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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.
Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.

Onsdag
Torsdag

9/10:

MOK nr 6, årgang 35 udkommer
Faglig dag om akut medicin

10/10:

Filmfest i klubben. P8'n bydder op til
adventure-dans

Fredag 11/10:
Lørdag 12/10:
Søndag 13/10:
Mandag

14/10 :

Ikke MOK i denne uge

Tirsdag 15/10:
Onsdag 16/10:

17/10:

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse,
c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.
Forsider honoreres med 200,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:
Panum Instituttet:
1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen.
Fr.berg Hospital:
Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.
Hvidovre Hospital:
1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg:
Undervisningslokalerne, bygning 8
KAS Gentofte:
Auditoriet.
KAS Glostrup:
Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev:
Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet:
1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet:
Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet.
Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til GBbankkonto 655-4954. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK
med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Kristoffer Staal Rohrberg
Denne uges forside:

Fredag 18/10:
Lørdag 19/10:
Søndag 20/10:
Mandag
Denne

kl

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt
klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.
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Torsdag

MOK udkommer IKKE

21/10 :

Kl 12:00 : Deadline for indlæg til MOK nr 7
redaktion
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MOK & STUDIET

MOK UDKOMMER IKKE I NÆSTE UGE!
Det er et faktum: Efteråret er
kommet. Vi kan nu se frem til ½ år
med regn, blæst, sne, slud, mere
regn og kulde. Bladene forlader
træerne, nu i en noget mere rød
udgave end da de dukkede op somi
foråret. Uge 42 lugter simpelthen
så meget af efterår, at vi her på
MOK-redaktionen har besluttet for
at holde efterårsferie og vi glæder
os
Men hold modet højt. MOK
udkommer igen den 23/10, og så
kan du jo gå 14 dage og glæde dig
rigtig meget til dit yndlingsblad
igen udkommer.

FELIX???

Vi her på MOK-redaktionen er ikke helt tilfredse med de royales valg af navn til den
lille mindste-prinsen. Vi kom jo, for over 9
måneder siden, med et kvalificeret bud på
mindste-prinsens navn. Vi havde rådspurgt
os hos landets førende nummerologer og var
kommet frem til det navn, som uomtvisteligt ville give mindste-prinsen de optimale
opvækstbetingelser: Sanda Tyatt. Men næ
nej. De kongelige mener ikke, at deres lille
pode skal have de optimale betingelser under opvæksten. Han skal have et navn, som
man ikke kan undgå at blive drillet med.
Felix…
Stakkels knægt. Han har vores royale medfølelse .
MOK/Kris

Styrende organer
Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Personsager
3.
Godkendelse af referat 02-08 og 02-09
4.
Studieplan
a.
Spotprøve på 4. og 5. semester
b.
Rapport vedr. Organkursus 1
c.
Indstilling om OSVAL I
5.
Fakultetets økonomiske situation - sparekrav
6.
Ændring af adgangskrav
7.
Loft over antal af OSVAL-opgaver
8.
Udpegning af nye medlemmer til VKO-udvalg
9.
Meddelelser
10.
Eventuelt
ad 1

Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt.
ad 2
Personsager
En ansøgning om tidsfristforlængelse samt tilladelse
til sjette gangs eksamensforsøg i biokemi blev ikke
imødekommet.
Simon Serbian spurgte, om en studerende i forbindelse med afslag, som betød udskrivning fra studiet
fik hjælp evt. i form af henvisning til studenterrådgivning e.l. – Det blev oplyst, at der inden en sag
når så langt i mange tilfælde har været etableret
kontakt til studenter-rådgivningen og/eller den centrale studievejledning.
Med henvisning til, at studienævnet tidligere havde givet studerende tilladelse til holdsætning
på kursus i metodelære på 3. semester trods manglende eksamen i cellebiologi ønskede studievejledningen afklaret om det samme gjorde sig gældende, hvis det var tentamen i basal humanbiologi
der manglede. – Det blev præciseret, at såfremt en

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin

Sekretær Grete Rossing, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Sekretær Conni Holm, lokale 9.1.41 35 32 70 93 (holdsætning 1. sem., lektionskataloger)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer:
Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:
Man-tor 10–14
Studentersekretærer:
Louise Honoré og Thomas Rasmussen
Træffetid:
Man + Ons15-16
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer:
Fuldmægtig Susan Post
Assistent:
Maj-Britt Helvang
Træffetid:
Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Mikkel Westen og Mads Falk
Træffetid:
Mandage fra 10.00 - 14.00
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Line M. Brixen
Onsdage fra kl. 13.00 - 17.00

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard (KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Alice Lehmann Rasmussen (alras@herlevhosp.kbhamt.dk)
Træffetid
Man-fre 10-14
Studentersekretær Christel A.B. Jørgensen (7.-9. semester)
Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)
Klinikudvalgets hjemmeside: www.ku.kbhamt.dk

studerende mangler at bestå en af de to nævnte
prøver kan ansøgning om holdsætning til kursus i
metodelære imødekommes under forudsætning af
ledige holdpladser.
En forespørgsel fra studievejledningen vedr.
delmerit blev henvist til et senere møde.
ad 3
Godkendelse af referat
Referaterne 02-08 godkendt. Referat 02-09
godkendt med rettelse.
ad 4
Studieplan
Spotprøve på 4. og 5. semester. Studienævnet havde
på sit møde d. 2. april 2002 nedsat en arbejdsgruppe,
hvis kommissorium var ”at afklare behovet for en
selvstændig evaluering af færdigheder oparbejdet
gennem organkurserne på 4. og 5. semester”. Arbejdsgruppen indstillede, at der på 4. og 5. semester
som et element af den integrerede eksamen efter
hvert af semestrene afholdes en praktisk færdighedsprøve (spot), tilrettelagt af anatomifaget. Omfanget
af prøverne var for 4. semesters vedkommende 8
situationer med hver 3 minutters besvarelsestid og
på 5. semester 10 situationer med hver 3 minutters
besvarelsestid.
Arbejdsgruppens indstilling gav anledning til en længere drøftelse, hvor de studerende bl.a. gjorde opmærksom på, at der i forbindelse med den skriftlige
evaluering kunne anvendes billedmateriale. Ved de
”gamle” mikroskopi spotprøver var detaljespørgsmålene vedlagt på papir ved siden af mikroskopet, hvorved det ofte var unødvendigt at mikroskopere sig til
organdiagnosen. Der blev fra lærerside gjort opmærksom på, at man ved billedmateriale intet lærte om
størrelsesforhold, som også var en vigtig del.
De studerendes holdninger til spørgsmålet om spotprøver efter 4. og 5. semester er på opfordring uddybet i et brev til studielederen, som efter mødet blev
fremsendt. Brevet vedlægges referatet.
Ved afstemning om forslaget stemte 3 for og 5 imod
spotprøver på 4. og 5. semester. En undlod at stemme.
Poul Jaszczak, som ikke havde været til stede under
drøftelserne, anmodede om at få punktet genåbnet.
Han meddelte, at der ifølge studieplanen var mulighed for spotprøver. Han ville have stemt til fordel
for forslaget, da det var fremsat af en enig arbejdsgruppe, og fastslog at spotprøven kunne blive evalueret. Det var i øvrigt Poul Jaszczaks opfattelse, at
både kurset i cellebiologi og organblok 1 burde
revurderes på baggrund af de kommentarer og forslag der var fremlagt.
b. Rapport vedr. organkursus 1. Studienævnet fandt,
at rapporten fra den af studienævnet nedsatte arbejdsgruppe vedr. organkursus 1 var et godt arbejde.
Rapporten, som ikke havde været drøftet i følgegruppen, honorerede dog ikke studienævnets krav
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STUDIET

