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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 redaktionen
om mandagen.
2) Attached to e-mail på adressen mok@mok.info. Spørg evt. på datastudiesalen.
OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad
filen hedder.
-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen
mandag eftermiddag.
-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være
redaktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200 . Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!
Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal.

Onsdag:
MOK nr 31, årgang 37 udkommer

Torsdag:
Fredag:
L ørdag:
Søndag:

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.
Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt
klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.
Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse,
c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Mandag:
12
.00 MOK's DEADLINE
12.00

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:
Rigshospitalet:
Bispebjerg:
Gentofte:
Herlev:
Glostrup:
Hvidovre:
Frederiksberg:
Vagtbureauet:
Hillerød:
Roskilde:
Køge:
Helsingør:

Kantinen
1) Teilumbygningen
2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen
Bygning 8, på trappen til 1. sal
Ved auditoriet.
På repoen foran auditoriet
På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
1) Ved auditorierne
2) Ved klinikudvalgssekretariatet
1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv.
2) I porten hos vagten
Blegdamsvej 4, 2. sal
Biblioteket
Studiesekretæren (Studenterhuset)
Studenterlokalet
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: NÆSTE DEADLINE ER MANDAG
D. 29/8 KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu (jehu@mok.info)
Denne uges forside: Studklub med lidt MOK-support

Tirsdag:

Denne

redaktion

Mav, Chrisse-laden = fest i
gaden, Martin BC, Gondo,
JannieP og Mokkens
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Redaktionelt
MOK årgang 37 er overstået. Nu
venter eksamen for mange, andre
har allerede sommerferie og endnu
flere befinder sig i limbo også
kendt som ”tiden hvor jeg burde
skrive OSVAL, men hellere vil nyde
en mojito på torvet”.
Den ansvarshavendes prügelknabbe –
hvor er debattørerne?

Ser vi tilbage på året har det været en fornøjelse at
læse flere af de debatindlæg der har været bragt.
Desværre har kun få indlæg reelt skabt en egentlig
debat. Og den debat der eksempelvis blev skabt af
vores leder om retoriske spørgsmål stillet i undervisningen kan man jo kun ryste på hovedet af.

mødereferat. Det er dog en anelse frustrerende for
læserne at læse et referat der er 2 måneder gammelt
og hvor alle beslutninger er implementeret. Det ville
være mere demokratisk hvis studienævn, klinikudvalg,
fakultetsråd, repræsentantskaber m.m. offentliggjorde deres (eventuelt foreløbige) dagsordener i så
god tid at de kunne nå at blive offentliggjort i MOK
inden mødet blev afholdt. Så ville læserne få større
indsigt i de studiepolitiske dagsordener og eventuelt
få lyst til at møde op til disse møder der faktisk er
offentlige. Men spørgsmålet er mere om de tør offentliggøre deres dagsordener. Kom nu. Sig noget
Pjerrot!

Turnu…….rrrrk…phyyyy
I den forløbne uge har en del studerende modtaget
deres turnus nummer. På landsplan har i alt 417
studerende fået tildelt et nummer. Dette medfører
som vanligt en længere diskussion om hvorvidt turnuslodtrækning er retfærdig. I den anledning har vi lavet en Google-søgning på ordet Grindsted. Det viste
at de har både kulturhus, gokartbane, motor klub,
lystfiskeriforening og ikke mindst Grindsted Vorbasse
Museum (www.grindsted-vorbasse-museum.dk). Så
underholdning er der jo nok af med et af de høje
lodtrækningsnumre…

Afsløring: Stik-i-rend-dreng forlader
flydende skude

MOKs egen tirsdagsbilist har besluttet at forlade os. Bo Gregers
skal have stor tak for at have slidt
sin bil ned og brugt de sidste par
år på at køre rundt i København
og omegn for at bringe MOK ud
på hospitalerne til jer kære læsere.

Men hvem bør man forvente skriver debatindlæg?
De studerende som sidder i de forskellige styrende
organer og som har indflydelse på den enkelte studerendes dagligdag? Det er dem der ved hvad der rør
sig på det politiske niveau i studienævn, fakultetsråd
og repræsentantskaber. Disse studerende bør være
mest fremme i skoene med debatindlæg.

Af mere formel karakter
kan jeg på redaktionens
vegne oplyse at næste
deadline er mandag den
29. august. God læsning,
god sommer og som Ole
Nezer engang sagde i et
sødt øjeblik: Goooood
juuuuuuuul

Men også underviserne er generelt meget tavse i
forhold til de studerende. De piver gerne under forelæsningerne, men som regel er det dem selv der har
sat sig uden for indflydelse ved ikke at deltage i de
møder hvor studieordningen og eksaminerne tilrettelægges.

Advarsel. Nu undervurderer jeg læseren
De fleste har en tendens til at skippe de første sider
i MOK. Referaterne fra klinikudvalgene og ikke
mindst studienævn kan få læseren til hurtigt at bladre
længere ind i MOK. Det er informativt at læse et

MOK-red/Gordon

Styrende Organer
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)
Anette Laurvig Nielsen 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
Studentersekretærer: Maja Saabye

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer:
Fuldmægtig Susan Post
Hanne Jensen
Assistent:
Træffetid:
Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Jacob Rasmussen jr20@bbh.hosp.dk Tirsdage 13.00-16.00

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)

KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid
Man-fre 10-14
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen

REFERAT AF MØDE I
KLINIKUDVALGET
RIGSHOSPITALET, D.
28. APRIL 2005

Tilstede:
Prof. Torben V. Schroeder, overlæge Jesper Eldrup, prof. Mogens Spang-Thomsen,
overlæge Ole Weis Bjerrum, overlæge Henrik
Arendrup, overlæge Helle Aggernæs, stud. med. Katrine Bjerggaard Fisker (13.sem.), stud. med. Mette
Lenstrup (11. sem.), stud. med. Lisbeth Ellegaard
(10. sem.), stud. med Thea Møller(9. sem.), stud.
med. Maria Svane (7. sem.), stud. med. Barbara Rubek
Nielsen (6.sem.), sekretær Rita Dalhammer og sekretær Lili Hansen.
Fraværende: Overlæge Michael Pedersen, overlæge
Kjeld Kjeldsen, overlæge John Vissing, stud. med.
Niels Fuglede (12. sem.), stud. med. Hellen Edwards
(8. sem), studentersekretær Maja Saabye.

DAGSORDEN:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat

Godkendt

Godkendt

3.

Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede om workshoppen g.d., hvor
gruppearbejdet bl.a. omhandlede hvorledes, der kunne
skabes flere kliniske pladser på 7. & 9. semester.
Der kom forskellige forslag til, hvordan afdelingernes kapacitet kunne øges: Altid en student i aften-
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vagt – oprettelse af et tutorcenter som kunne være
behjælpelig med at udfærdige materiale for tutor –
tutor & studerende være mere aktive med at informere i afdelingen – studerende følges 2 og 2.
PUCS forventer snarest at udsende referat fra workshoppen – referatet bliver også tilgængeligt på PUCS
hjemmeside.
Studielederen og klinikudvalgene arbejder på højtryk for at finde ekstra pladser, evt. ved at afvikle
opholdene i rul – dette forventes afklaret på møde i
morgen.
Den fremsatte kritik af undervisningen i klinisk farmakologi er taget til efterretning.
Studerende fra KKK har kritiseret, at der på 12.
semester er indholdsmæssigt overlap mellem de centrale og decentrale forelæsninger i medicin og kirurgi, samt at emnerne ikke kommer i naturlig rækkefølge. Da efteråret er sidste gang, hvor semestret
afvikles i fuldt omfang efter gl. ordning, er der formentlig ringe interesse for ændringer - i KRH er
rækkefølgen af de decentrale forelæsninger justeret.

