 onsdag d. 13 juni 
2007.

Du er:
En rask ung mand på 1., 2. eller 3. semester.

Vil tilbyder:
Indblik i 9. semesters praktisk eksamen og 
selvfølgelig løn (130 kr/t).
 
Jobbet indebærer:
At du skal undersøges af eksaminanderne.

Kontakt:
Adm. sekretær Ditte Guldmann Ahlberg
Center for Klinisk Uddannelse - 5404
Teilum-bygningen
Tlf. direkte: 35 45 54 04

VESTKOMMUNERNES IDRÆT-
SKLINIK PÅ KAS GLOSTRUP 
SØGER NY MEDARBEJDER PR. 
1 AUGUST. 

Jobbet består primært i at booke tider i telefon 
tiden fra 16.30-18.00 og modtagning af patienter 
fra 16.00-20.00. Fra 18.00 til 20.00 vil der være 
mulighed for at komme med ind til undersøgelser 
af patienterne og der kan opnås stor erfaring 
i kliniske undersøgelser. Klinikken har åben 
hver tirsdag 16.00-20.00 og den første torsdag i 
måneden fra 16.00-20.00. Alt i alt ca. 5 timers 
arbejde om ugen. Lønnen er 145 kr. i timen + fer-
iepenge. Send en kort ansøgning til lbr@ishoejby.
dk hurtigst muligt. For yderligere oplysninger kan 
Leif Braunstein 

kontaktes på tlf. 28559712

TUTOR VED MEDICIN 
2007/08
Et nyt kuld studenter påbegynder 
lægeuddannelsen til hhv. til sommer 
og vinter. I den anledning søger vi  
derfor 10 studerende til at være tutor/
kontaktperson for et sommer og et 
vinterhold.

Formål med tutorordningen
Tutorordningen er en væsentlig del af studiestartpro-
grammet. Som tutor har man ansvar og skal lave en del 
opsøgende arbejde. Det drejer sig om en klart defineret 
stilling med en arbejdsgiver, pligter, løn og et ansvar, som 
kræver engagement og omtanke.

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

Ved studiestart vil tutorerne i samarbejde med rusin-
struktørerne være fakultetets og universitetets ansigter 
overfor russerne. Hvis russernes introduktion er man-
gelfuld eller ustruktureret, kan mødet med universitetet 
blive en skræmmende og negativ oplevelse. Resultatet 
bliver nemt unødige stu-diefrafald. 

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

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

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

Hvem kan søge?
Det er ikke et krav at man er rusinstruktør. Alle, der har 
lyst, kan frit ansøge stillingen som tutor, så længe man 

opfylder følgende krav: 

Ansøgning sker efter opslag og på et særligt skema, 
der kan rekvireres fra Studieekspeditionen eller ved 
Studievejledningen for Medicin.

Studerende både på studiets nuværende bachelordel 
og kandidatdel kan søge. Det er en forud-sætning 
for at kunne ansøge, at cellebiologisk kursus er gen-
nemført senest foråret 2007. 

Det vil tillige være en forudsætning, at den der an-
sættes som tutor kan deltage i et heldagskursus før 
semesterets start.

Ansøgningerne behandles af studielederen og/el-
ler et bedømmelsesudvalg, der afgiver indstil-ling 
til studielederen om ansættelse. I forbindelse med 
behandlingen af ansøgningerne gennem-føres korte 
ansættelsesinterview. Ved udvælgelsen vil der bl.a. 
blive lagt vægt på engagement, deltagelse i studenter-
socialt arbejde og på om vedkommende ofte færdes på 
Panum Instituttet.

Vær opmærksom på, at for at blive tutor skal man have 
bestået cellebiologi eller forvente den be-stået august 
2006.

Tutorens navn præsenteres først for de to hold på den 
sidste del af ruskurset.

Der vil for tutorerne blive afholdt tutorkursus ultimo 
august, et nærmere tidspunkt vil blive oplyst i forbindelse 
med en evt. samtale. Kurset vil bl.a. bestå af en introduk-
tion til studieordningen og de problemer der kan være 
forbundet med studiestarten. Kurset vil være obligatorisk 
og man vil få løn for kursets varighed.

Som en del af studieplanen er der en uges introduktion-
skursus for de nye studerende. Tutorerne skal varetage en 
del af denne introduktionsundervisning der er skemalagt 
på forhånd. Dette vil rent prak-tisk betyde tutorerne kan 
påregne ca. 2 arbejdsdage i uge 36. Den obligatoriske 
undervisning, som man eventuelt vil gå glip af i denne 
periode kan man søge dispensation fra ved at kontakte 
studie-vejledningen.

Hvis du skal i betragtning til stillingen som tutor skal 
ansøgningsskemaet (afhentes i Studieekspedi-tionen) 
samt et urenset eksamensudskrift være studieadministra-
tionen i hænde senest mandag d. 25. juni klokken 12.00. 
Alle ansøgere vil efterfølgende blive indkaldt til samtale 
i løbet af de efter-følgende uger.

Såfremt du har spørgsmål angående tutorordningen, er du 
velkommen til at kontakte studievejleder Rasmus Storch 
Jakobsen eller Theis Pedersen-Skovsgaard i træffetiden 
ved personlig henvendelse eller på telefon 35 32 70 91.

Ansøgningen skal stiles til:
Studienævnet for medicin
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3B
2200 Kbh. N
Mrk. Tutor ved medicin

•

•

•

•

TRÆFFETIDSSKEMA - STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Dato Telefontid  Træffetid  Vejleder   
4/6 1100 – 1200 1200 – 1500 Christina Rydahl Lundin  
5/6 1300 – 1400 1000 – 1300 Stine Birkelund
6/6 1600 – 1700 1300 – 1600 Gro Askgaard
6/6 1500 – 1600 1600 – 1900 Malene Esager 
7/6 1800 – 1900 1500 – 1800 Rasmus Storch Jakobsen    
8/6 1000 – 1100 1100 – 1400 Camilla Grønlund Hiul   
11/6 1100 – 1200 1200 – 1500 Christina Rydahl Lundin    
12/6 1300 – 1400 1000 – 1300 Stine Birkelund 
13/6 1600 – 1700 1300 – 1600 Gro Askgaard  
13/6 1300 – 1400 1000 – 1300 Malene Esager  
14/6 1000 – 1100 1100 – 1400 Rasmus Storch Jakobsen 
15/6 1000 – 1100 1100 – 1400 Camilla Grønlund Hiul   

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.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.

Den Internationale Studievejledning 
Dag  Telefontid  Træffetid  Vejleder  
Hver onsdag   1000 – 1200 Eva Maryl
Hver fredag   0900 – 1000 1000 – 1200 Eva Maryl 
Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tid-
spunktet 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

Studievejledningen

Da jeg kom til bevidsthed 
igen, efter mit vasova-
gale tilfælde, holdt hun 
stadig min tissemand i 
hånden, og så havde de 
lagt en blå ble i hovedet 
på mig.  

Hilsen Christen. MOK-medarbejder
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Åbningstider
Mandag, tirsdag, torsdag 
10.00 til 12.00 
og 
13.00 til 15.00
Lukket i juli måned

Telefon: 3532 7490

Mail: kkf@fadl.dk

BLIVER DU KANDIDAT TIL SOMMER?
Hvis du bliver kandidat til sommer, skal du huske at meddele det til FADLs 

Sekretariat. Vi får ikke længere besked om kandidater fra Panum, så du må 
gerne give besked direkte på mail til kkf@fadl.dk.