om tilpasning af målene for organkursus 1 til de
tidsmæssige rammer.
Rapporten gav anledning til en længere drøftelse,
hvorunder også de varslede besparelser blev inddraget, idet disse forventes at få betydning for studieplanen. – De studerende ønskede eventuelle ændringer implementeret allerede fra efteråret 2002, og
gjorde opmærksom på, at hvis der skulle skæres i
timetal skulle der nødvendigvis ske en samtidig reduktion af pensum.
Der blev fremsat forslag om, at lade faglederne fra
kurserne på de 3 første semestre gennemgå
semestrenes undervisning og vurdere både indhold
og belastning. – Studienævnet besluttede at tage
kontakt til følgegruppen.
c. Indstilling om OSVAL I. Indstillingen blev positivt
modtaget, dog blev der stillet spørgsmål ved det
manglende honorar til censor. – Simon Serbian foreslog, at der efter den mundtlige fremlæggelse udarbejdes et kort skriftligt notat om hvordan fremlæggelsen forløb. Dette blev fra lærerside tilbagevist
som en umulig opgave, hvis undervisningen skulle
køres af én lærer. Hele evalueringen af OSVAL I gav
anledning til en længere drøftelse. – Det skal snarest
udmeldes til de studerende, hvordan evalueringen
afvikles.
Indstillingen blev principielt godkendt. Jan-Helge
Larsen og Torben Schroeder kontaktes med henblik
på afklaring af spørgsmål og indarbejdning af studienævnets kommentarer, herunder at den mundtlige
fremstilling skal godkendes, inden der kan gives karakter for den skriftlige fremstilling.
Ifølge studie- og eksamensordningen er bestået
OSVAL I en betingelse for indtegning til 6. semester. Studienævnet besluttede at fravige dette krav.
Dog skal OSVAL I være godkendt/bestået inden
eksamensbrev kan udfærdiges.
ad 5
Fakultetets økonomiske situation – spareplaner
Studielederne var af dekanen pålagt at aflevere spareforslag torsdag d. 19. september. Studienævnet efterlyste en oversigt over hvordan pengene
(indtægterne) fordeles. – Simon Serbian oplyste, at
Forenede Studenterråd afholder et stormøde om
universitetslovsreform samt Finansloven for 2003 den
24. september kl. 15.00 i Lundsgaard auditoriet på
Panum Instituttet.
ad 6
Ændring af adgangskrav
Punktet udsat.
ad 7
Loft for antal OSVAL-opgaver

Fra følgegruppen var modtaget forslag om,
at studienævnet satte en øvre grænse for, hvor mange
OSVAL I og OSVAL II opgaver en underviser maksimalt kunne være vejleder for pr. semester. Studienævnet besluttede at følge forslaget, således at en
underviser maksimalt kan være vejleder på 5 OSVAL
I og 5 OSVAL II opgaver per semester.
ad 8
Udpegning af nye medlemmer til VKO-udvalg
Fra VKO-udvalget var modtaget en anmodning om, at der udpeges 3 lærermedlemmer samt 2
studerende til udvalget. – Kommissorium samt oplysning om mødeaktivitet udsendes til institutlederne,
som anmodes om at fremsende forslag til lærermedlemmer og de studerende blev anmodet om at
udpeger 2 medlemmer.
ad 9
Meddelelser
a. Pernille Due meddelte, at der var udsendt optagelsesbreve til 552 studerende, heraf havde
69 takket nej.
b. I Rektors Uddannelsesudvalg arbejdes
videre med rekvirentmodellen. Der arbejdes på normsætning på Sund – dels konfrontationstimer, dels
forberedelsestimer.
d.
Gordon Jehu meddelte, at der var ansat 10
tutorer i dette semester. De gør alle en stor indsats
for at integrere udenlandske studerende.
e.
En studerende fra Klinikudvalget Københavns Amt havde givet udtryk for, at ekstrabevilling
til sygehusene til nedbringelse af ventelister medførte, at der ikke var tid til at varetage undervisningen.
f.
Pernille Due meddelte, at der holdes
afskedsreception for Leif Christensen mandag d. 30.
september 2002 kl. 15-17.
g.
Pernille Due oplyste videre, at 3 studievejledere havde opsagt deres stillinger med henvisning
til arbejdsforholdene.
h.
Poul Jaszczak meddelte, at Holbæk Sygehus nu var inddraget i undervisningen i gyn/obs og
pædiatri, og at der fra Holbæk amt var udvist stor
interesse for at indgå i undervisningen.
ad 10
Eventuelt
Intet til dette punkt.