Jesper Eldrup orienterede om, at man på urologisk
afd. på Frederiksberg Hospital har lavet en hjemmeside www.studenterundervisning.urinvejskirurgi.dk,
hvor man kan finde undervisningsmateriale i urologi
samt forskellige links. Afdelingen vil gerne vil have
tilbagemeldinger på, hvordan siden fungerer set med
studenterøjne.

4.

Det internationale forlag Thomson Scentific, der driver den internationale citationsdatabase ISI,
uddelte den 24. maj priser til de 26 danske Citation
Laureates, som er blandt de hyppigt citerede
forskere i verden i videnskabelige tidsskrifter.
På listen er professor Jes Olesen, KAS Glostrup og
professor Keld Danø, Rigshospitalet. I alt var der
priser til 7 KU-forskere, hvor de 5 andre er fra NAT.
Thomson Scientific udvælger hvert år et land, hvis
forskere, de ønsker at anerkende. I år valgte
Thomson Scientific Danmark, blandt andet fordi danske forskere i sammenligning med de øvrige EUlande
er blandt de hyppigst citerede.
Yderligere
oplysninger:
www.bs.dk/
content.aspx?itemguid={6CF9123B-E3BB-4D2D-929128BB454AF211}

Meddelelser fra Studienævnet

Intet

5.

Meddelelser fra sekretariatet

Fordeling af hospitaler til hhv. 7. & 9. semester
forventes afklaret med studielederen på møde i morgen.
Tilmeldingsblanketter til efteråret forventes udsendt
d. 2. maj. De sendes elektronisk til de stu-derende,
som har oplyst deres KU-emailadresse. Informationen er desuden givet ved indlæg i MOK.

6.

Meddelelser fra semestrene

6. sem.:
Der har været en del aflysninger af undervisningen i
lungemedicin, bl.a. grundet sygdom. Erstatningstimerne er i nogle tilfælde lagt sammen, da
temaet var ved at være slut.
Der har været for mange studerende til nogle af
SAU-timerne, dels fordi nogle studerende har fulgt
undervisningen, hvor der var færrest mellemtimer/
det passede dem bedst, og dels fordi det forlyder, at
underviserne ikke ville afholde de sene lektioner.
Det henstilles til de studerende at følge undervisningen på eget hold og underviserne tilskrives.
Der er utilfredshed med, at andre fagspecialer skal
rette eksamensopgaver. Der foreligger ret-teark til
opgaverne, og det er en ministeriel holdning, at en
integreret eksamen indebærer en in-tegreret vurdering, dvs. at hele opgaven vurderes af én eller i hvert
fald meget få personer.
7. sem.:
Intet
8. sem.:
Indlæg blev omdelt og tages op på næste møde indlægget er ikke medsendt efter ønske fra studenterrepræsentanten, som selv tager problemet op.
9. sem.:
Intet
10. sem.:
Er ved at slutte opholdene i psykiatri, som generelt
har været tilfredsstillende. Forelæsningerne har virket lidt rodede, mens klinikkerne har været rigtig
gode.
Man har endnu ikke modtaget materiale til opholdet
i Socialmedicin & Rehabilitering, som starter d.
17.maj. Sekretariatet har efterfølgende taget kontakt med afdelingen, som forventer at udsen-de det i
starten af uge 18.
11. sem.:
Det går godt – er i fuld gang med eksamen i patologi.
12. sem.:
Intet
13. sem.:
Intet

Evt.:
Med henblik på en optimal udnyttelse af mulige undervisningslokaler opfordrede Mogens Spang Thomsen klinikudvalget til at undersøge mulighederne for
at ændre indretningen i auditorium C samt de to
mikroskopisale.

KAGE: Helle Aggernæs tager kage med til mødet d.
26. maj 2005.
Referent: Rita Dalhammer/Lili Hansen

PANUMPOSTEN NR.
34.- 27. MAJ 2005
Nr. 34  27. maj 2005

2 professorer fra SUND er blandt
de 26 mest citerede danske forskere

Københavns Universitet budt med i
international top 10
Fra årsskiftet 2005-2006 bliver Københavns Universitet medlem af en ny international alliance for 10
af verdens førende universiteter.
Københavns Universitet er eneste skandinaviske universitet på listen, der omfatter Yale University,
Beijing University, University of Tokyo, det teknologiske universitet i Zurich, Australian National
University m.fl.
Alliancen betyder, at Københavns Universitet bliver
synliggjort på de medvirkende universiteter og
omvendt. Bl.a. vil Københavns Universitet få et kontor på Yales campus og tilsvarende, at Yale få et
kontor i København. Desuden vil alliancen føre til
lettere udveksling af studerende og forskere.

Fakultetet indkalder forslag til
medlemmer til nyt
uddannelsesstrategisk udvalg
Dekanatet har oprettet et nyt udvalg, Fakultetets
Uddannelsesstrategiske Udvalg, FUSU, som skal
rådgive dekanat, Fakultetsråd/Akademisk Råd og
studienævn vedrørende uddannelsesspørgsmål.
Hovedvægten i udvalgets arbejde ligger på de
prægraduate uddannelser og sammenhængen mellem
det
præ- og postgraduate niveau. Der indkaldes nu forslag til medlemmer af FUSU, som begynder sit
arbejde umiddelbart efter sommerferien. Udvalget
vil blive sammensat af:
9 studieledere
3 institutledere (heraf mindst 1 klinisk/1 præklinisk)
4 medlemmer (heraf gerne en eller flere eksterne)
med kendskab til/interesse for uddannelserne
1 repræsentant for den akademisk-pædagogiske funktion ved fakultetet (PUCS)
1 repræsentant for CKU (Center for Klinisk Uddannelse)
4 studerende optimalt fra hhv. medicin, odontologi,
humanbiologi og folkesundhedsvidenskab.
Studielederne er fødte medlemmer af udvalget, mens
de øvrige medlemmer bliver udpeget af dekanen
efter indkaldelse af forslag.
Motiverede forslag til medlemmer af FUSU sendes
til Christina Holbøll senest den 13. juni kl. 9.
Yderligere information: www.sund.ku.dk/organisation/Ledelse/FUSU.pdf eller
fakultetssekretariatet, att. Christina Holbøll,
chol@adm.ku.dk