Vi skal senest have besked den 30/6 2007, så undgår du at få en  kontin-
gentopkrævning for næste semester.

LEGESTUE SJOV
Legestuen i Sankt Johannes Kir-

ken (her på Blegdamsvej) er meget 
interesseret i at få et par lægestu-
derende ud og fortælle om børne-
sygdomme. 

Det er en typisk legestue, hvor 
forældre med børn har mulighed 
for at komme i dagtimerne og 
snakke og lege. 

Kirken holder af og til foredrag 
med sundhedsplejersker, bibliote-
karer etc., og der kommer som re-
gel et sted mellem 8-14 personer 
til disse arrangementer, hvor for-
ældrene kan lære noget nyttigt og 
stille spørgsmål.

Har du lyst til at komme og for-
tælle om børnesygdomme og be-
svare spørgsmål fra ivrige forældre, 
er du velkommen til hurtigst muligt 
at kontakte FADLs Sekretariat på 
mail kkf@fadl.dk. 

FADLS STUDIEKALENDER 

2007/2008

FADLs studiekalender for 
2007/2008 forventes at komme i 
starten af juni måned (uge 24). Kig 
forbi FADLs Sekretariat og få et gra-
tis eksemplar af kalenderen, hvis du 
er medlem af FADL. 

SOMMEREN ER NÆR...
FADL, Københavns Kredsforening holder sommerferie i MOK for denne 

gang. Vi vender tilbage igen omkring studiestart i starten af september  og 
ser frem til et spændende efterår.

FADLs Sekretariat holder åbent i juni måned med samme åbningstider 
som normalt - mandag, tirsdag og torsdag kl. 10.00-15.00 (frokostlukket kl. 
12.00-13.00). Kontoret er lukket i hele juli måned, men åbner igen mandag 
den 6. august kl. 10.00.

På gensyn og rigtig god sommer!

HVAD VIL DU HAVE?

- Højere selvrisiko, så folk passer 
bedre på deres cykler

- Lavere selvrisiko, så ordningen 
er mere solidarisk

- Brilledækning

- Bilforsikringer til ½ pris

FADL skal snart genforhandle 
forsikringsaftalen med CODAN For-
sikring. Er der noget, du er utilfreds 
med i den nuværende ordning, el-
ler har du ideer til, hvad der kunne 
være temaer i forhandlinger, og 
vil du overspringshandle fra eksa-
menslæsningen, så send en mail  til 
torben@fadl.dk, så tager vi det med 
i vores drøftelser.

Med venlig hilsen
Torben Kjær Nielsen

Medlemsfordelsudvalget

ARBEJDET MOD 
FIRE-ÅRS-REGLEN 
FORTSÆTTER...

FADL fortsætter arbejdet mod re-
formen hen over sommeren og det 
betyder bl.a., at FADL skal præsen-
tere de lægestuderendes bekym-
ringer for Folketingets Sundheds-
udvalg på torsdag.

Husk at du kan melde dig til 
FADLs IndsatsStyrke og deltage ak-
tivt i kampen mod fire-års-reglen. 
Det gør du ved at skrive en mail 
til andresen@fadl.dk. Meld dig til 
nu, også selvom du ikke har tid til 
at være aktiv før eksamen er over-
stået.  

Vi har brug for din hjælp!

mvh. Jannie Pedersen
FADLs Bestyrelse

INDRE ORGANER
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FADL’S VAGTBUREAU
Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N 

EKSPEDITIONENS E-MAIL: 
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)   bj@fadl.dk (Beate Jørgensen)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag til onsdag: 9.00-16.00 
Torsdag: 9.00-18.00       Fredag: 9.00-14.00
Kursusafdelingen har lukket den første 
onsdag i måneden

ANNONCER

TILMELDING TIL DE FØRSTE TO 
SPV-KURSER I EFTERÅRET.

De to første kurser er reserveret til ældre semes-
ter studerende, højeste semester prioriteres først. 
Husk, du skal være medlem af FADL i København 
for at kunne søge et kursus.

Der bliver afholdt yderligere syv kurser i efteråret. 
De bliver annonceret i juli/august.

Tilmeldingsfristen for SPV-kursus E07-01 og E07-02 
er:

 TIRSDAG DEN 26. JUNI KL. 10.00

Tilmelding foregår udelukkende via hjemmesiden 
www.fadl-vagt.dk - København – Tilmelding-SPV.

SOMMERHOLD 2007

OBS. Genopslag  -Ny ansøgningsfrist til sommer-
hold fredag den 8.juni

Sommeren nærmere sig med hastige skridt…….
For de vagttagere der gerne vil være sikker på 
at få vagter i sommerferien, tilbyder vi nu at I kan 
komme på et af vor mange sommerhold.
For at kunne søge nedenstående hold kræves 
det, at du er medlem af FADL, har et gyldigt 
akkrediteringskort, og opfylder afdelingernes 
specifikke krav.

       
-Dispensationsaftale: Glostrup Hospital, 
Børnehospitalet søger Lægesekretær-
vikar, hurtigst muligt til journalskrivning m.m. 
Arbejdstid aftales med den ledende Læges-
ekretær.
Krav: Min. 3. semester og min. 200 SPV-timer, 

-VT-Hold 2009: Gentofte Hospital, Tho-
raxkirurgisk afdeling R. 
Døgndækkende, alle ugens dage. Opstart hur-
tigst muligt til den 31. august. 
OBS. Holdet er medicingivende. 
Kompetencebeskrivelse kan rekvireres på VB.
Krav: Min. 200 VT-timer, bestået 8. semester.
Løn: MVS-holdløn

                  
-VT-sommer Flyverhold 2008: 
Igen i år vil der blive oprettet VT-hold med start 
den 2. juli - 31. august. Vagtplanlægningsmøde 
den 19. juni kl. 16.00
Krav: Bestået VT-prøven
Løn: VT-holdløn

-MVS-Hold 1406: Gentofte Hospital, afde-
ling F 825. Medicingivende hold. 
Dagvagter weekender i perioden fra juli til 31. 
august. 
Krav: Min. 200 VT-timer, bestået 8. semester.
Løn: MVS-holdløn

-MVS-Hold 1407: Rigshospitalet, Pædia-
trisk klinik II. 

Præparation af i.v.medicin/væsker + P.O medicin. 
Start den 2. juli - 31. august. 
3 personer i DV fra kl. 06.00-12.00 (weekender 2 
personer), samt 2  personer i AV fra kl. 15.00-21.00.
Krav: Min. 200 SPV-timer, bestået 8. semester.
Løn: MVS-holdløn

-MVS-Hold 1408: Rigshospitalet, Kardi-
ologisk klinik. Medicingivende hold.
Start fra uge 26 til den 31.august 2007
Præparation af Iv.beh. + indgift, blodprøve + EKG 
tagning,  venflon anlæggelse m.m.
1 person i aftenvagter fra kl. 16.00-22.00 hverd-
age + weekend fra 
kl.  8.30-14.30.
Krav: Min. 200 SPV-timer, bestået 8. semester.
Løn: MVS-holdløn

Ansøgningsfrist : Fredag den 8.juni kl. 10.00. Ansøg 
via www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til 
hold – Mærket ”hold nr.”   
      HUSK at skriv hvor mange vagter du 
ønsker pr. måned i din ansøgning.
      Ønsker du mange vagter, er du velkommen til 
at søge flere sommerhold.