KONTROL AF EKSAMENSTILMELDINGER

Nu er alle eksamenstilmeldinger til vintereksamen
2002/03 indtastet på edb. De studerende, der ønsker
at kontrollere, at vi har tastet deres tilmeldinger
korrekt, kan kontrollere det på de lister, vi har hængt
op i Vandrehallen ved indgangen til fakultetsgangen
(på samme opslagstavle, som karaktererne bliver
slået op).
I kan også gå på Internettet på adressen:
www.punkt.ku.dk (selvbetjening) og kontrollere
jeres tilmeldinger der (under ”vis tilmelding”).
På samme adresse kan I ligeledes se jeres opnåede
karakterer og gennemførte kurser m.m.
Har I bemærkninger til de tastede eksamenstilmeldinger (hvis I mener vi har tastet forkert o.l.)
skal I kontakte eksamenskontoret snarest muligt.
Hvis nogen har “glemt” at tilmelde sig eksamen, skal
man søge dispensation.
I indtegningsugen modtog vi nogle eksamenstilmeldinger uden underskrift (og en enkelt 10. semestertilmelding uden identitet).
Disse blanketter skal underskrives, før du bliver indkaldt til eksamen.
Hvis du har dispensation til at blive fritaget for dele
af en eksamen eller du skal til en speciel eksamen og
du ikke har gjort opmærksom på det til indtegningen, skal du også straks kontakte eksamenskontoret
så vi kan tilrettelægge eksaminerne.
Vi skal ved samme lejlighed oplyse, at der blev foretaget 4680 eksamenstilmeldinger (ud af i alt 6992
eksamenstilmeldinger) på WWW/SEB. Disse tilmeldinger kan også ses på samme WWW-adresse (klik på
”vis tilmeldinger”) og de samme lister, som de ”almindelige” tilmeldinger.
Husk at gemme din PIN-kode – du kan bl.a. bruge
den til at forny årskort med i løbet af foråret, se i
resultatregistret om dine kurser er godkendt m.m.
Hvis du har svært ved at huske den, kan du ændre den
efter eget valg på punkt.ku.dk
Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at
kontakte eksamenskontoret.
Med venlig hilsen
eksamenskontoret v/Michael Sørensen

Studievejledningen
BØRNETILSKUD TIL UDDANNELSESSØGENDE.
Fra 1.Januar 2001 er det blevet muligt for studerende med hjemmeboende børn at søge kommunen
om et ekstra børnetilskud.
Studievejledningen for medicin
TRÆFFETIDER UGE 41
Dag
Dato
Telefontid
Man
7/10
1500 – 1600
Tir
8/10
0900 – 1000
Ons
9/10
aflyst
Tor
10/10
1500 – 1600
TRÆFFETIDER UGE 42
Dag
Dato
Telefontid
Man
14/10
1500 – 1600
Tir
15/10
0900 – 1000
Ons
16/10
1600 – 1700
Tor
17/10
1500 – 1600

Tilbuddet er gradueret efter indkomst og på max.5000
kr. årligt pr.barn.
TræffetidVejleder
1600 – 1900
1000 – 1300
aflyst
1600 – 1900

Camilla Grønlund Hiul
Ture Karbo (og Gordon T Jehu)
Gordon Thomas Jehu
Ulrik Bodholt

TræffetidVejleder
1600 – 1900
1000 – 1300
1700 – 2000
1600 – 1900

Camilla Grønlund Hiul
Ture Karbo (og Jes Braagaard)
Gordon Thomas Jehu
Ulrik Bodholt

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet kan ikke længere rettes til én specifik
international vejleder pga. omstrukturering af studievejledningens arbejdsopgaver.
Det er planen, at den internationale vejledning skal overgå til to akademiske medarbejdere.
Der tages forbehold for ændringer.
Studievejledningens telefonnummer er: 35 32 70 91.
Studievejledningens e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles via Ekspeditionen / lokale 9.1.33b / tlf. 35 32 70 61
Ekspeditionen har åbent mandag til torsdag: 0900 – 1600 og fredag: 0900 – 1500

Tilskuddet er ikke afhængigt af, om man modtager
SU. men beløbet sættes 10 % ned for den del af
indkomsten der overstiger 100.000 kr. for enlige og
150.000 for par.
Ændres indtægtsforholdene i årets løb, reguleres
udbetalingerne for de følgende kvartaler.
Der kan kun søges om eet tilskud pr. uddannelsessøgende forælder, uanset antallet af børn.
Tilskuddet søges hos din hjemkommune og udbetales
som almindelige børnepenge kvartalsvis. Der udbetales første gang i det kvartal, der kommer efter
kvartalet, hvor tilskuddet er søgt. Dog gælder det
for 1. kvartal i 2001 at det kan udbetales sammen
med 2. kvartals tilskud.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
kommune, eller på netadressen:
www.sm.dk/lovgivning – under ”alle gældende”.

ØKONOMI UNDER STUDIET  SU
OG HVAD SÅ?

Er du studerende ved Københavns Universitet, og
har du brug for råd og vejledning om økonomi og
andre sociale forhold?
Så er STUDENTER ØKONOMI VEJLEDNINGEN
måske svaret!
Vi kan ikke stampe penge op af jorden, men vi kan
hjælpe dig med at få overblik over din situation og
finde mulige løsninger.
Vi er uafhængige og kræver ikke dit cpr-nummer. Du
bliver ikke registreret i noget system og bliver dermed ikke til en ’sag’.
Sådan får du fat på studenterøkonomivejledningen
Vejledningen er kun åben efter aftale. Du ringer til
35 32 27 90 og vi aftaler en tid, hvor du kan få en
samtale. I nogle tilfælde kan vi klare problemerne
telefonisk. Du kan også sende en e-mail til sastudoekon@adm.ku.dk, hvor du fortæller, hvad du
ønsker at tale med vejlederen om.
Brug også SU-Kontoret og de faglige vejledere
Hvis du har generelle spørgsmål om SU, f.eks. hvor
meget SU man i alt kan få til uddannelse – hvad man
gør hvis man vil have SU med til udlandet – om man
skal søge om SU igen når man kommer på overbygningen, frister, og lignende – er det ikke SØ-vejlederen du skal kontakte. Spørg i stedet SU-Kontoret.
Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage.
MVH
SØ-vejlederen
www.ku.dk/sa/soe-vejledning/studoekvejl.html

SU-REGLER

(Måske nyt for dig)
1. januar 1996 trådte den ny SU-reform i kraft. Denne
reform omfatter alle studerende der er begyndt på
deres første videregående uddannelse efter 15/3/1988.
Studerende der er begyndt på deres første videregående uddannelse før 15/3/1988, er som hovedregel
ikke omfattet af SU-reformen. Enkelte nyoptagne
vil være omfattet af „den gamle SU-ordning“.
Næsten alle nyoptagene bliver tildelt klip svarende
til gennemførelse på normeret studietid (77 klip),
samt 12 tillægsklip til en evt. forsinkelse. Hvis du
tidligere har læst på en anden videregående uddannelse trækkes de eventuelt udbetalte klip fra.
Du skal ikke søge om at få udbetalt tillægsklip ved
dumpet eksamen eller hvis du ikke er fagligt forberedt til at kunne gå til eksamen. I stedet bruger du
af dine tildelte klip. I første omgang bruger du evt de
opsparede ekstra klip og herefter af dine tillægsklip.
EKSEMPEL: Søren har taget vagter og har kunnet framelde 4 klip. Han dumper desværre eksamen og bliver forsinket ½ år. I sidste ende
bruger han derfor 2 tillægsklip (6 md. minus de
4 md. opsparet).
Studieaktivitets kravene går ud på, at det er tilladt
at være 1 år forsinket – eksamensmæssigt set før
man bliver erklæret inaktiv (og dermed ikke får SU).
Det vil sige at stipendiekontoret stopper med at
udbetale SU klip et år efter du skulle have bestået
din eksamen. Stipendiekontoret ser dog ikke på hvor
mange år du har læst, men kun på hvor mange klip du
har fået udbetalt. For eksempel kan man godt blive
mere end et år forsinket – målt i forhold til
immatrikulationstidspunktet – hvis man på et tidligere tidspunkt har sparet klip op. EKSEMPEL: Søren har dumpet sine 6. sem. eksaminer Han har