Værktøj til skema- og
lokaleplanlægning indføres fra
efteråret 2005
Efter en høring i institutterne besluttede fakultetet
ultimo 2004 at investere i et nyt
skemaplanlægningsværktøj, som vil blive
implementeret på fakultetet i løbet af efteråret 2005
og
foråret 2006.
Softwareprogrammet
Syllabus+
er
et
lokaleallokerings- og skemaplanlægningsprogram som
vil:
· Lette institut- og studiesekretærernes skemaplanlægningsarbejde
· Lette arbejdet med lokalebookning i lokaleadministrationen
· Give fakultetet ledelsesinformation vedr. udnyttelsesgraden af undervisningsfaciliteter (lokaler,
auditorier m.v.)
· Give de studerende og underviserne opdaterede
skemaer via internettet.
Implementeringen af systemet vil foregå i 2 faser: I
efteråret 2005 vil Syllabus+ blive indført som
ITsystem
og med henblik på brug af systemets lokalebookingmodul til planlægning af undervisningen i
foråret 2006. I foråret 2006 vil der ske en automatisering af skemaplanlægning og lokaletildeling ved
inddragelse af skemalægningsmodulet i Syllabus+ med
henblik på undervisningen i efteråret 2006.
Syllabus+ er udviklet af det engelske firma Scientia
og vil efter implementering på SUND blive indført
på samtlige fakulteter ved Københavns Universitet.
Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att.
Louise Fejerskov, mlf@adm.ku.dk

Tilmelding til DHL stafetten den 1.
september 2005
Fakultetet ønsker at samle et stort antal løbere til
løbsarrangementet ”DHL-Stafetten” som foregår
primo september. Fakultetssekretariatet opfordrer
alle løbeinteresserede til at medvirke på den valgte
dato torsdag den 1. september og har sikret et stort
telt på løbsdagen.
Sidste år deltog 15 hold fra SUND i stafetten. MFIholdet "Patofys 1" er forsvarende mestre med tiden
1:35:29, men løbere i alle aldre og vægtklasser - også
med andre ambitioner - er velkomne til at
deltage.
Ved stafetten skal hvert holds 5 deltagere løbe 5
kilometer på en rute i og omkring Fælledparken.
Efterfølgende er der fællesspisning i fakultetsteltet.
"Heppere" og andre ikke-løbere fra fakultetet
opfordres til at deltage i det hyggelige arrangement.
Deltagerne fra fakultetets institutter og afdelinger
skal selv sørge for - og finansiere - deres
løbstilmelding. Af hensyn til den fælles koordinering
vedr. teltet bedes deltagerne give besked - gerne
med angivelse af en kontaktperson - til fakultetssekretariatet.
Tilmelding snarest, da der der er rift om de gode
løbsdage: www.sparta.dk/Lobsoversigt/dhl.htm
Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att.
Johs Kristensen, ajk@adm.ku.dk.

Professor Christian Krarup får 2
mio. kr. fra Lundbeckfonden til
neuroforskning
Professor Christian Krarup, Klinisk Institut for
Neurofag og Psykiatri samt overlæge og dr.med. ved
Klinisk Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet, har
modtaget 2 millioner kr. fra Lundbeckfonden til
at belyse sammenhængen mellem aktivitet og degeneration af nervevæv.
Forskningen gælder en række nervesygdomme, hvor
energisyntesen er reduceret eller ophørt. Projektet
skal give viden om nogle af de mekanismer, som
medfører nedbrydning af nervevæv samt indblik i,
hvordan der evt. kan opnås en beskyttelse mod degeneration af nervevævet.

30. juni er frist for indstillinger til
Lundbeckfondens Talentpris 2005
Lundbeckfondens Talentpris er en personlig hæderspris på 75.000 kr., der uddeles til 3 forskere under
30 år, som har præsteret særligt lovende forskning
inden for sundheds- eller naturvidenskaberne.
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Prisen uddeles på baggrund af begrundende indstillinger fra ledende forskere fra de danske
universiteter eller højere læreanstalter. Indstillinger incl. CV og publikationsliste skal være
Lundbeckfonden i hænde senest den 30. juni 2005.
Yderligere information: Lundbeckfonden, Vestagervej 17, 2900 Hellerup, tlf. 3912 8000 eller
www.lundbeckfonden.dk

Gruppe med lektor Jens Høiriis
Nielsen modtager 5,7 mio. kr. til
diabetesforskning
En international forskergruppe med lektor, dr. scient
Jens Høiriis Nielsen fra Institut for Medicinsk
Biokemi og Genetik, IMBG, og med professor, overlæge, dr. med Thomas Mandrup-Poulsen og
seniorforsker, ph.d. Nils Billestrup begge fra Steno
Diabetes Center har modtaget 5,7 millioner kr.

over 2 år til udforskning af hvordan insulin-dannende
celler i bugspytkirtlen kan gendannes med
henblik på at kurere type 1 diabetes.
Forskningsmidlerne kommer fra den USA baserede
Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF),
som er verdens førende velgørende fond indenfor
forskning i type 1 diabetes.
Yderligere information: IMBG, att. Jens Høiriis Nielsen, jhn@imbg.ku.dk

Studievejledningen

ADRESSEÆNDRINGER.
1. - 5. semester

Du skal ikke give Matriklen besked om adresseændringer. De trækker dagligt informationer fra CPRregistret.

Har du en beskyttet adresse, sørger studieekspeditionen for, at den ikke kommer uvedkommende i hænde.
Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om
navneændringer.

Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en
anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du
dog give studieekspeditionen besked om hvilken
adresse de skal registrere. Du skal ligeledes give
besked, hvis du senere ønsker, at de skal bruge din
folkeregisteradresse.

6. - 13. semester

Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folkeregister underrettet om din adresse, får studieekspeditionen også oplysninger om din udenlandske
adresse.

Studerende der har læst andre
uddannelser kan evt. få godskrevet ét
eller flere kurser med evt. tilhørende
eksamen.

Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du
skifter status fra hjemmeboende til udeboende eller
omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din
støtte kan blive ændret.

Du skal ved flytning selv give dit klinikudvalg besked!

MERIT

Til dette skal der udfyldes et særligt ansøgningsskema som kan hentes på reolen foran studievejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges pensumbeskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan samt
attesteret eksamensbevis.

Meritansøgninger skal afleveres senest 1. oktober
for fag man ønsker meriteret for det efterfølgende semester – m.a.o. fag man skal have til
foråret 2005!!! Ansøgninger om merit for fag på
indeværende semester vil ikke blive behandlet (dog
med undtagelse af 1. semester studerende der har
ansøgningsfrist 1. oktober for indeværende semester
for fag på 1. semester).

Så hvis du ønsker fag meriteret som du
skal have til foråret 2005 skal du ansøge
nu!
Bemærk at fremover vil datoerne for meritansøgninger være samme dato som dispensationsansøgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til foråret er ansøgningsfristen for merit for efterårssemesteret 2005 1. marts 2005.