For yderligere information kan Adm. sygeplejer-
ske Gry Orkelbog kontaktes på tlf.nr. 3524 5402 el-
ler ved personlig henvendelse på Vagtbureauet.
Div. kompetencebeskrivelser kan ses på Vagtbu-
reauet. 

HOLD 1614 PÅ KLINISK NEU-
ROFYSIOLOGISK AFDELING PÅ 
RIGET SØGER NYT MEDLEM PR. 
28. JUNI.

Vi er et lille, godt fungerende hold på fem med-
lemmer som, i tæt samarbejde med afdelingens 
neurofysiologiassistenter, læger og sekretærer, 
hjælper med udførelsen af en neurofysiologisk 
undesøgelse (MEP).

MEP (Magnetisk Evokerede Potentialer) er en us. 
af motoriske ledningsbaner fra cerebrale cortex 
til distal muskulatur vha. magnetspole. Vi er altid 
to FaDL-vagter til undersøgelsen, som kan vare 
fra 45 min. til 1½ time.

I øjeblikket dækker vi dagvagter torsdag (08.45 
– 15.30) og fredag (08.00 – 15.00) svarende til 1 
vagt pr. person pr. uge i gennemsnit. 

Vi forventer at du:

- er fleksibel mht. vagtplanlægning. 
- har holdånd.
- kan tage min. 1 vagt om ugen. 
- kan arbejde selvstændigt.
- kan blive på holdet mindst et år. 
- har bestået 4. sem.
- har min. 200 SPV-timer. 
- har gyldigt akkrediteringskort. 
- kan deltage i holdmøderne.

Løn: SPV-holdløn
Ansøgningsfrist: fredag d. 15. juni kl. 10.00, Ansøg 
via www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding 
til hold

HOLD 1613 PÅ KLINISK NEU-
ROFYSIOLOGISK KLINIK RIG-
SHOSPITALET SØGER NYE MED-
LEMMER

Afdelingen søger friske og engagerede FADL 
- vagter med lyst og energi til at indgå i afdelin-
gens spændende og til tider hektiske miljø.

Neurocentrets neurofysiologiske område omfat-
ter, foruden afdelingen på Rigshospitalet, hvor 
der udføres alle neurofysiologiske funktioner (EEG, 
EP, EMG, IOM samt epilepsi kirurgisk udredn-
ing m.v.) også satellitlaboratorier på Hvidovre 
Hospital, Bispebjerg Hospital, Amager Hospital og 
Frederiksberg Hospital. Men dit arbejde kommer 
kun til at foregå på Rigshospitalet.

Du vil sammen med en læge komme til at be-
skæftige dig med undersøgelserne EMG, CTS og 
i mindre grad EEG. 

Afdelingen forventer at ansætte 2 FADL – vagter
Hold 1613 
· 1-2 FADL - vagter pr./dag
· Dagvagter fra kl. 8.00 – 14.00, mandag  
 – torsdag 
· Arbejdsområde er at assisterer læge  
 ved EMG undersøgelser

Procedurevejledning, patientinformationer samt 
skematisk oversigt over vagterne, kan ses ved 
henvendelse hos Adm. sygeplejerske Gry Orkel-
bog på Vagtbureauet.

Krav :
· Du skal kunne arbejde selvstændigt
· Skal kunne tage 4-6 vagter pr. mdr.
· Have bestået 4 semester
· Have minimum 300 SPV- timer, gerne  
 flere 
· Du skal have et gyldig akkreditering 
 skort

Løn og ansættelsesvilkår: i henhold til gældende 
overenskomst.
Til orientering vil udvælgelsen blive foretaget af 
klinisk neurofysiologisk kliniks ledelse.

Ansættelsessamtaler vil ske i uge 32. Lønnet 
oplæring i august, med selvstændig start 1 
september.
Ansøgningsfristen: Tirsdag den 12. juni kl.10.00. 
Tilmelding gerne via hjemmesiden www.fadl-
vagt.dk- København – Tilmelding til hold 

Hvis der er spørgsmål kan du kontakte Adm. 
sygeplejerske Gry Orkelbog på
telefon 35 24 54 02 eller mail go@fadl.dk
Yderligere information om klinisk neurofysiologisk 
afdeling kan ses på www.rigshospitalet.dk

Oplæring: Aftales ved ansættelsen. Vi forventer, 
du står til rådighed torsdag og fredag i ugerne 
26 og 27 mellem kl. 08.00 og 15.30. 

For yderligere spørgsmål kan henvendelse ske til 
holdleder Nicolai Rhee på nicolairhee@gmail.
com.

INDRE ORGANER
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NÅR I ÆNDRER 
ADRESSE 

ELLER TELEFON-
NUMMER, 

SÅ HUSK AT 
GIVE OS BE-

SKED ENTEN PR. 
BREV, 

TELEFON ELLER 
EMAIL.

BØRNEVENTILATØR SØGES TIL 
NEONATALHOLD 4301 
RIGSHOSPITALET

2 børneventilatører søges til permanenthold 4301 
på Rigshospitalets neonatalafsnit.
Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder 
selvstændigt 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 diabetes, 
samt børn i cpap.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte 
dagvagter alle ugens dage.

Kvalifikationskrav:
- Min 250 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 28 vagter, de 
første 4 måneder du er ansat. Herefter  vagtbind-
ing  på   4 vagter pr mdr.
- Da oplæringen er tidskrævende for både dig 
og afdelingen, skal du kunne blive på holdet 
min1 år.
-  Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Oplæring (i alt 5 lønnet følgevagter):
-5 følgevagter med holdmedlem 
- 2 med sygeplejerske
- 2 timer med laborant

Løn: Har du BVT-kursus, tilbyder vi dig 
oven i VT-løn et børnetillæg.
Vi dækker ikke selv sygdom og har ingen 
tvungne vagter over jul og nytår.
Desuden ret til 3 måneders orlov årligt.

Ansøgningsfrist: Fredag den 8.juni 2007 via fadl-
vagt.dk – København – tilmelding til hold – hold 
4301.
Skriv gerne hvilket hold du tidligere har arbejdet 
på.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kon-
takte holdleder
Dorte Linde tlf: 23 20 87 40
Email: dortelinde@hotmail.com

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD 
4201
SØGER NYE MEDLEMMER

Holdet er tilknyttet den akutte og den kroniske 
hæmodialyseafdeling på Rigshospitalet.

Arbejdet består i første omgang i at starte og af-
slutte dialysebehandlinger på kroniske patienter. 
Dette indbefatter selvstændig vurdering af 
væsketræk, overvågning af patient, IV-medicin-
ering, stuegang med læge, blodprøvetagning, 
EKG m.m. I forløbet vil du blive fortrolig med 
behandling af svære blodtryksfald og initial 
hjertestopbehandling.

Når du har fået noget erfaring, er der mulighed 
for at arbejde på den akutte afdeling, hvor der 
bliver stillet høje krav til din kompetence og 
selvstændighed. Hér vil der yderligere være 
mulighed for at dialysere på intensiv- og andre 
afdelinger på RH, tage akutte tilkaldevagter i 
nattetimerne hjemmefra samt varetage special-
behandlinger som plasmaseparation.

Generelt tilbyder vi gode arbejdsforhold på lige 
fod med afdelingens sygeplejersker, korte dag- 
og aftenvagter á 7 timer med mulighed for dob-
beltvagter, god løn samt et klinisk spændende 
arbejde med udviklingsmuligheder.