Fase I

ÅBNINGSTIDER FOR DEN (VÅDE)

MAKROSKOPISKE STUDIESAL
LOK. 18.01.42
Her er semestrets første åbningstider for OKTOBER
Vi ses i kælderen. Med venlig hilsen studiesalsvagterne.
Ugedag:
Tirsdag
Fredag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Dato: Tidspunkt:
8.10
12 - 14
16 - 18
11.10
12 - 14
16 - 18
14.10
16 - 18
15.10
12 - 14
16 - 18
16.10
16 - 18
17.10
12 - 14.30
14.30 - 18
18.10
16 - 18

På vagt:
Bo
Bo
Bo
Bo
Uffe
Christel
Christel
Christel
Christel
Bo
Uffe
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- Ret til ændringer forbeholdes.
- Check altid opslag på døren til studiesalen.
- Adgang kun ved forevisning af gyldigt studiekort.

Mandag
Tirsdag

21.10
22.10

Onsdag
Torsdag

23.10
24.10

Fredag

25.10

Mandag
Tirsdag
Onsdag

28.10
29.10
30.10

Torsdag

31.10

15 - 18
8 - 12
12 - 18
8 - 12
8 - 14
14 - 18
12 - 14
16 - 18
8 - 14
14 - 18
8 - 14
15 - 18
13 - 18

Uffe
Bo
Christel
Bo
Uffe
Christel
Christel
Christel
Bo
Christel
Bo
Christel
Christel

nu læst i 4½ år men har meldt klip fra svarende
til 1½ år og har dermed kun fået udbetalt klip
svarende til 3 års studier. Han har hermed SU til
at være yderligere ét år om at bestå sine 6. sem.
eksaminer. Stipendiekontoret kontrollerer normalt
ikke om du har været holdsat, men kun om du har
bestået eksamen.
Hvis du har født efter 1/4/95, kan du som kvinde få
tildelt 12 ekstra klip. Disse klip kan du vælge at få
udløst som enkeltklip, eller som dobbeltklip (skal i
så fald udbetales i perioden fra 2 måneder før fødslen
til 6 måneder efter). Som nybagt far kan du fra 1/1/
96 få tildelt 6 ekstra klip hvis du får barn herefter.
Dem kan du også få som dobbeltklip.
Disse regler skulle gøre det nemmere for både dig og
Stipendiekontoret. Hvis du har yderligere generelle
spørgsmål er du velkommen til at komme forbi Studievejledningen. Hvis det er meget specifikke spørgsmål om hvor mange klip du har brugt eller der er
gået helt koks i det kan du med fordel kontakte
STIPENDIEKONTORET direkte på tlf.: 33 14 15 36
Se mere på www.su.dk

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE

Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

OSVAL I FORSIDER
Fredag den 1. marts 2001 udløb afleveringsfristen
for forsider til forårssemesterets
OSVAL I opgaver.
Hvis du er en af dem der endnu mangler at aflevere
din forside, så se at få det gjort snarest! Forsider
kan afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet,
hvor forsiden også skal afleveres i udfyldt stand.

Fase II
OSVAL II

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.

Som du måske allerede ved, er OSVAL II i studieplanen skemalagt på 10./11. semester, men du har
mulighed for at påbegynde opgaven på 8. semester.
OSVAL II opgaven adskiller sig bl.a fra OSVAL I ved
at være dobbelt så stor målt i studietid og vejlederressourcer (8 uger og 20 vejledertimer).
Du skal med OSVAL II demonstrere på et videreudviklet fagligt niveau en indsigt og en færdighed i
videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og den
videnskabelige proces’ faser.
OSVAL II bedømmes ved en mundtlig karaktergivende eksamen og bedømmes af eksaminator (vejleder) og en ekstern censor.
Der vil ikke blive udgivet et særskilt emnekatalog
for OSVAL II, men i emnekataloget for OSVAL I (&
II) vil du finde „mærkede“ emner (markeret med en

*) og (evt.) særskilte emner, der kan bruges som
emner til en OSVAL II-opgave. Du kan også selv
finde et emne og en vejleder, idet vejlederen dog
skal opfylde visse kriterier, som er nærmere omtalt
i betænkningen. Når du starter på din OSVAL II
opgave, skal du aflevere en forside med angivelse af
emne/titel samt vejleder i OSVAL-sekretariatet.
Forsiderne findes i de grønne skuffer udenfor sekretariatet.
Den undervisningsfri periode på 10. semester er i
forårssemesteret 2002 placeret således:
Mandag 6. maj 2002 – fredag 28. juni 2002.
Den undervisningsfri periode på 11. semester er i
forårssemestret 2002 placeret således:
Mandag 20. maj 2002 – fredag 28. juni 2002.
Du kan læse mere om OSVAL II i lektionskataloget,
OSVAL II-betænkningen og emnekataloget for
OSVAL I & II, der kan rekvireres hos OSVAL-sekretariatet.
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Studietilbud
Som studerende på Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet er

16.15-16.30
Uddeling af poster-priser.

FAKULTETSDAGEN DEN 21.
OKTOBER 2002

16.30
Happy hour (Buffet/jazz)

også for dig.
Læs programmet igennem, gå en tur ned af vandrehallen og se de mange forskellige posters, hvor de
ph.d.-studerende præsenterer deres forskning, og sæt
dig i Lundsgaard til det/de foredrag som du kunne
tænke dig at høre.
Program:
10.00-12.00
Poster-session (ph.d.-studerende).
Præsentationsboder ved studenterorganisationerne.
30.30-30.30
Professor, dr. merc. Henrik Holt Larsen, Handelshøjskolen i København, taler over emnet: ”Personalepolitik i en nedskæringspolitik – en udfordring for ledere og medarbejdere”
13.30-14.15
Professor Søren Nielsen, Århus Universitet:
Aquapuriner: Fra molekyle til klinisk medicin.
14.30-15.00
Fakultetspriserne til unge forskere uddeles.
15 minutters foredrag fra de to prismodtagere.
15.00-15.30
Professor Jens Chr. Djurhuus, Århus Universitet:
Forskningsfinansiering i fremtiden.
15.30-16.00
Professor Margareta Bertilsson, Københavns Universitet: “On Scientific Citizenship”.
15.15-15.15
Ralf Hemmingsen: Fakultetets initiativer i 2002.