1.-5. sem info
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN
INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING UGE 22-23
Dag

Dato Telefontid

Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

1/6
1/6
2/6
2/6
2/6
2/6

1700 – 1800
0800 – 0900
1600 – 1700
1900 – 2000
0900 – 1000

Mandag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

6/6
8/6
8/6
9/6
9/6
9/6
10/6

1300 – 1400
0800 – 0900
1600 – 1700
1900 – 2000
0900 – 1000

1500 – 1600

Træffetid

Vejleder

1000 – 1200
1400 – 1700
0900 – 1200
1300 – 1600
1700 – 1900
1000 – 1200

Tina Gottlieb
Malene Esager
Christina Rydahl Lundin
Gordon Thomas Jehu
Ture Karbo
Tina Gottlieb

Int
Med
Med
Med
Med
Int

1600 – 1900
1000 – 1200
1400 – 1700
0900 – 1200
1300 – 1600
1700 – 1900
1000 – 1200

Camilla Grønlund Hiul
Tina Gottlieb
Malene Esager
Christina Rydahl Lundin
Gordon Thomas Jehu
Ture Karbo
Tina Gottlieb

Med
Int
Med
Med
Med
Med
Int

Personlig samtale kan bestilles via www.mdb.ku.dk/studievejledningen eller via www.sund.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores
træffetid
- for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.
DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER !
Studievejledningen for Medicin:
telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a

Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.3

INTERNATIONAL STUDIEVEJLEDNING
Telefontid:
Fredag 9.00-10.00
Træffetid:
Onsdag & fredag 10.00-12.00
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det
tema, som du er interesseret i – se skemaet nedenfor.
Orienter dig på http://www.sund.ku.dk/studieInfo/F_IntForhold.htm inden du møder op, og vær forberedt på,
hvad du vil spørge om.
Temainddeling af træffetiden: Onsdag & fredag 10-12:
10.00-10.30: Information om udveksling på 7. sem
10.30-11.00: Information om udveksling på 7. sem
11.00-11.30: Information om udveksling på 11. sem.
11.30-12.00: Information om udveksling på 9. sem./Andet, herunder ALLE selvarrangerede ophold.

1. SEMESTER FEST!
D 22. juni holdes der 1. semester
fest i klubben.
Billetterne koster 20 kr. og vil kunne købes hos din
egen og yderst hengivne holdrepræsentant. Derudover sælges der billetter d 7. juni mellem 14 og 15 i
kantinen.
Indgang sker mellem 18-22
Happy Hours mellem 18-20….
Bar-priserne vil være hæderlige!
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STUDIET

ÅBNINGSTIDERNE FOR VÅD STUDIESAL
VI SES I KÆLDEREN.
MVH STUDIESALSVAGTERNE

6.-13. sem info
VKO - VIDENSKABELIGE
KURSER OG MØDER
Ønsker du at deltage i de
medicinske selskabers kurser og
møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet 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 attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.

Der reklameres for
tiden i TV for noget
jævnt slik. Måden de
reklamerer for dette
slik er ved at placere
det imellem tærerne
på en smuk fotomodel
ved navn Heidi Klum.
Det kan godt være hun
er smuk at se på, men
hendes tær er ligesom
alle andres. Sure og
ulækre! Ad! Føj!

AFSKAFFELSE AF
EKSAMENSBREVE PR. 1.
SEPTEMBER 2005 
HVAD BETYDER DET
FOR DIG?

I de senere år har studerende på
Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet i stigen-de grad benyttet
sig af funktionerne på punkt.ku.dk,
bl.a. ved tilmelding til eksamen.
Tiden er nu inde til at afskaffe
udsendelsen af eksamensbrevene i
brevform og vi vil fremover sende
disse oplysninger via e-mail.
Fakultetets ledelse har på baggrund af et oplæg
fra eksamenskontoret besluttet, at afskaffe udsendelsen af eksamensbrevene, som normalt udsendes 8 dage før eksamen. I stedet sender vi en
e-mail med de eksamensoplysninger, som de studerende plejer at modtage i brevform. Hvis du
ikke bruger din e-mail på punkt.ku.dk, opfordrer
vi dig endnu en gang til, at benytte
videresendelses-funktionen, så du er sikker på at
modtage oplysningerne om eksamen.
Eksamensoplysningerne vil selvfølgelig også
fremgå af punkt.ku.dk (hvilket der er adgang til
på en hvilken som helst pc med internetadgang,
fx på studie-salen på Panum). Her kan du se
hvilket lokale, tidspunkt m.m. der er gældende
for dig.

Til de resterende eksamener i sommeren 2005
vil vi dog stadig udsende eksa-mensbreve med
posten, som vi plejer. Som en overgangsordning
vil vi dog ligeledes udsende disse oplysninger via
e-mail.
Fra og med 1. september 2005 vil vi kun udsende
eksamensbreve i elektronisk form. Du vil da
kunne finde alle de informationer, du skal bruge
vedrørende eksamen på punkt.ku.dk (og i din
mailboks). Du finder dem ved at gå ind un-der
”Selvbetjeningen, studerende” i venstre side af
menuen og derefter under højre side af menuen
”Eksamen, oversigt” og igen under ”Vis tilmeldinger”. Her finder du en oversigt over alle de
eksamener du er tilmeldt.
Ved at klikke på de enkelte eksamener kommer
du ind i billedet ”eksamen, detaljer”, hvor du kan
finde uddybende oplysninger.
Du skal være opmærksom på, at oplysningerne
som regel først er tilgængelige ca. 8 dage før
eksamen og når du modtager en e-mail fra os
med oplysningerne om eksamen.
Du skal derfor selv huske eksamensnummer, lokale/adresse og ID-kort fra Kø-benhavns Universitet. I tilfælde af, at du har mistet eller glemt
dit eksamens-nummer, når du møder i eksamenslokalet, kan vores tilsyn oplyse dette.
For de skriftlige fag vil du finde:
- dato og klokkeslæt for eksamen

- dit eksamensnummer
- eksamenslokale og adresse på dette
For de mundtlige fag vil du se:
- at du er tilmeldt til eksamen (yderligere data
vil fremgå af eksamensbrev og navnelister, som
hidtil).
Dette opslag er udsendt som e-mail og pr. post
til samtlige studerende. Det er sat i som opslag
i MOK, på de elektroniske opslagstavler, i
Panum-posten og studiehåndbøgerne samt på SiS
Med venlig hilsen
Eksamenskontoret
Kopi: Dekanatet, administrationschef Ulrik
Meyer, eksamenskontoret, ekspeditionen, studieadministrationen, studielederne/studievejlederne
på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets uddannelser, tilsynsansvarlig Hans-Erik Laursen og
rusvejlederne.

ANNONCER
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Jobopslag

TUTOR VED MEDICIN 2005/06
Et nyt kuld studenter påbegynder lægeuddannelsen henholdsvis 29. august og 30. januar. I den anledning søges derfor 10 studerende til at være tutor/kontaktperson
for et sommer og et vinterhold.