Vi kræver af dig, at du mindst er på 6. semester, 
har 150 VT-timer eller lignende relevant erfaring, 
samt at du selvfølgelig er sød, rar og fleksibel og 
er indstillet på at tage 8 vagter om måneden for 
at holde kompetencen ved lige. Efter ca. 1 år 
på holdet kan du gå på pension, hvilket betyder, 
at du kan nøjes med at dække 4 vagter om 
måneden. Det forventes, at du bliver på holdet 
i mindst et år. Ansøgere fra de tidlige semestre 
foretrækkes.
Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort for 
at kunne søge en stilling på holdet. 

Oplæring består i 11 lønnede følgevagter: 5 
teoretiske og 5 praktiske med erfarne studenter 
samt 1 med en erfaren sygeplejerske.
Oplæringen finder sted hurtigst muligt efter 
ansættelse og dagene aftales individuelt, så de 
passer.
Samtaler vil blive afholdt umiddelbart efter 
nedenstående frist.

Vi har holdmøde en gang om måneden, hvor vi 
som regel får en god middag og lidt pils. 

Ansøg hos FADL inden fredag d.8.juni kl.10.00 via 
www.fadl-vagt.dk - København – Tilmelding til 
hold – Hold 4201 

For yderligere spørgsmål, kontakt holdleder 
Anders Peter Skovsen på aps@stud.ku.dk eller 
22243265.

NATARBEJDE PÅ VELFUNGER-
ENDE HOLD

Vi er et VT hjemmehold 4630 som har flere med-
lemmer der snart bliver færdige med studiet. 
Vi ønsker en holdstørrelse på 7-9 medlemmer. 
Derfor søger vi 1 nye medlemmer der kan tage 
Min. 2-4 vagter pr. måned. Vi prøver så vidt muligt 
at tage hensyn til
medlemmernes vagtønsker. 

Vi arbejder centralt på Frederiksberg, og passer 
en sød, stille dreng på 7 år, der har en cer-
ebral parese. Dette gør at han ikke kan synke 
tilstrækkeligt og skal afhjælpes med sugning 
nogle gange i vagten, ligesom han skal sonde-
mades 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 observere, suge p.n., (oftest er det nok med 
olivenknop, nogle gange dybere), sondemade, 
skifte ble og omsorg.

Der stiles mod at han sover mest muligt om nat-
ten. Drengen passes i eget værelse og vagtfa-
ciliteterne er særdeles gode (computer, internet, 
dvd, tv, kaffe, te). 
Forældrene er utrolig søde og er glade for 
holdet.
Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagt 
tiderne er fra 22.00 til 07.00.

VT-HOLD 4402 SØGER NYE 
MEDLEMMER TIL THORAXKIRUR-
GISK INTENSIV PÅ RH.

Kan du ventilere, suge og trække en A-gas? Så 
har vi jobbet til dig!

Vi er et fast afdelingshold på Rigshospitalets 
thoraxkirurgiske intensivafdeling, afsnit 4141. 
Det er en stor afdeling med mange forskellige 
spændende patienter, hovedsagelig coronar 
bypass- og klapopererede patienter. Desuden 
lunge- og oesophaguskirurgiske patienter, hjerte- 
og lungetransplanterede patienter samt børn 
opereret for kongenitte hjertefejl.

Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle 
NV samt DV i weekenden. Vi er et socialt velfun-
gerende hold. Vi er altid 2 ventiler på arbejde 
samtidigt, og kender alle hinanden, hvilket gør 
det let at komme af med vagter. Vi holder nogle 
gode holdmiddage, og nogle endnu bedre 
fester.

Vi forventer at du har lyst til at være en del af 
holdet, og at du er stabil.

Du skal kunne tage 25 vagter inden for de første 
3 måneder, og herefter min. 6 vagter pr. måned. 
Pga. afdelingens størrelse og de mange forskel-
lige patienter, er det nødvendigt med en grundig 
indføring. Fordelen er, at man lærer en masse. 
Efter 1 år på holdet er der mulighed for at gå 
ned til 4 vagter pr. måned.

Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på 
afdelingen.

Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på 
holdet mindst et år.

Ansøgningsfrist er d. 9 juni kl. 10.00. Dato for 
ansættelsessamtaler er endnu ikke fastsat. Føl-
gevagter afholdes i juni/juli, således at ansatte vil 
være vagtaktive fra juli 2007.

Yderligere info fås hos holdleder: Nicolai Preisler: 
6177 8982 npreisler@hotmail.com
Ansøg via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding andre.

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.  (en er ofte nok, 
følgevagt må gerne kunne afholdes i januar så  
du kan tage vagter fra 1.2.07)
-    Gyldigt akkrediteringskort
-  Du skal være glad for børn og have 
lyst til at arbejde i et privat  hjem.

Ansøgningsfrist:
Den 8.juni 2007 inden kl. 10.00 til Vagtbureauet 
via www.fadl-vagt - København – tilmelding til 
hold – Mærket ”Hold 4630”

For yderligere oplysninger kontakt da ven-
ligst holdleder Lea Andersen på mail: 
lealaird@webspeed.dk  eller tlf. 21446216

INDRE ORGANER
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DE FØRSTE SPV-
KURSER I 
EFTERÅRET 2007

SAMT DENNE UGES 
VAGTUDSIGT
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INDKALDELSE TIL EK-
STRAORDINÆR GENERALFOR-
SAMLING I MSR

Afholdes fredag d. 13/7 – 07, kl. 14.00
 
på adressen Sundby Skovvej 15, 4862 Guldborg 
(mulighed for overnatning – giv besked til MSR)

Dagsorden:

1. Formalia
2. Ændring af ’Det Medicinske Studenterråd’ 
(MSR)’s navn til ’Medicinerrådet’ (MR)
3. Evt.

Spørgsmål/henvendelser kan rettes til MSR på 
msr@punkt.ku.dk

FEST MED DINE MEDSTUDER-
ENDE PÅ SUND, NAT OG FARMA 
FREDAG 14. SEP 07 !

Fre. 14. sep afholdes en kæmpe Semester Starts 
Festival for alle studerende på Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet, Det Naturvidenskabelige 
Fakultet og Det Farmaceutiske Fakultet.
Festen arrangeres af de tre fakulteter og disses 
respektive studenterbarer/cafeer. Det bliver en 
begivenhed af hidtil usete dimensioner, med en 
forventet deltagelse af over 2.000 studerende!

-Festivalen starter kl. 16 på græsplanen ved HCØ, 
og fortsætter til den lyse morgen.

-Der vil være stor scene og flere kendte danske 
bands vil give en once-in-a-lifetime performance!

-Billetter vil koste ca. 100 kr og være at købe ved 
semesterstart.

Så sæt kryds i kalenderen allerede nu, hold øje med 
opslag på Panum for nærmere info, eller skriv til 
info@puc.nu, hvis du kunne tænke dig at være med 
som arrangør fra SUND på selve dagen.

KROP OG RELIGION – FOR SID-
STE GANG

Af Studenterpræst Nicolai Halvorsen

Jeg havde tænkt mig at skrive om kødets opstan-
delse og den betydning denne forestilling har for 
både kropsligheden og bevidstheden. Men her efter 
først Bjarne Riis dopingtilståelse og endnu værre 
den katastrofale fodboldlandskamp i parken i lørd-
ags, så er det svært at fremmane forestillingen om 
genopstandelse. Hvad angår Bjarne Riis, så er jeg 
dog mere arrig over alt det sludder om rollemodel-
ler og idealer som moralisterne lukker ud, mere 
vred om store dele af mediernes lige så hykleriske 
moralske forargelse end jeg er vred på Bjarne 
Riis.  De samme medier som har været med til at 
holde forventningen, kravene om toppræstationer 
på kogepunktet, de samme medier som er hårde i 
deres domme, hvis eliteidrætsudøverne ikke lever 
op til deres bedste, netop de medier koger over af 
hellig foragelse, når det viser at idrætsmanden 
altså kom til sejren ved hjælp af  ulovlige præsta-
tionsfremmende stoffer. Desuden var han ikke 
den eneste. Det er for længst sandsynliggjort, at 
det ikke er muligt at køre Tour de France i top 40 
tider uden doping. 