LEJLIGHEDSBYTTE KBH. ÅRHUS

Haves: I smørhullet af Amager 15 min. fra byen
tilbydes en meget lækker, derfor dyrere, 2V lejlighed på 64m2 i 1½ år fra januar 2003 (mulig
forlængelse).
God stemning i velholdt og trafikstøjsvag ejendom tæt ved Amagerbrogade/boulevard. Energiruder hele vejen rundt. Nyt badeværelse med
super sanitet og gulvvarme, godt køkken (parketgulv) m/ gasovn, køl/frys og vaskemaskine,
højt til loft i soveværelset m/ nyafhøvlet gulv og
flot vinduesparti i stue med afhøvlet gulv. Der er
indbygget skabe i lejligheden, loftsrum, adgang
til cykelkælder og gårdareal der er under konstant forbedring. Gratis taletid med alle naboerne.
Tæt på Christianshavns Vold (grønt) og Christiania (brunt), 5 min. til Danmarks stærkeste
dagligvarekæder, 2-3 min. til HT knudepunkt &
Metro og 10 min. cykeltur til Rådhuspladsen og
Kongens Nytorv. Gode billige spisesteder og cafeer i området. Mdl. Leje kr. 6000,- inkl. forbrug
á konto. Grundpakke hos TDC kabel-tv kan overtages.
Ønskes: I samme periode en 1-2 værelses 30-56
m2 lejlighed i Århus C (alternativ tæt på
Danmarks Journalist Højskole) til max. kr.
3000,- inkl. forbrug. Sunde bofællesskabsanparter er også velkomne.
Interesseret? så skriv prompte mvh. Steven
Achiam – achiam@get2net.dk

FOREDRAG I PSYKOANALYTISK
DEBAT
”Social Sanctioned Violence: A Psychoanalytic View”
Foredragsholder: Otto F. Kernberg
Otto F. Kernberg er professor i psykiatri, direktør
for ”Personality Disorder Institute”, The NewYork –
Presbyterian Hospital, privatpraktiserende psykoanalytiker og tidligere præsident for IPA.
Otto F. Kernberg er dog ikke mindst kendt for sine
talrige publikationer, hvoraf mange er oversat til
dansk. Hans teori og metode har været skelsættende
i behandlingen af personlighedsforstyrrelser.
I nærværende foredrag taler han dog om et andet og
yderst aktuelt tema, nemlig hvordan systematisk
vold udført af totalitære regimer samt terror kan
forstås.
Tid og Sted: Onsdag den 23. oktober 2002, kl. 14.00
– 17.00, Rigshospitalet, auditorium 2
Entré: medlemmer:100 kr., gæster: 150 kr.
Nærmere oplysninger hos: Friederike Unger, e-mail:
F.Unger@mail.tele.dk eller telefon: 45 41 10 20

NOT JUST A BIOLOGICAL EVENT
- SALMONELLA IN THE 20TH
CENTURY

Foredragsholder: Dr. Anne Hardy, Reader,
Wellcome Trust Centre for the History of Medicine,
University College London
Tid: Torsdag d. 31. oktober, kl. 15.30
Sted: Panum Instituttet, Store Mødesal, Blegdamsvej 3, 1. sal.
Arrangør: Afdeling for Medicinhistorie – MedicinskHistorisk Museum, Institut for Folkesundhedsvidenskab, og Dansk Medicinhistorisk Selskab
Kontakt: Søren Bak-Jensen, e-mail: sbj@mhm.ku.dk
Entré: Gratis.
Kort introduktion: Salmonella er tilbagevendende
nyhedsstof i medierne. Men hvad ved vi om salmonellaens historie? Sygdommen kan ses som en biologisk
begivenhed, men også som et historisk fænomen med
sociale, kulturelle, politiske og økonomiske perspektiver. Anne Hardy udforsker i dette foredrag salmonella med fokus på samspillet mellem spisevaner,
oplevelsen af sygdommen, medicinsk diagnostik og
fødevareindustriens økonomiske interesser. Salmonella blir et mikrokosmos for kompleksiteten i det
20. århundredes medicin-, folkesundheds-, og
veterinærhistorie.
Lang introduktion: Salmonella er tilbagevendende
nyhedsstof i medierne. Men hvad ved vi egentlig om
salmonellaens historie? Sygdommen kan ses som en
rent biologisk begivenhed — men med historiske briller er det også nærliggende at se den i et bredere
socialt, kulturelt, politisk og økonomisk perspektiv.
Den engelske medicinhistoriker Anne Hardy udforsker
i dette foredrag salmonella med fokus på samspillet
mellem vores spisevaner, vores oplevelse af sygdommen, den medicinske diagnostik og fødevareindustriens
økonomiske interesser. Salmonella blir et mikrokosmos for kompleksiteten i det 20. århundredes medicin- og veterinærhistorie.
Anne Hardy er Reader ved Wellcome Centre for the
History of Medicine, University College London. Hun
er specialist i medicinsk socialhistorie, og er bla.
redaktør for tidskriftet Medical History.
Foredraget holdes på engelsk, men Dr. Hardy kan
svare på spørgsmål stillet på dansk.

Annoncer
SÆDDONORER SØGES

DUSØR 400,-KR. !!!!

Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium,
Fertilitetsafdelingen søger 1-2 unge mænd med
god sædkvalitet, der er villige til at aflevere en
sædprøve ca. 1 gang om ugen. Sædprøven skal
bruges til en analyse for antistoffer mod sædceller og ikke til insemination.
Honorar 250,00 kr. pr. prøve. Nærmere information fås hos bioanalytiker Birgitte Antoniades
(Tlf.: 33744026).

Jeg savner min Human Histologi fra Stevens og
Lowe og en mappe med rapporter. Sidst set efterår 2001. Formentlig er begge dele glemt på
Panum, men måske er de også lånt ud. Jeg mangler dem i hvert tilfælde. Mappen indeholder rapporter/opgaver af fagene sociologi, videnskabsteori, epidemilogi, statisk, fysik mm. Der står
Heike Jepsen på opgaverne. I Human Histologi
bogen står ikke mit navn, men på siderne i de
første kapitler er der skrevet oversættelser nogle
med fyldepen.

til Undersøgelse for antistoffer mod
sædceller

Københavns Praktiserende
Lægers Laboratorium
Pilestræde 65
112 København K

Jeg vil meget gerne have disse ting tilbage, derfor hvis du kender noget til deres opholdssted,
beder jeg om, at du kontakter mig på 74 68 59 77
eller heijep@mdb.ku.dk
Hilsen
Heike.