Formål med tutorordningen
Tutorordningen er en væsentlig del af studiestartprogrammet hvor man har ansvar og skal lave en del opsøgende arbejde. Det drejer sig om klart definerede stillinger
med en arbejdsgiver, pligter, løn og et ansvar, som kræver engagement og omtanke.
Det er tutorens hovedopgave gennem en tæt kontakt, oplysning og rådgivning på de enkelte rushold at foregribe og til en vis grad at afhjælpe studiemæssige og sociale
problemer, før de når at udvikle sig.
Ved studiestart vil tutorerne i samarbejde med rusinstruktørerne være fakultetets og universitetets ansigter over for russerne. Hvis deres introduktion er mangelfuld
eller ustruktureret, kan mødet med universitetet blive en skræmmende oplevelse. Resultatet bliver nemt unødige studiefrafald, hvis det overordnede indtryk af
studiet er negativt i de første svære måneder.
Det ligger i selve ordet, at en introduktion markerer en begyndelse på noget nyt. Derfor er det for sent at introducere, når russerne har lært det meste at kende selv
– eller rettere tror de har det. Der sker nemlig desværre ofte det at russerne finder sig til rette af sig selv og tænker ”nu ved de da godt, hvad det vil sige at være
studerende”. Er det først kommet dertil, er det en svær eller umulig opgave at kalde sammen til en udførlig og velstruktureret introduktion. Når russerne klarer
”introduktionen” selv, klarer de sig med det, de selv kan finde ud af. Det betyder ofte, at de ikke ved ret meget om de forskellige tilbud og faciliteter, der ikke lige
ligger på vejen fra hovedindgangen til undervisningslokalerne.
En lang række af de ting, tutorerne præsenterer, er ikke lige de ting, de vil få brug for i løbet af de første 14 dage, men måske først efter et år eller to. Det er faktisk
først til den tid, man kan afgøre, om man har fået en god introduktion.
Tutorerne bør opnå et så tæt forhold til deres hold, at den ”barriere” det for nogen er at henvende sig til en officiel repræsentant mindskes. Samtidig skal tutoren være
mere end blot en ny studiekammerat, og tutorerne bør derfor opnå en kontakt med deres hold, der bygger på en balance mellem kammeratskab og den autoritet, der
følger af erfaring og ansvarsfølelse.

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 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 forudsætning for at kunne ansøge, at cellebiologisk kursus er
gennemført senest foråret 2003.
·
Det vil tillige være en forudsætning, at den der ansættes som tutor kan deltage i et heldagskursus før semesterets start.
·
Ansøgningerne behandles af studielederen og/eller et bedømmelsesudvalg, der afgiver indstilling til studielederen om ansættelse. I forbindelse med behand
lingen af ansøgningerne gennemføres korte ansættelsesinterview. Ved udvælgelsen vil der bl.a. blive lagt vægt på engagement, deltagelse i studentersocialt
arbejde og på om vedkommende ofte færdes på Panum Instituttet.
·
Tutorens navn præsenteres først for de to hold på den sidste del af ruskurset.
Vær opmærksom på, at for at blive tutor skal man have bestået cellebiologi eller forvente den bestået august 2005.
Der vil for tutorerne blive afholdt tutorkursus torsdag den 18. august fra 12-17. Kurset vil bl.a. bestå af en introduktion 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 den studieplanen er der en uges introduktionskursus for de nye studerende. Tutorerne skal varetage en del af denne introduktionsundervisning der er
skemalagt på forhånd. Dette vil rent praktisk betyde tutorerne kan påregne ca. 2 arbejdsdage i uge 35. Den obligatoriske undervisning, som man eventuelt vil gå glip
af i denne periode kan man søge dispensation fra ved at kontakte studievejledningen.
Hvis du skal i betragtning til stillingen som tutor skal ansøgningsskemaet (afhentes i Studieekspeditionen) samt et urenset eksamensudskrift være studieadministrationen
i hænde senest mandag d. 20. juni klokken 12.00. Alle ansøgere vil efterfølgende blive indkaldt til samtale i løbet af den efterfølgende uge.
Såfremt du har spørgsmål angående tutorordningen, er du velkommen til at kontakte studievejleder Gordon Thomas Jehu 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

CASE SØGES TIL TV-PROGRAM

Til rette vedkommende,
Jeg sidder og arbejder på et TV-program for DR og søger i den forbindelse en person, der fylder 30 indenfor de næste
par måneder.
Programkonceptet lyder som følger; et meget positivt program - en form for dobbeltportræt med en indbygget
kontrast. Denne gang skal programmet bygges op omkring begivenheden en 30-års fødselsdag. Kontrasten vil således
ligge i, at en af de to, er super etableret med hus, kone og to børn. -Den person er fundet. Modstykket vil så stå for
netop det modsatte liv. Så skulle du være et sted i dit liv, hvor den store kærlighed måske ikke er dukket op endnu
og evt byture med vennerne stadig er super aktuelt,eller i det hele taget bare ikke ser dig selv som super etableret,
så vil jeg meget gerne høre fra dig - og du kan høre mere.
Skulle du ikke lige opfylde ovenstående, så tænk lige over, om du evt skulle kende nogen, der kender nogen, der
kender...
Med venlig hilsen Louise Runge Erichsen
//Louise Runge Erichsen
Journalist
Nationen
Nordisk Film A/S
23 33 05 39
Louise.erichsen@nordiskfilm.com
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HIV-FORSKNING
Har du lyst til at prøve kræfter med forskning og
har du interesse for infektionsmedicin og immunologi, så læs her:
Vi er en aktiv forskergruppe på infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital, der laver
forskning i HIV og immunologi. Vi har tæt tilknytning til Forskningsenheden på Hvidovre Hospital, så der er et rigt liv af forskere på stedet.
Vi søger en stud. med., der har lyst til et semester med nye, spændende udfordringer. Vi er
blandt andet ved at igangsætte et projekt om
immunologisk status hos nysmittede HIV-patienter. Din ansættelse vil udover træning i projektdesign, databehandling og artikelskrivning også
omfatte laboratoriearbejde i vores cellelaboratorium.
Hvis du har lyst til at høre nærmere, så kontakt:
phd-studerende læge Lilian Kolte
Infektionsmedicinsk afdeling 144
Hvidovre Hospital
Tlf: 3632-2108
Email: kolte@dadlnet.dk

ANNONCER
LÆSEMAKKER TIL
PSYKIATRI - GL.
ORDING SØGES

Jeg mangler en at gennemgå opgaver med.
Hvis du skal op i psyk efter gl. ordning er du
meget velkommen til at kontakte mig på:
51509133 eller neslonirtak@hotmail.com

ER DU SÆDDONOR?

Potentielle, aktive eller forhenværende sæddonorer søges som informanter til antropologisk
undersøgelse om sæddonorer i Danmark.
Klik ind på www.feltstudie.dk for nærmere beskrivelse.

Katrin

OSVAL STUDERENDE
SØGES

- til projekt i pædiatrisk hepatologi, der er mulighed for indsamling af egne data eller brug af
allerede eksisterende data indenfor kolestatisk
leversygdom og fedtopløslige vitaminer.
kontakt venligst:
afdelingslæge Marianne Hørby
Pæd klinik II Rigshospitalet
mail: rh19235@rh.dk

1 STILLING SOM STUDIEVEJLEDER VED MEDICIN
Pr. 1. august er der en ledig stilling som studievejleder ved medicin. Da endnu en af vores kolleger bliver
færdig som læge, mangler vi en i gruppen.
Vi er seks studievejledere på 5. til 12. semester.