En fransk antropolog og filosof René Girad skrev i 
1980erne interessante bøger om syndebukken og 
den mekanisme som efter hans mening ligger bag. 
Et socialt fællesskab har brug for særlige individer, 
konger eller helte som er mere end almindelige. 
Men ophøjelsen af et individ som særligt positivt 
hænger nøje sammen med, at udstødelsen af  alt det 
negative ( synden) som er i samfundet også finder 
sted i udstødelsen af syndebukke. Og der er mange 
eksmepler på, at den som først er blevet ophøjet, 
senere er særlig udsat for at blive udstødt som syn-
debuk. Jeg kan måske lige nævne, at fortællingen 
om Jesus passer udmærket ind i dette billede og 
Girard fremhæver den, fordi den efter hans mening 
afslører at udstødelsens vold er grundløs. Det er 
den uskyldige som bliver ofret. 
Nu er Bjarne Riis jo ikke uskyldig, han er men-
neskelig og netop det må han åbenbart ikke være. 
Han skal være forbillede for ungdommen og derfor 
ren og lydefri. Den ungdom som i parentes bemær-
ket udmærker sig ved at være den mest fordrukne 
i hele europa. Men det kan man vel ikke bebrejde 
Bjarne Riis. 
Håbet om den rene krop, om identitetens apoteose i 
den fuldstændige sammensmeltning af ånd og krop 
– om opstandelseslegemet – det er et fremtidshåb. 
Ikke noget vi kan ellerskal realisere. Men noget 
som vi skal tro og håbe i mod det forfald som vores 
biologi ellers har dømt os til.

God sommer

LÆR AT DYKKE! ELLER  BLIV 
EN BEDRE DYKKER! I AUG/SEP-
TEMBER

PUC formidler kontakt til to instruktører som 
afholder et Padi Open Water kursus (OW), et Padi 
Advanced Open Water kursus (AOW) og et Padi 
Nitrox kursus i Sep.
OW er for dig, der elsker vand og gerne vil lære at 
dykke og opleve en helt ny verden J
AOW er for dig, der allerede er OW og gerne vil 
udvikle dine dykkefærdigheder, få mere erfaring 
og kunne dykke ned til 30m J

AOW
Tor 30/8 18-24 teori
Lør 1/9 heldag, Helsingør PeakPerformanceBoy-
ancy-dyk + Navigations-dyk
Søn2/9 heldag, Kullen, Dybde-dyk + MultiLevel-
dyk
Fre 7/9 22-01, Nat-dyk

Pr i s  2 .000kr   +   indmelde l se (150kr ) /
kontingent07(350kr) til PUC.
Inkl. ALT(også egen bog). Dog er udgifter til 
lægeerklæring samt personlig transport til og fra 
teori/dykkersteder ikke inkl.
Ikke studerende kan ved ledig plads deltage for 
2.200kr. inkl. midlertidigt medlemskab.

OW
man 3/9 19-23 teori
ons 5/9 19-23 teori
tor 6/9 19-24 teori
lør 8/9 12-19 Svømmehal
søn 9/9 12-19 Svømmehal
man 10/9 21-23 Svømmehal
man 17/9 21-23 Svømmehal
Lør 22/9 Heldag, Øresund
Søn 23/9 Heldag, Øresund

P r i s  2 . 9 0 0 k r  +  i n d m e l d e l s e ( 1 5 0 k r ) /
kontingent07(350kr) til PUC.
Inkl. ALT(også egen bog og dykkertabel). Dog er 
udgifter til lægeerklæring samt personlig transport 
til og fra teori/hal/dykkersteder ikke inkl.
Ikke studerende kan ved ledig plads deltage for 
3.200kr. inkl. midlertidigt medlemskab.

For tilmelding og mere info, skriv til info@puc.
nu, ring til Christian på 20 13 13 77 eller se www.
puc.nu.
Tilmeldings- og betalingsfrist 31. juli for begge 
kurser. MEN, der er kun 6 pladser på hvert kursus 
og disse plejer at blive revet væk… J

LYSEKIL I JULI!
Der er stadig et par ledige pladser på denne super 
fede tur, som også inkluderer et AOW eller Nitrox 
kursus! Hvis du er hurtig, kan du stadig nå at 
komme med!

PUC tager til Lysekil lør 7. juli kl. 10 fra Kbh. og 
kommer hjem igen lør 14.juli sent om aftenen.
Pris: 3.500kr (+mad) v. leje af fuldt udstyr + 750kr 
til Padi for bog og cert
Hertil skal evt. tillægges indmeldelsesgebyr (150kr) 
og kontingent (350/550kr) til PUC for 2007.
Det skal bemærkes, at en uges dykkerferie med 
inkluderet kursus ikke fås billigere... :)

Se mere om turen på  www.puc.nu eller 
ring til Christian på 20 13 13 77.

SIDSTE LANGE 
FREDAGSBAR!!!
Kom og fejr at eksamen, uanset hvordan det nu 
gik,  i hvert fald er overstået!
Fredag d.22. juni er der lang fredagsbar, som altid 
fra 11-24.

Der kan ikke medbringes gæster til denne fred-
agsbar.
Ellers er alt som det plejer. Døren lukker kl.23 og 
baren lukker 23.30.  Garderobe er på eget ansvar. 
Det bliver sjovt. Her er stadig røgfrit og det er 
stadigvæk frivillige der står i dør, bar mm. så smil 
og vær glad, selvom der er kø J

Husk også pumpefesten d.3.7.07!

Tak for et godt semester og god sommerferie!
Mvh. husgruppen

  

GOD SOMMERFERIE
Sommeren står for døren, fuglenes 
sang begynder at kunne høres 
inde i biblioteket og længslen 
efter kolde FAD bamser, sol 
og strand begynder at kunne 
mærkes. Fortvivl ikke om mindre 
end 3 uger er alle færdige med 
eksamener og I kan komme ud og 
nyde sommeren.

IMCC vil gerne ønske alle PØJ 
PØJ med eksamen og en RIGTIG 
GOD SOMMERFERIE

INDRE ORGANER
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MUNKSGAARD 
DANMARK HAR 
FÅET NY 
HJEMMESIDE

Besøg os på www.munksgaarddanmark.dk 

og læs meget mere om forlagets udgivelser 

inden for medicin og sygepleje.