BØGER SÆLGES
Fase II
-Ortopædisk kirurgi, Sneppen m.fl., 4. udg., FADL,
350,-Dermatologi og Venerologi, Weismann m.fl., 3.
udg., FADL, 300,-Børne- og ungdomspsykiatri, Thomsen og
Skovgaard, FADL, 230,Alle bøger er nye, ubrugte og uden understregninger.
Ring til Jeannette på 32 57 48 52 / 61 70 02 42
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INDRE ORGANER
KONTINGENTBETALING TIL
FADL
Som tidligere meddelt i MOK har sekretariatet udsendt kontingentopkrævninger den 10. september
02 – med betalingsfrist den 1. oktober 02.
I skrivende stund mangler 375 medlemmer stadig at
betale deres kontingent for perioden l. august 02 til
31. januar 03, kr. 750,00. Sekretariatet har den 7.
oktober 02 udsendt rykkergirokort – med betalingsfrist den 14. oktober 02. Hvis betalingsfristen overskrides – vil det næste rykkergirokort indeholde et
rykkergebyr på kr. 150,00 – DERFOR BETAL DIT
KONTINGENT – DU KAN SIKKERT BRUGE 150,00
KR. TIL NOGET MERE FORNUFTIGT !
Da FADL modtager kontingentindbetalingerne elektronisk, vil indbetalingen først være registreret i
sekretariatets bogholderi 5 bankdage fra selve indbetalingen. Så har du betalt i løbet af de sidste par
dage, skal du bare se bort fra rykkergirokortet.
Senere betalingsfrist med hensyn til kontingentbetalingen kan altid aftales, og FADL bevilger altid
kontingentfritagelse ved orlov fra studiet og lignende
forhold. Det kræver dog, at ændrede studieforhold
meddeles sekretariatet, da FADL ikke har mulighed
for at indhente oplysninger om studieforhold.
FORSIKRINGSPRÆMIEN FOR ÅR 2003:
De medlemmer som er omfattet af FADL’s forsikringsordning, og som ikke er i kontingentrestance til
FADL, vil sidst oktober måned 02 modtage giroopkrævningen på forsikringspræmien for år 2003 –
med betalingsfrist den 3. december 02.
Fra sekretariatets side er vi godt klar over, at
forsikringsopkrævningen udsendes meget tidligt, men
erfaringsmæssigt ved vi også, at mange medlemmer
ikke betaler opkrævningen til tiden, derfor vil
opkrævningerne blive udsendt i god tid - inden årsskiftet. Sekretariatet skal afregne forsikringspræmierne med Codan inden årsskiftet, og endvidere
er det altid nødvendigt at sende rykkeropkrævning
til mange medlemmer.
Sekretariatet holder delvis efterårsferie i uge 42 –
åbningstid m.v. vil blive oplyst på FADL’s telefon –
3532 7490
Hilsen fra sekretariatet/Anette og Linda

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i FADL, Københavns Kredsforening
ONSDAG, DEN 25. SEPTEMBER 2002, KL. 17.00
Dagsorden:
1.Valg af dirigenter
2.Valg af referenter
3.Forslag til drøftelse: Fælles vagtbureau
3.1. Advokat Christian Th. Kjølbye besvarer spørgsmål og belyser virksomhedsløsninger. Herefter diskussion om forskellige løsningsmodeller.
4.Beretning fra bestyrelsen og kredsens udvalg:
5.Beretning fra Hovedbestyrelsen og HF-udvalg
6.Beretning fra Forlaget og Bogladen
7.Lovændringer:
7.1.Ændring af valg til Fonds bestyrelse
7.2.Valg af kritisk revisor på GF samt suppleant
7.3.Ændring af tidsfrist for at kunne stille lovændringsforslag
8.Valgtaler fra lister/kandidater til valget
9.Eventuelt

FADL

Rune R. Nielsen vælges på dirigentens forslag enstemmigt til referent. Endvidere blev den udsendte
dagsorden ændret, således at punkt 6 og punkt 6, stk.
1 vedrørende henholdsvis forslag om fælles vagtbureau
samt juridisk oplæg af advokat Christian Th. Kjølbye
blev rykket frem til henholdsvis punkt 3 og punkt 3,
stk. 1.
AD 3 og AD 3.1. Forslag til drøftelse af fælles vagtbureau
Simon Serbian påpegede indledningsvist, at FADL
allerede i efteråret 2001 afholdte afstemninger vedrørende sammenlægning og fondsstiftelse af vagtbureauerne - i de respektive generalforsamlinger i
henholdsvis Århus, København og Odense, hvor sidstnævnte desværre ikke havde beslutningsdygtig generalforsamling. Forslaget om fælles vagtbureau skal
således til drøftelse i generalforsamlingen samt
spørgsmål om konvertering af bureauet til en af følgende muligheder: fond, aktieselskab eller
forening(status quo).
Advokat Christian Th. Kjølby blev under dette punkt
inviteret til at fortælle om de praktiske muligheder
ved omdannelse af vagtbureauet. Christian Th. Kjølby
redegjorde således for fordele og ulemper ved henholdsvis forenings-, aktieselskabs- og fondstiftelse i
lyset af begreberne om beslutningskompetence, smidighed og ændringer:
For både aktieselskab og forening ligger beslutningskompetencen hierarkisk fra Generalforsamlingen til
Repræsentantskab og igen til Bestyrelse og daglig
ledelse. Begge kan stiftes med bredt formål og regler kan ændres af generalforsamlingen ved afstemning. For foreningen gælder dette med almindeligt
flertal og for aktieselskabet med kvalificeret flertal.
Fonden harmonerer med princippet om nonprofit samt
en - af stifterne - uafhængig beslutningskompetence.
Til gengæld lider denne løsningsmodel under, at ændringer for det første skal godkendes af Erhvervs-og
Selskabsstyrelsen samt at den eventuelle ændring
skal kunne betegnes som særlig nødvendig.
Herefter udspilledes en livlig og bred debat, hvorunder følgende blev sagt:
Brian Bjørn, tidligere hovedbestyrelsesmedlem, repræsenterede blandt generalforsamlingens fremmødte den holdning, at foreningen skal bibeholde
status quo. Den nuværende ordning er i således tilstrækkelig til at nå til enighed fremover imellem
regionerne Århus, Odense og København. Det blev
tillige understreget, at der igennem årerne er nået
kompromis på flere områder end angivet tidligere.
Problemet med stiftelse af fond er, ifølge Brian Bjørn,
at stiftelsen af fondens formål og virke juridisk set
vil binde kommende lægestuderende idet der for fonden gælder, at regler og love er meget svære at
ændre.
Andreas Lundh gør opmærksom på, at Københavns
Kredsforenings
Repræsentantskab ønsker at ændre den nuværende
struktur til en fond. Et
gennemgående problem er ifølge Andreas Lundh, at
trods tilsyneladende
enighed på landsplan er man alligevel ikke nået til
fuldstændig enighed på
landsplan. At fortsætte diskussionen vedrørende
struktur vil efter Andreas
Lundhs mening ikke give nogle nye resultater.
Den nuværnde ordning indeholder generelle toinhabilitetsproblemer, hvor
bestyrelsen skal agere både vagtbureau og fagforening.
Der er ifølge Andreas Lundh stor sandsynlighed for,
at regionerne vil finde
sammen driftsmæssigt i et fælles vagtbureau, uanset
om det er en forening,
fond eller aktieselskab., ligesom det er i dag