GÆSTEKORT TIL LÆGELØFTET D. 29 JUNI SØGES

Skulle du ikke have brug for alle dine billetter så
vil jeg gerne donere en rigtig lækker rødvin som
tak. Ved lækker mener jeg en ”Amarone” i bedste kvalitet,
Kontakt mig på laegen@gmail.com
Mvh. Mikkel Tauber

RASKE FORSØGSDELTAGERE SØGES
Raske forsøgsdeltagere mellem 25 og 60 år søges
til et videnskabeligt pilotforsøg.
Formålet med forsøget er at undersøge sammenhængen mellem stoffet glyceryl trinitrate (GTN)
og udvikling af hovedpine hos patienter med familiær hemiplegisk migræne og hos raske forsøgspersoner.
Baggrund: GTN er et velkendt præparat, som
benyttes ved behandling af hjertekrampe. På baggrund af tidligere forskning ved vi, at GTN har
en karudviddende effekt ved at øge mængden af
signalstoffet (NO) i blodkarrenes væg, og at GTN
er medvirkende ved fremkaldelse af migrænehovedpinen.
Hvor: Neurologisk afd. N01, Københavns Amts
Sygehus i Glostrup, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.
Hvor tidskrævende: Du skal møde 1 dage à ca.
3 timer samt til forundersøgelse (ca. 45 minutter)
Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 og
100 kg., alder 25-60 år. Du må ikke lide af for
lavt blodtryk, hjertesygdom eller andre væsentlige sygdomme.
Ubehag: Der skal lægges plastickanyle (Venflon)
i begge albuebøjninger til indsprøjtning af GTN.
Indsprøjtning af GTN forventes at udløse hovedpine, andre bivirkninger af medicinen kan være
hjertebanken, kvalme og varmefornemmelser.
Der gives en ulempegodtgørelse på 500 kr.

Jobbet giver et godt indblik i dit eget studie og du får et godt og bredt netværk.
Du kommer til at indgå i en tæt sammenknyttet arbejdsgruppe, men med stor individuel fleksibilitet mht.
planlægning af egne arbejdsopgaver og arbejdstider.
Jobbet giver gode erfaringer i den svære samtale, træning i at tale foran store forsamlinger og ikke mindst
en god stabil månedlig indkomst.
Vi har hver en fast ugentlig træffetid, da vores primære arbejdsopgave er at hjælpe og vejlede vores
medstuderende. Desuden laver vi sagsbehandling og deltager i relevante møder.
Alle studievejledere mødes hver tirsdag, hvor vi diskuterer aktuelle sager og problemstillinger i forbindelse
med vores arbejde.
Stillingen er beregnet på 60 timer om måneden, men dette kan dog forhandles.
Vi ser gerne at du har bestået første studieår og har minimum et år tilbage af studiet.
Så hvis du har lyst at få nogle dejlige arbejdskolleger, et spændende job, gode arbejdsforhold og fast
indtægt, så send en ansøgning til
Studienævnet for Medicin
Att. Mette Kristensen
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 Kbh.N
Denne skal være os i hænde senest fredag den 1. juli. Samtalerne vil blive afholdt i uge 28. Har du allerede
planlagt ferie her skal det ikke afholde dig fra at søge, vi finder ud af noget.
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.
Studievejledningen for Medicin, 9.1.31, telefon 35 32 70 91 eller mail sun-stv-medicin@adm.ku.dk

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske
Komité, nr. KA 04088.
Jakob Møller Hansen, læge, Neurologisk afd. N01,
Amtssygehuset i Glostrup.
Henvendelse på: Tlf. 43232713 E-mail:
jamoha01@glostruphosp.kbhamt.dk

Annonce set i Urban fra engang i forrige uge... Det kan vel nok være, at det
er et meget uskyldigt individ, der har skrevet annonce-teksten?!?

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

Ferielukket
Sekretariatet holder ferielukket i
uge 31, dvs. fra mandag den 1.
august til fredag den 5. august
Begge dage inkl.

Eksamensopgaver
I Skriftlig kirurgi samt Skriftlig medicin
kan hentes på sekretariatet i kopi.
De vil hurtigst muligt blive tilgængelige
på hjemmesiden.

FADL, KKF ønsker alle held og
lykke med de sidste
eksamener.
Vi håber I får en god og
velfortjent sommerferie.

Kontingent nedsættelse i KKF/FADL
Kontingentet i KKF,FADL bliver nedsat fra 800 kr. på nuværende tidspunkt, til 750 kr. fra foråret 2006. Det blev besluttet
på KKR mødet den 14. februer 2005.

FADLs
Studiekalender
2005/2006
- kommer som noget nyt i år, i løbet
af juni måned.
Vi giver besked, når den ligger klar til
afhentning på sekretariatet.

GRATIS ER GODT!
Udenfor sekretariatet ligger en stak
skrivebordsunderlag med prints af
kalenderen for 2005. De er ganske
gratis, og til fri afbenyttelse!

Besøg FADLs hjemmeside på www.fadl.dk her finder du alt!
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INDRE ORGANER

Sidste MSR-møde inden sommerferien
Dagsorden MSR-møde d. 2/
6-05

1.

Formalia

2 min

2.

Nyt fra semestrene

15 min

3.

Nyt fra udvalg

15 min

4.

Studienævn

15 min

5.

Sundråd

10 min

6.

MSR-aktive mailinglisten
5 min

7.

Ansøgning, Sehat og Børn
eforeningen Sund Børn 5 min

8.

Overflytningsproblematik
10 min

9.

Arbejds- og miljømedicin
5 min

10.

Retningslinjer for rettelse af in
tegrerede eksamensopgaver
10 min

11.

Ændring af SUPU’s forretnings
orden
5 min

12.

Repræsentanter til FUSU
2 min

13.

Fagrådsdag

5 min

14.

Meddelelser

5 min

15.

Evt.

5 min

Mødet forventes at vare ca. 1 time
og 45 minutter og vi går ud og spiser sammen bagefter!!!

Ad. 6
Det blev på sidste møde ønsket at vi diskuterede, hvem der bør være på vores fælles
mailingliste. Foreløbig er forslaget at det kun
bør være studerende ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Ad. 11
SUPU (Sundheds- og UddannelsesPolitisk Udvalg) har ændret på forretningsordenen. Bl.a. er
udvalget delt i to og der er indført ordfører poster. Vi skal kort se om vi kan tilslutte os disse
ændringer.

Ad. 7
Der er indkommet to ansøgninger om støtte til
foreningsarbejde. En fra Sehat og en fra Børneforeningen Sund Børn. Rune vil være ordstyrer under dette punkt.

Sundheds- og uddannelsespolitisk
udvalg

Ad. 8
Maja og Sissel fra Århus har udfærdiget en skitse
til en henvendelse til ministeriet
vedr.problematikken ved at overflytte mellem
universitetsbyerne. I dag er det bl.a. muligt for
en bachelor fra Århus at blive kandidat ved
København (hvis der er plads!) men dette vil
ske uden at man har haft første del af sin medicin og kirurgi. Dette mener vi ikke kan være
rigtigt og vi skal derfor kigge på hvad vi egentlig
mener om hele denne problematik.