OBS! Som tilmeldt bruger får du adgang 

til en række unikke ekstra muligheder 

for den enkelte bog fx tests, supplerende 

opgaver, videospots mm.

www.munksgaarddanmark.dk

NYT OM SYGE/RE-EK-
SAMEN FRA DEMOK-
RATISKE MEDICI-
NERE
På medicinstudiet er der lige nu ingen syge/re-eksa-
men på 3., 5., 8., 9., 10. og 11. semester. Det medfører 
at vi som studerende risikerer at blive forsinket 
mindst et halvt år i vores studie, hvis blot vi dumper 
en enkelt eksamen, eller er syg på eksamensdagen. Fakultetet er som 
udgangspunkt meget tilbageholdende i forhold til at indføre syge/re-eksa-
men, fordi det koster penge til lokaleleje, eksamensvagter, censorer osv. 
For et par uger siden skrev Demokratiske Medicinere derfor til vidensk-
absminister Helge Sander og de uddannelsespolitiske ordførere for S, R, 
SF, V, K og Ø, for at gøre dem opmærksomme på problematikken omkring 
syge/re-eksamen her på medicinstudiet. Vi forklarede i brevet, at vi opfatter 
det som meget uhensigtsmæssigt for samfundet og sundhedsvæsenet, at 
medicinstuderende forsinkes i studiet pga. manglende syge/re-eksamen. 
Det er helt klart i samfundets interesse – også rent økonomisk – at vi ikke 
forsinkes unødigt i studiet.

Syge/re-eksamen som lovkrav?
Videnskabsministeren har nu skrevet et svar til os, hvori han fortæller at han opfatter 
problematikken som vigtig. Desuden skriver han, at han vil arbejde for at syge/re-eksa-
men bliver et lovkrav, og at han håber dette vil være gældende allerede fra slutningen 
af 2007. En række andre politikere har også reageret – bl.a. har Rasmus Prehn (MF) 
fra socialdemokratiet stillet et såkaldt §20 spørgsmål til videnskabsministeren omkring 
den manglende syge/re-eksamen på medicinstudiet. Vi håber naturligvis, at dette vil føre 
til at der indenfor en overskuelig fremtid, vil komme syge/re-eksamen på alle semestre. 
Indtil en eventuel lovændring er en realitet, forsætter vi naturligvis lokalt her på Pa-
num med at arbejde for syge/re-eksamen på alle semestre. På sidste studienævnsmøde 
blev det vedtaget at indføre en syge/re-eksamen på 4. semester, kombineret med flere 
hjælpemidler til biokemidelen af eksamen. Ændringen vil dog først være gældende fra 
vintereksamen 2007/2008.

Nu mangler vi kun syge/re-eksamen på 6 ud af 12 semestre! 
På næste studienævnsmøde skal vi debattere indførsel af syge/re-eksamen ved 2. 
semesters sundhedspsykologieksamen og 11. semesters oto-rhino-laryngologi, oftal-
mologi og dermato-venerologi. Med lidt held vil vi således i fremtiden kunne undgå 
at blive forsinkede i studiet, blot fordi vi dumper en enkelt eksamen, eller er syge på 
eksamensdagen.

Jens Helby Petersen, formand for Demokratiske Medicinere

PRÆSENTERER

”SEXOLOGISKE PROB-
LEMSTILLINGER I AL-
MEN PRAKSIS”
ved
Praktiserende læge Hanne Risør

Siden 1978 undervist og været medansvarlig for Kur-
sus I Klinisk Sexologi for med. studerende ved Køben-
havns Universitet. Underviser I familiens dynamik, 
kriser og samlivsforhold ved speciallægeuddannelsen 
i Almen med. ved Københavns Universitet. Ansat 

ved KAS Herlev gyn. afd. som sexologisk konsulent. 
Er formand i Foreningen SEX & SAMFUND og har 
siden 1984 arbejdet internationalt for reproduktiv og 
seksual sundhed og rettigheder, specielt med fokus på 
prævention, ret til abort og unges seksualitet.

Hvilke sexologiske problemstillinger møder man på 
som praktiserende læge?
Hvordan håndteres sådanne problemer mest hen-
sigtsmæssigt i almen praksis?

Kom til dette spændende møde og hør om et vigtigt 
emne, der er meget svagt repræsenteret på studiet. 
Herudover vil der være lidt godt til ganen og be-
hageligt selskab. Arrangementet løber af stablen 
torsdag d. 7. juni kl.19-21 i biblioteket på det gamle 
kommunehospital, se nedenstående adresse:

Biblioteket (1 sal th.)
Forskningsenheden for Almen Praksis i København
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5, postboks 2099
1014 København K
(se kort på www.almen.dk -> ”Kontakt os”)

Vel mødt!
På vegne af SAMS
Jeppe Rosenstand

SAMS kan desuden tilbyde: Køre med lægevagt, 
følordning hos en praktiserende læge, OSVAL-gruppe 
(sparringsgruppe for stud.), spændende almen-
medicinske arrangementer i DK og udland (som fx 
Lægedage og kongresser), samvær og samarbejde med 
SAMS-Odense og SAMS-Århus og meget mere. 

INDRE ORGANER / ANNONCE
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SÅ SKAL PLAD-
EN VIST SNART 
SKIFTES….!!!
Sabrina Eliasson, Formand MSR

Vi HAR hørt det: Den hidtidige studenterdemok-
ratiske model, hvor alle må møde op til MSR’s 
møder og sige deres mening, hvor ”tilfældige” 
studerende bestemmer over DIN hverdag og hvor 
de  de tidligere studenterpolitikere (læs: MSR’s og  
IKKE Demokratiske Medicinere) åbenbart er nogle 
magtliderlige Saddam Hussein typer som stort set 
skal have en kugle for panden for at ville skifte 
mening om noget så død-alvorligt som fastlæggelse 
af datoer for debatmøder, oplæg om forbedringer af 
studiet eller måske endda planlægning af en social 
fest er noget majet majet slemt noget!

Vi glæder os meget til at se resultaterne af DM’s 
store påstande om at kunne gøre stort set alt bedre 
igennem evalueringer (som vi studerende slet ikke 
i forvejen er træt af…!). En agenda vi forhåbentlig 
snart vil se resultater af her i MOK og andre 
lignende steder. Man kan dog efterhånden begynde 
at blive lidt træt af den samme sang i MOK- sunget 
af folk som oprindeligt faktisk blev valgt ind som 
suppleant til studienævnet for en anden liste end 
den, han nu taler så vildt og blodigt for…

MSR holder møde på torsdag kl. 16:15 i Sofastuen 
hvor alle studerende er inviteret til at deltage i 
debatten om deres studie. Vi skal bl.a. gennemgå 
den mindretalsudtalelse MSR’s repræsentanter i 
udvalget vedr. kemi på 1. semester har lavet og 
desuden gennemgå de vigtige punkter som er på 
dagsordenen til næste studienævnsmøde.

Der er som altid mad efter mødet og vi glæder os 
til at se dig!

DAGSORDEN FOR 
MSR-MØDET D. 7. 
JUNI KL. 16:15 I 
LILLE MØDESAL
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg 
 - 1. sem. kemi revisionen
4. Studienævnet
5. Nyt fra bestyrelsen-herunder 
økonomi
6. Pause
7. Sundrådet
8. Møder og andre datoer for 
efteråret
9. Meddelelser
10. Evt.

OMVENDT BEVISBYRDE

Medicinstudiet er fyldt med målbeskrivelser. Alt 
skal defineres, måles, vejes og kontrolleres, og i 
naturvidenskabelige discipliner, har den slags 
været godt tone så længe nogen kan huske. Men 
hvad sker der med kvalitetskontrollen indenfor de 
mere ”humanistiske” områder af vores studie? Og 
her tænker vi – naturligvis – mest på det studenter-
politiske arbejde, som fylder en del i Demokratiske 
Medicineres dagligdag efterhånden... Svaret er 
enkelt: Der er ingen kvalitetskontrol! Der er ingen 
målbeskrivelser.