Repræsentantskabsmedlem Andreas Lundh gør opmærksom på, at Hovedforeningen har fået en hjemmeside, hvor alle interesserede har adgang til Hovedforeningens
aktiviteter. Derudover understregedes det, at der
med bl.a. SUL og Overenskomstudvalget er iværksat forhandlinger. Det blev tillige meddelt at overenskomstforhandlinger vedrørende lægevikarers løn
starter til oktober 2002, hvor der forventes lønstigning.
Simon Serbian meddelte, at man satser på at oprette et Sundheds- og uddannelsespolitisk Udvalg
(SUPU) under Hovedforeningen og at dette i højere
grad deltage i offentlige sundhedspolitiske debat samt
spørgsmål om turnusordningen og studieopbygningen
på landsplan, dvs. at mere overordnede problemstillinger diskuteres.
AD 6 Beretning fra Forlaget og Bogladen
Bogladens bestyrelsesmedlem og Hovedbestyrelsesmedlem Morten Bo gjorde opmærksom på, at Bogladens økonomi de seneste år har haft underskud.
Det er på den baggrund blevet besluttet i højere
grad at reklamere for bogladen, herunder via internetboghandel. Der forventes for første gang i flere år
overskud i 2003.
AD 7 Lovændringer
Indledningsvist blev det understreget, at ændringer
besluttet på generalforsamlingen først træder i kraft
når repræsentantselskabet har godkendt det samt at
beslutninger foretages ved almindeligt flertal, såfremt lovene ikke foreskriver noget andet.
7.1. : Forslag om ændring af kredsforeningens vedtægter §9, stk. 3 j., således at ordlyden vedrørende
valg af bestyrelsesmedlem til FADLs Vagtbureaus
Fonds bestyrelse omformuleres fra ”bestyrelsesmedlem og en suppleant…” til ”…bestyrelsesmedlemmer og suppleanter…”. 21 stemte for forslaget og 2
imod. 3 undlod at stemme.
7.2.: Forslag om at lade §9, stk. 3 e. udgå, således at
vedtægten vedrørende valg af kritisk revisor
omformuleres og indskrives som §12, stk. 7. Ændringen forhindrer eventuel to-inhabilitet, hvor et
repræsentantskabsmedlem samtidig fungerer som
kritisk revisor. Den kritiske revisor samt dennes suppleant foreslås med ændringsforslaget valgt direkte
på generalforsamlingen. Forslaget blev vedtaget
enstemmigt. Charlotte Flor Hansen blev på generalforsamlingen enstemmigt valgt til kritisk revisor, og
skal således fungere som denne de næste to år. Som
suppleant blev Rune R. Nielsen enstemmigt valgt og
skal således fungere som dette det næste år.
7.3.: Ændring af tidsfrist for indlevering af
lovændringsforslag i henhold til §13, stk. 2, således
at medlemmer nu kan indlevere ændringsforslag til
bestyrelsen to - i stedet for tre - uger før den ordinære generalforsamling. Forslaget blev vedtaget
enstemmigt.
AD 8 Valgtaler af lister/kandidater til valget
Ingen ønsker valgtaler, men følgende blev enstemmigt ved fredsvalg valgt som repræsentantskabsmedlemmer:

AD 1 Valg af dirigenter
Jacob Ørum blev på bestyrelsesformand Stine Sloths
forslag enstemmigt valgt til generalforsamlingens(GF)
dirigent. Dirigenten skal under GF administrere dagsordenen.

AD 4 Beretning for bestyrelsen og kredsens udvalg
Beretningen godkendt.

Andreas H. Lundh
Allan Evald Nielsen
Stine Sloth
Karen Boje
Morten Bo
Christianne Eickhoff
Camilla Boesen
Kamilla Nielsen
Simon Serbian
Gordon Jehu
Liv Bjerre Juhl Nielsen

AD 2 Valg af referenter

AD 5 Beretning fra Hovedbestyrelsen og HF-udvalg
Beretning godkendt.

AD 8 Eventuelt
Intet til dette punkt.
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VAGTBUREAUET

NYT FRA VAGTBUREAUET:
I december 2002 er sidste frist for indlevering af lønsedler d. 15.12.02. Lønsedler der kommer morgenposten d.
16.12.02 vil blive medtaget. Lønnen for december vil være til udbetaling mandag d. 23.12.02.

Sundhedsfaglig
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404
Brian Bjørn:
bb@fadl.dk

DISPENSATER TIL
TRANEHAVEN
Gentofte Kommunes Geriatriske Behandlingscenter,
Tranehaven søger dispensater .
Tranehaven har mange års god erfaring med brug af
FADL-vagter og tilbyder:
· God introduktion
· Faste aftaler om weekend-vagter
· Vagter i ferier og på helligdage
· Vagter efter aftale el tilkald ved sygdom eller andet
· Gode bus- og togforbindelser, (næsten nabo til Ordrup Station)
Du kan henvende dig til Vagtbureauet hverdage ml.
9.00 og 17.00.og udfylde et ansøgningsskema eller
sende en e-mail til kc@fadl.dk med oplysninger om dit
navn, adresse og telefonnummer – så sørger vi for
resten.