FADL’s Sundheds- og uddannelsespolitiske
udvalg (SUPU) er det sted i FADL, hvor politikker og holdninger om uddannelse, sundhed
og lignende drøftes og formuleres. SUPU arbejder bl.a. med turnus.
Formålet er at sammenknytte den præ- og
postgraduate uddannelsespolitik på landsplan.
Det gøres bl.a. gennem et tæt samarbejde med
repræsentanter fra fagrådene på de 3 sundhedsvidenskabelige fakulteter.
Udvalgets erklærede målsætning er at:
Arbejde for en naturlig overgang fra studiets
kliniske del til turnus.
Arbejde for en optimal kvalitet af lægeuddannelses på landsplan.
Arbejde for optimale turnusvilkår for fremtidens læger.
Arbejde for forbedringer af lægers
videreuddannelsesmuligheder og forhold.
Arbejde for at præge den sundhedspolitiske
dagsorden.
Fungere som talerør for de lægestuderendes
sundheds- og uddannelsespolitiske holdning på
landsplan.

Ad. 9
Faget arbejds- og miljømedicin har sendt et brev
til Studienævnet som omhandler de problemer
de mener der er i forbindelse med faget, undervisningen og eksamineringen. Vi har allerede
debatteret det over mailen så det vil blive en
kort opresummering af det allerede debatterede.

Ad. 12
Vi skal have fundet nogle repræsentanter der vil
sidde
i
FUSU
(Forskningsog
UddannelsesStrategisk Udvalg) som er et udvalg det er skal rådgive dekanen i forskellige
sager. Arbejdet skal først starte efter eksamen
så fortvivl ikke!

Ad. 10
4. semester henvendte sig på sidste MSR-møde
idet de mente at have fået modstridende oplysninger af undervisere, studievejledere og studienævn. Vi har undersøgt sagen og svaret fra
studienævnets jurist foreligger.

Ad. 13
Traditionen tro skal vi afholde fagrådsdag i starten af næste semester og vi skal derfor finde
folk der vil lave/bestille mad, booke lokaler!

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
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Basisgrupper
GIM-MØDE D. 1. JUNI,
KL. 16.00 I 9.2.3.
Gim er en basisgruppe for studerende på det
sundhedsvidenskabelige fakultet med interesse
for alternativ behandling. Gruppen har til formål
at indsamle og formidle viden om de alternative
behandlingsformers teorier, metoder og resultater, samtidig med, at vi er et studentersocialt
forum, hvor man kan hygge sig med te og kage.
Vi starter dagens møde med et kort oplæg om
tro og sygdom, og rykker derefter ned på plænen
til pizza, øl, vin og kage. Vi skal dog også have
fastlagt programmet for vores hyttetur i oktober med emnet Healing og Clairvoyance.

Mødet er åbent for
alle interesserede!
Se vores hjemmeside
www.studmed.ku.dk/
gim for videre
information.
Vel mødt!
GIM - Gruppen for integreret medicin.

SKAL DU UD OG REJSE I
AUGUST MÅNED???
OG GERNE VIL TJENE
NOGLE PENGE IMENS
DU REJSER??
Så er dette lige noget for dig!
Udlej dit værelse til IMCC exchange fra 1-31
august, til en sød exhangestudent og tjen 1300
kr, og vi skriver lejekontrakt.
kontakte os per e-mail
på:
leocopenhagen@imcc.dk eller mobil 24 21 18 76
(Louise)

SEXEKSPRESSENS
UGESEMINAR
Deltag i
Sexekspressens
ugeseminar d. 22.8.26.8.2005.
- Bliv uddannet sexekspresguide
- Hør om prævention og kønssygdomme
- Bliv bedre til kropssprog og kommunikation
- Lær andre medicinstuderende fra andre seme
stre at kende
- Fest & hygge og masser af slik

Pris: 300 kr.
Tilmelding/spørgsmål:
signelohmann@stud.ku.dk

KONTAKTPERSON FOR
EN EXCHANGE
STUDENT I JULI SAMT
AUGUST
Det eneste du forpligter dig til: At hente studenten i lufthavnen/på hovedbanegården og følge
ham/hende til sin bolig. Desuden skal du hjælpe
studenten med at ”finde” det hospital han/hun
skal være på, enten ved at følge vedkommende
derud første dag, eller ved en kvik oversættelse
af Kraks-ruteplan.
Det eneste du slet ikke kan undgå: At din sommer bliver meget sjovere end den ellers ville!!
Exchange-studenterne er her i hele juli eller hele
august måned. I den periode er det helt op til dig
og den udenlandske student hvor meget I ser
hinanden. Al aktivitet du finder på vil helt sikkert blive værdsat. Du kan godt være kontaktperson selv om du ikke er hjemme 100% af tiden
i den pågældende måned.

Du kan hente en
mere udførlig
beskrivelse af
hvad det drejer
sigom ved at
kontakte os per e-mail på: leocopenhagen@imcc.dk

EKSAMENSSTRESS?
REGNVEJR? KULDE?
Få en STOR oplevelse at se frem til!
TAG PÅ EXCHANGE ! ! !
Vi har pladser tilbage i:
USA, Ghana, Armenien, Ecuador, Polen,
Slovenien – samt muligvis Nepal og Nigeria

Interesseret?
Skriv til neo@imcc.dk
eller ring 51 237 236

DYKNING I AUGUST/
SEPTEMBER?
-LYSEKIL Advanced Kursus!
Lør 20/8 – lør 27/8, begge dage inkl.
Turen er fuldbooket!

-DYKKERKURSER: Lær at dykke i
september!
PUC vil formidle kontakt til instruktører, som
på freelance basis i år vil tilbyde to begynder
kurser (OW) og et fortsætter kursus (AOW) i
september.

Tidspunkter, ændringer må pt.
forventes:
OW kursus A: 31/8+1/8+3/9+4/9+6/9+8/9+10/9+11/
9.
OW kursus B: 28/8+29/8+30/8+5/9+7/9+12/9+19/
9+24/9+25/9.
AOW kursus: 16/9+17/9+18/9+20/9.

Priser, ændringer må pt. forventes:

OW+AOW: 4.000kr
OW: 2.850kr.
AOW: 1.850kr.
Dertil indmeldelse (50kr) + kontingent(350kr) til
PUC.
Priser inkluderer alt (også egne bøger), dog er
undtaget transport til/fra teori- og dykkersteder
samt lægeerklæring.
Det vil også være muligt for ikke-studerende at
deltage. Mere info om dette vil følge.
Vi anbefaler kraftigt at kombinere OW med AOW
i et forløb og således fra start af blive en meget
bedre dykker, foruden at man sparer en del
penge...
Endelige tider og priser vil være at finde i starten af juni. Tilmelding vil også åbne i starten af
juni.