Kan det nu også være rigtigt? Ja – det kan det fak-
tisk, for den studenterpolitiske tradition, har aldrig 
haft særligt ønske om egenevaluering. I hvert fald 
ikke udover nødvendige småjusteringer, så taburet-
ten kunne holdes under de samme mennesker. Vi 
mener den tankegang er grundlæggende forkert! 
Det bør ikke være således, at et politisk mandat 
er det samme som en tilkæmpet magtposition, der 
så efterfølgende krampagtigt skal fastholdes, og 
implicit indeholde ”Carte Blanche” til at udføre 
sine egne politiske dagsordener, uden nogen form 
for målbeskrivelser eller kvalitetskontrol med 
virkeligheden. Og især det med virkeligheden ser 
Demokratiske Medicinere som et problem...

At sidde højt i det hvide tårn, og glemme alt om at 
der findes en langt mere nuanceret verden udenom, 
må være forbeholdt filosoffer, som måske kan ret-
færdiggøre denne konstruktion ud fra et ønske om 
at se bort fra verden for at søge indad. Dette mål 
hører ikke hjemme i et politisk system.

Vi mener, at man som valgt studenterpolitiker 
har pligt til at holde sig generelt orienteret om sit 
bagland. Vi mener IKKE at det er i orden at føre 

politik efter sin egen mavefornemmelse. Det er SÅ 
lidt der skal til, og det giver SÅ meget information 
tilbage. Specielt på et studie som medicinstudiet, 
hvor de fleste faktisk har gode, fornuftige og vel-
funderede holdninger til studiet og de politiske 
beslutninger.

Status quo i dag er traditionelt, at de studerende 
– som jo er langt langt de fleste – skal bevise over-
for studenterpolitikerne, at en politisk beslutning 
er forkert. Med andre ord: Indtil det modsatte er 
bevist, er den tilfældigt(!) fremmødte forsamling, 
på et tilfældigt og dårligt annonceret møde i eksa-
mensperioden, det ultimative talerør for samtlige 
studerende. Det mener vi er forkert.

Vi mener at bevisbyrden skal vendes! Vi mener 
at det skal være studenterpolitikernes pligt, at 
føre sandhedsbevis for, at den politik der føres er i 
overensstemmelse med flertallet af de studerendes 
ønsker.
Studenterpolitiske organisationer bør definitorisk 
være interesseorganisationer, og ikke tungt kon-
struerede magtapparater, med det ene formål at 
promovere enkeltpersoner.
Det er så lidt der skal til. Demokratiske Medicinere 
har som et forsøgt foretaget ganske simple men-
ingsmålinger blandt de studerende, og resultatet 
var ganske fremragende. Svarprocenten var op 
imod 70% (til sammenligning har PUCS omkring 
50%), og resultatet fik afgørende betydning for hvad 
der kommer til at ske med 4. semester til efteråret 
(se illustration). Rent praktisk uddelte vi af flere 
omgange et ganske lille spørgeskema til en fore-
læsning, og indsamlede så resultatet. 2 menneskers 
arbejde i 2 timer. Så enkelt kan det gøres, og selvom 
det ikke er den mest ”skudsikre” videnskabelige 
fremgangsmåde, så giver det alligevel langt mere 
pote end at sidde og mene noget, uden at have det 
mindste at basere det på. 
Argumentet var overbevisende – 4 semester bliver 
fra og med efteråret ændret med syge-/re-eksamen, 
og væsentlig flere hjælpemidler med bl.a. samtlige 
enzymnavne. Dét er noget der kan mærkes!
Studenterpolitik skal ikke handle om profilering af 
enkeltpersoner. Studenterpolitik skal handle om, at 
få den bedste uddannelse. Hver eneste underviser 
og hver eneste studerende repræsenterer mange 
timers erfaring med medicinstudiet. Og med den 
erkendelse, går der hver dag tusindvis af timers 
studieerfaring rundt på Panum Instituttet og 
Universitetshospitalerne. Tusindvis af timer, som 
er lige for og meget samarbejdsvillige! Det er så lidt 
der skal til, og det giver så meget tilbage.
Disse tanker er udtryk for et grundlæggende para-
digmeskifte i den studenterpolitiske tradition.

Vær med til at vende bevisbyrden! Støt 
den nye form for studenterpolitik.

Kristian Aasbjerg Andersen
Demokratiske Medicinere

INDRE ORGANER / DEBAT
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SPAR TID OG PENGE PÅ 3. 
SEMESTER UDEN AT SÆTTE 
FAGLIGHEDEN OVER STYR.
Et kerneelement i den nye studieordning er det frie 
bogvalg. Alligevel ser man ikke meget til det på de 
første semestre. De studerende er tit så forankrede 
i den samme bog, at de ofte overser alternativet. 
Således tror mange studerende, at bevægeappa-
ratets anatomi og indre organer er den eneste vej 
gennem 3. semester. Rent faktisk er der for nyligt 
udgivet et glimrende alternativ fra FADLs Forlag. 
Human Anatomi af Mathiesen et. al. Består af 3 
bind, der tilsammen erstatter bevægeapparatet og 
indre organer. Jeg har undervist på 3. semester 
tre gange i træk. Jeg har både undervist efter 
bevægeapparatet og indre organer, men også efter 
human anatomi. Her fandt jeg at sidstnævnte var 
væsentlig nemmere at gå til. Den er mere logisk 
opbygget og skrevet i et noget mere moderne sprog. 
Alt det overflødige er skåret fra uden at det faglige 
niveau sænkes. Desuden indeholder den, modsat de 
andre bøger, mange flotte illustrationer taget fra 
et anatomisk atlas. På den måde kan man faktisk 
undvære et anatomisk atlas og kun læse efter 
bogen. De 3 bind, der er fuldt pensumdækkende 
på 3.-5. semester kan købes i et sampak med den 
nye udgave af basal neuroanatomi. På den måde 
kan man spare over 1000 kr. på bøger og en masse 
læsetid. Kan varmt anbefales.

Jesper Rydberg
Tidl. underviser på 3. semester.

KOM NU PANUM – 
OP PÅ MÆRKERNE!!
De sidste par søndage har jeg været ude og 
læse på CBS’ bibliotek, idet som mange nok 
er klar over har Panums Bibliotek ikke åben 
om søndagen, hverken i løbet af semesteret 
eller i eksamensperioden. 

Og hvilken fornøjelse var det ikke – bibli-
oteket var åbent, lyst, og bare lækkert. Store 
åbne rum, masser af vinduer, lækre sofaer og 
en super akustik. Det her bibliotek har åbent 
hver søndag OG helligdage fra 10-22 – det 
er jo lidt andre vilkår end dem, man er vant 
til fra Panum. Som en ekstra bonus har den 
store kantine tilmed åbent fra 7.30 til langt 
hen på aftenen – der var jeg lige ved at tabe 
både øre, næse og mund. Sikken en kantine 
– en kantine jeg rent faktisk har lyst til at 
købe mad i! Min umiddelbare tanke var; uhh 
det ville blive dyrt i længden med de super 
lækre og friske sandwiches, hvor jeg selv 
kunne vælge indholdet…… 

Min næste tanke var; HVORFOR kan det 
her ikke fungere på Panum?? Hvorfor skal 
vi trækkes med mayonnaise-sandwicher, 
smørrebrød fra det forrige århundrede og 
varmt mad med ”skind” på…..? Hvorfor 
skal køleskabene altid være halvtomme og 
fuldstændig hulter til bulter?? Og hvad sker 
der for, at kantinen kun er bygget til folk på 
ca. 1.60 – højere mennesker kigger jo lige 
ind i væggen…. 

Og det er ikke kun selve kantinen, men også 
området omkring – hvorfor skal alt være 
mørkt og orange på Panum? Hvorfor skal vi 
leve med gamle borde og stole? Det kan gøres 
så meget bedre, og det må da være i alles 
interesse at højne studemiljøet, idet mange 
af os rent faktisk tilbringer mere tid på Pa-
num end der hjemme…. Kantinen på CBS 
derimod er åben og ryddeligt – og vigtigst af 
alt: indbydende og appetitvækkende! 

Min pointe er, at Panum, iflg. min mening, 
ikke lever op til internationale universitets-
standarder – en studerende, specielt i eksa-
mensperioden, har jo ikke ”lukket”…… 
     

Kirstine 6.sem

HEJ KIRSTINE OG ALLE 
BRUGERE AF KANTINEN PÅ 
PANUM.

Jeg er glad for at læse dit indlæg, og derved 
høre at der findes kræfter til at kæmpe for 
forbedringer i vores studiemiljø, og at vi 
medicinstuderende ikke kun er nogle læse-
hoveder som er ligeglade og bare finder sig i 
at ting ikke virker som de skal.

Du rammer nogle vigtige punkter som jeg 
tror alle studerende på Panum er enige i, 
uanset om man er mediciner, tandlæge eller 
humanbiolog. Jeg sidder som studenter-
repræsentant i kantineudvalget, hvor også 
de ansatte på Panum er repræsenteret, og de 
har faktisk samme synspunkter som dig.

Så langt så godt; vi er enige om at der er 
nødt til at komme en forbedring og vi har 
opbakning fra alle brugere.

For cirka 2 år siden var en renovationsplan 
færdig for at give Panum en helt ny, lys og 
lækker kantine. Projektet koster cirka 12 
millioner kroner, og de penge fandtes des-
værre ikke hos fakultetet på det tidspunkt 
og eksterne ansøgninger har ikke givet 
nogen penge. Opgaven ligger nu hos vores 
fakultetsledelse og dekan, at blive ved at 
søge støtte udefra.

Hvad kan man så lave uden at have et 
kæmpe budget? Er der nogen der har nogle 
gode idéer? Kom med forslag til hvordan du 
syntes at vi kan lave det bedre.

I SundRådet mødes vi studerende fra alle 
uddannelsesretninger på Sundhedsviden-
skabelige fakultetet, og diskuterer blandt 
andet studiemiljø. Mød op til vores møde og 
fortæl om dine idéer omkring studiemiljø og 
hvordan vi kan få det bedre på Panum.

Skriv til mig hvis der er noget konkret jeg 
kan tage med mig på næste kantineud-
valgs møde: madelene@stud.ku.dk ellers 
så håber jeg at vi ses til SundRåds møde til 
efteråret.

Vær ikke ligeglad! Stå op for dit synspunkt! 
Kæmp for det du tror på! Tilsammen kan vi 
lave det bedre!

Madelene Engdahl
Studenterrepræsentant i kantineudvalget

KOMMENTAR TIL KIRSTINES 
INDLÆG OM PANUM KANTINEN 
OG BIBLIOTEKET

Hvis det lykkes at manøvrere frem til fakultetets 
officielle undervisningsmiljøvurdering, så kan man 
bl.a. læse følgende passus (som næppe kan komme 
som nogen stor overraskelse):

Så Kirstines indlæg er med til endnu en gang at 
gentage nogle af pointerne fra fakultetets officielle 
undervisningsmiljøvurdering. Man må gå ud fra, at 
fakultetets ledelse forholder sig til det. Men mon 
ikke vi er blevet læger alle sammen, inden dagen 
kommer, hvor man går fra lip service og lange rap-
porter og til rent faktisk at gøre noget?

Panum Instituttet (1970-1986) er inspireret af den 
brutalistiske stilart (ha!), der er kendetegnet ved 
rene, geometriske bygningsdele, ved brugen af 
stål, glas og frem for alt en upudset beton (béton 
brut), som kendetegnes af ujævnheder og aftryk 
af forskallingen, se www.dac.dk. Det adskiller sig 
fra den lyse, åbne nymodernisme på Copenhagen 
Business School (1999-2001). 

Jeg læser en del af Kirstines indlæg som en kritik 
af den grundliggende arkitektur. Men selvom 
arkitekturen er en fiasko, er jeg dog helt enig i, at 
der må gøres noget ved det indvendige på Panum 
Instituttet. Tænk på, hvor meget en lys, behagelig 
kantine med god mad og pæn indretning ville be-
tyde. Jeg synes ærligt talt det er forstemmende, når 
man fra fakultetets ledelse hører, at man ”prøver at 
søge pengene til renovering af kantinen hos fonde 
og lignende, men desværre ikke har fået nogen 
endnu”. Vi skal da ikke bare blive ved med at søge 
støtte udefra. Universitetet bør da selv tage ans-
varet for at finansiere en renovering af kantinen. 
Ansvaret for at prioritere de økonomiske midler 
ligger hos universitetets ledelse, og det er mig en 
gåde, hvordan man år efter år har kunnet prioritere 
en renovering af Panum Kantinen væk. Og lad os så 
håbe, at renoveringsplanerne – hvis de nogensinde 
bliver gennemført –gør op med det ”brutalistiske” 
og går over til en mere rar, lys og åben stil.

Simon Krabbe, 5. sem.
Medicinerlisten

2.7.6 Ideer eller forslag til forbedring af det fysiske 
undervisningsmiljø
Medicin: 505 respondenter har valgt at skrive ideer 
og forslag til forbedring af det fysiske
undervisningsmiljø. Respondenternes kom-
mentarer centrerer sig hovedsageligt omkring 
ønsker om: en betydelig forbedring af kantinen 
(både de fysiske rammer og kantinens udbud og 
priser), bedre
lysforhold, flere vinduer, bedre stole og borde 
i undervisningslokalerne, bedre temperatur-
regulering,
lysere farver, bedre rengøring af toiletterne, opret-
telse af et motionsrum for de studerende samt 
mange flere læsepladser og grupperum. Endelig 
bemærkes det at Panum ”lukker ned” alt for tidligt 
(kantinen og lysene), så det ikke er muligt at læse 
på Panum om eftermiddagen/aftenen.

MOK evaluering af SAMTLIGE semestre
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Studenterklubben inviterer til pumpefest d. 3. 
juli. Hvis du er blevet kandidat kan du blive 

skrevet i døren med en ledsager, så du er 
sikret indgang inden kl. 24. Dette gøres ved 
at skrive en mail til hasselager@stud.ku.dk 

med navn på dig og din ledsager.

For alle andre gælder, at der er adgang med 
studiekort.

Dørene til denne fantastiske fest åbnes kl. 22. 
Kl. 23.30 spiller Die Herren (U2 cover).

På aftenen uddeles den prestigefyldte Gyldne 
Pumpe til den på din årgang, der har været 

mest studenteraktiv, og lagt et stort arbejde i 
studiemiljøet på Panum. Hvis du har nogen vi 
bør overveje kan de indstilles ved at skrive en 

mail til hasselager@stud.ku.dk.

Vi glæder os til at se kandidaterne og andre 
friske studerende til årets fest.

Pumpefestudvalget
Studenterklubben

PUMPEFEST 2007

Tak for denne sæson. MOK vender frygteligt tilbage d. 29/8.

    Hav en dejlig sommerferie!
mvh. MOK-redaktionen

PUMPEFEST / SOMMERFERIE