Mere info kommer snart på
www.puc.nu og opslag på tavlen ved
lok. 9.2.3 (udfor MDB)

MOK har samlet
alt sit gøgl på
http://mok.info/goeglerier.shtml
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Indtryk fra PUC Bar til

PHILM bad folk optage en film med et digitalkamera, kameramobil eller andet og dermed deltage i
konkurrencen om en DVD-afspiller, en DVD-film og 2 biografbilletter

2 SØLLE BIDRAG TIL KONKURRENCEN, ER HVAD VI FIK
Forklaring:
a)
Folk er optaget af eksamenslæsning
b)
Folk har hver og én en DVD-afspiller
c)
Folk har ikke stor nok tillid til egne talenter
Det er med stor sorg, at PHILM offentliggør de to vindere:
1.
præmie: Kasper Ottesen og Anders Lander: The Candidate
2.
præmie: Martin BC: En aften hos Walde
Du kan se de kummerlige film på www.panum-philm.dk

EFTER DEN OVERVÆLDENDE DELTAGELSE, GENTAGER VI SELVFØLGELIG
KONKURRENCEN TIL EFTERÅRET, SÅ KAN I NÅ AT TAGE JER SAMMEN!
HVIS DU VIL LÅNE PHILMS VIDEOKAMERA I LØBET AF SOMMEREN, SÅ BESØG
HJEMMESIDEN OG SKRIV EN MAIL TIL OS. TIDSPUNKT AFHÆNGER AF OM
KAMERAET ER I BRUG TIL PHILMS PROJEKTER, SE SIDSTE MOK OG HJEMMESIDEN.
HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED TIL AT PRODUCERE FILMEN OM
INFEKTIONSHYGIEJNE, SOM ALLE KOMMENDE ANSATTE I H:S SKAL SE, SÅ
TJEK HJEMMESIDEN OG SKRIV TIL OS. OPTAGELSERNE FINDER STED I LØBET AF SOMMEREN.
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DIN INDRE MOK
ER DU TRÆT AF PIZZA, KEBAB OG ALT DET ANDET NYMODENS PJAT?

Vi kender det alle sammen, lørdag formiddag med tømmermænd. Det eneste man tænker på, er hvor mange penge man har
klattet væk på sin fedtlever aftenen inden og hvordan cholesterolindholdet kan udbygges ved indtagelse af junk og cola.
Nu er det jeg så spørger: hvorfor skal det være en slatten frokostpizza, der skal tilfredsstille min craving? Der er faktisk
alternativer og jeg har for nylig opdaget en lille oase i mit nærmiljø. Bodegaen Klør Dame på Tagensvej byder hver lørdag
mellem 12-15 på et tilbud, de færreste studerende vil kunne sige nej til. Tre stykker uspecificeret højtbelagt smørrebrød 25,-.
Jeg har nu gennem de sidste 5-6 uger haft Klør Dame som min faste base lørdag eftermiddag, og det har været hyggeligt
indtil nu. Ud over at maden er glimrende og billig, er underholdningen helt i top. Stamgæsterne er altid klar på et hånligt
tilråb, når du bestiller en cola til din platte og skulle man uforvarende komme til at nærme sig en af de opsatte
spillemaskiner, kan man godt regne med en irettesættelse.
Klør Dame er for alle dem, der synes højdepunktet i Matador var scenerne fra Postgården, så hvad venter du på? Ses vi på
lørdag? Det tror jeg nok vi gør, jeg sidder oppe i hjørnet. Vi ses.
Mvh Martin Christensen

ENEMY TERRITORY (ET) ER ET VIRKELIGT
VIRKELIGT FEDT SPIL!!
Altså, hvor man i counter bare løber rundt og hærgrer hinanden på kort tid, skal man i ET arbejde sammen.
Der er både engineers, field-ops, covert-ops, medics og soldiers, der alle skal arbejde tæt sammen for at
bekæmpe,- i dette tilfælde de lede nazister. Banerne er spændende, varierede og store. Head-shots er uhyggelige
lækre at udføre og humiliation med kniv er en udsøgt fornøjelse.
De forskellige klasser af mænd har alle deres egne specialiteter og svagheder, og det er netop her, at spillet er langt mere
udfordrende end counter. Der er brug for alle og man SKAL arbejde sammen, ikke bare nilre rundt med en TMG for så er
man en noob

DET ER NEMT AT KOMME I GANG MED ET, DA SPILLET ER FREE-WARE OG KAN
HENTES PÅ: WWW.ENEMY-TERRITORY.COM

Jeg giver det fuld karakter 6/6

ER DU INTERESSERET I AT SPILLE LIDT MED OS (MEST MARTIN) ER VI NOGLE GANGE
AT FINDE PÅ DE NORSKE SERVERE SOM (ET) FUELBUSTER ELLER (ET) GOLDRUSH
MOK-red/Christen

Advarsel

Højt forburg af ET kan
medføre svingninger i
kavaliteten af ens eksamenslæsning.
MOK-red's
Ansvarshavende
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TIL 12. SEMESTER

DIALOG
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Denne uges dekan-outfit er lavet af Simon Krabbe. Simon har som den eneste lettet måsen og designet en omgang kluns til den tæske lækre dekan, og vinder derfor MOKs
konkurrence.
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FÆÆÆÆÆZZZT
SÅ ER DET TID TIL PUMPEFEST 2005

MANDAG DEN 27. JUNI KLOKKEN 22.00 TIL
???
HUSGRUPPENS AFSKEDSSALUT TIL DE FÆRDIGE KANDIDATER.
HVER SOMMER AFHOLDER HUSGRUPPEN PUMPEFESTEN
FOR DE FÆRDIGE KANDIDATER (OGSÅ DEM FRA I VINTER) – UDOVER DEN FEDE BAR I ATRIUM-GÅRDEN , VIL
DER VÆRE BAND PÅ DEN STORE SCENE.
SOM VANLIGT UDDELES DEN GYLDNE PUMPE TIL EN (ELLER FLERE?) FÆRDIGE KANDIDATER, DER HAR UDMÆRKET SIG VED AT VÆRE SOCIALT OG FESTLIGT AKTIVE
FOR DERES ÅRGANG!
HVEM KAN KOMME MED TIL FESTEN?
ALLE FÆRDIGE KANDIDATER FRA JANUAR 2005 OG JUNI
2005 ER GARANTERET ADGANG MED ÉN (1) GÆST ELLER
KÆRESTE ELLER KONE/MAND, SÅFREMT DERES FULDE
NAVNE ER SKREVET I DØREN. DETTE BLIVER DE VED AT
SENDE EN MAIL MED GÆSTENS OG SIT EGET FULDE NAVN
(SAMT HOLDNR.) TIL DENNE ADRESSE:
PUMPE@STUDMED.KU.DK.
ER DU BLOT EN SIMPEL STUD.MED. SOM OS ANDRE GÆLDER FØLGENDE REGLER:
KUN ADGANG MED STUDIEKORT/ID-KORT TIL PANUM –
INGEN GÆSTER – DETTE ER EN
LÆGE(STUD.)PROFFESSIONSFEST!
VI GLÆDER OS TIL ÅRETS FEDESTE FEST I KLUBBEN
KOM GLAD – KOM FRISK - HUSGRUPPEN

LAAANG FREDAGSBAR D. 24/6 KL. 11-24
Kom og fejr din veloverståede eksamen eller klag din nød til semesterets sidste fredagsbar!
Baren kører fra kl. 11 til 24, så der er rigelig tid til at fortælle alle om, hvor svær tidlig patient kontakt var. 1 gæst med pr studiekort
KOM GLAD - KOM FRISK
Husgruppen