HJEMME SPV-HOLD 1507
Søger nyt medlem
Holdets opgave bliver at pleje og observere en 19 årig
mand, der lider af Spiemeyer-Vogts Syndrom, som er
en medfødt sygdom, der angriber nervesystemet. Dette
har medført, at patienten er blind og plages af epileptiske anfald.
Arbejdsopgaverne vil primært bestå i :
1. - at observere patienten for kramper.
2. - at give en hjælpende hånd til personlig hygiejne.
3. - at køre patienten på arbejde alle hverdage.
Vagterne afholdes i patientens hjem. Tidsmæssigt forløber vagterne fra kl. 23.00 til 09.00 alle hverdage 23.00 til 08.30 i weekends.
Krav.
-

500 SPV-timer.
Kørekort.
Lyst til at arbejde i et privat hjem.

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Tina, tlf: 33
25 87 99
Ansøgningsfrist: Snarest muligt !!!!!! til Vagtbureauet

INTENSIVHOLD 4102 SØGER
ET NYT MEDLEM TIL AFD. 542
KKHH
Vi er et veletableret fast ventilatørhold på intensiv
afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som nyt medlem
får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende
arbejde på lige fod med afdelingens sygeplejersker
med rig mulighed for at udvikle din kliniske erfaring
med meget varierende patientgrupper. Samtidig får du
fornøjelsen af at lære én afdeling at kende, få faste
kollegaer og ret faktisk vide, hvor både toilettet og
kaffemaskinen befinder sig.

Arbejdet indebærer at du vil lære/ eller
allerede kan:
· At blande/give medicin, herunder pressorstoffer og
antibiotika.
· At tage a-punkturer, blodprøver, venyler, EKG m.m.
· At gå stuegang med læger fra de forskellige afdelinger.
· At blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex
(PDM).
· At kunne arbejde selvstændigt – typisk med ansvar
for en patient.
· At blive oplært i og fortrolig med at køre kontinuerlig
hæmodialyse (PRISMA).
· At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting
der hører til arbejdet på en intensiv afdeling – såsom
psysisk observation, personlig pleje af patienten, arbejde med pårørende, akutte livsreddende procedurer,
opsætning af respirator/BiPAP/CPAP plus meget, meget mere.

Vi forventer at du opfylder følgende krav :
· Har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres
fra, forudsat relevant tidl. arbejde.
· Har bestået farmakologi.
· Kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år.
· Er selvstændig, fleksibel og engageret.
· Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter ( 6
med en ventil og 2 med en sygeplejerske).

Oplæring :
· Okt./Nov 2002

Vagtstart :
· Hurtigst muligt efter endt oplæring – eller efter aftale

Ansøgningsfrist :
· Ansøgningen skal være Vagtbureauet i hænde fredag
den 18/10-02

VT-KURSUS

Yderligere informationer :

Der er stadig ledige pladser på ventilatørkursus F her
i efteråret. Kursusstart er 31/10.

Kontakt venligst holdleder Annette Mortensen, tlf.nr.:
3879 2008..

Krav:
400 SPV-timer.
Gl. studieordning: bestået integreret- eller fysiologieksamen (6. sem.).
Ny studieordning: Bestået integreret eksamen (4. sem.)

PS : Oveni alt det ovenstående følger med en ansættelse også et godt måltid mad hver måned til holdmødet, fantastisk god kondi af den korte cykeltur til
Hvidovre og gode råd og erfaringer fra de øvrige holdmedlemmer fordelt over flere semestre og klinikudvalg.

Pladserne fordeles efter først til mølle princippet.
Tilmeldingsskema og kursusplan fås på Vagtbureauet.

Camilla Thomsen:
ct@fadl.dk
Christian Rothe
E-mail: cr@fadl.dk

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os
besked enten pr. brev,
telefon eller email.

2 HOLDMEDLEMMER
søges til Fadl´s metadongiver hold.
Fra november måned har vi brug for 2 nye holdmedlemmer på MVS hold 5501.
Arbejdet på MVS-hold 5501 består i at uddele
præparaterne metadon og buprenorfin til misbrugere i
Københavns Amt på socialmedicinske klinikker og
behandlingssteder. Dette indbefatter:
- Daglig udlevering af ovennævnte præparater i overensstemmelse med givne ordinationer.
- Udlevering af præparater til enkelte udvalgte klienter
i eget hjem
- Kontrol af ordineret indtagelse på stedet, samt
medgivelse af ordinerede præparater.
- Daglig observation af klienters almentilstand samt
påvirkningsgrad i forbindelse med evt. sidemisbrug.
Tilbagemelding til ordinerende læge ved problemer.
- Daglig social kontakt til klienter.
- Evt. deltagelse i kurser omkring de uddelte præparater.
Arbejdstiden er på hverdage 8-13, onsdag dog 8-14.
Lørdag og søndag ligeledes 8-14. Arbejdet tager udgangspunkt fra en adresse lige bag Glostrup sygehus.
For at være på MVS hold 5501 kræves der at:
- Have bestået farmakologi.
- Have kørekort, da vi har bil til rådighed.
- Kunne tage mindst 5 vagter hver måned hele året.
- Kunne deltage i holdmødet onsdag d. 23-10 02 kl.
18.00
Ansøgere der er tidligt i studiet og opfylder ovenstående krav vil blive foretrukket. For nærmere information - kontakt undertegnede.
Ansøgning skal være vagtbureauet i hænde senest
mandag d. 21-10-02
Trine Bagger Pedersen - Tlf.: 35264046
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VAGTBUREAUET
HOLD 4402
Vi søger adskillige nye medlemmer til vagtstart snarest.
- Syntes du at fysiologien var spændende, og vil du
gerne prøve at anvende den i praksis.
- Vil de gerne blive fortrolig med brugen og virkningen
af de vigtigste medicin-grupper.
- Kunne du godt tænke dig at træne dit ”kliniske øje”
- Savner du at føle, at du er en del af personalet på en
afdeling, hvor din tilstedeværelse både bliver værdsat
og taget seriøs.
- Savner du følelsen af et din kompetence bliver ordentligt udnyttet.
Så kan vi tilbyde dig et stabilt og velfungerende
afdelingshold, som har været en del af det faste
personale på Rigshospitalets Thoraxkirurgisk intensive
afd. i mere end 10 år.
På holdet vil du kunne drage rigt nytte af at være
sammen med folk spredt ud på forskellige semestre.
Du vil hver måned komme til et holdmøde, hvor der
efterfølgende bliver holdt en hyggemiddag.
Du vil få trænet de basale kliniske færdigheder, samt
blive fortrolig med mere avancerede behandlingsmetoder og udstyr.

Dine arbejdsområder vil omfatte bl.a.:
- observation og personlig pleje af afdelingens patienter.
Disse
omfatter
bl.a.:
Lungeog
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og
klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.
- Indgift af div. IV væsker og blodprodukter.
- Udtagning af forskellige blod- og dyrkningsprøver.
- Forbindings- og drænpleje.
- EKG-tagning, og derved rig mulighed for at træne
tydnigen af EKG.
- Peritoneal- og hæmodialys(PRISMA)-behandling.

Til gengæld kræver vi:
- At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok til at
arbejde med ofte kritisk syge patienter - også når der
sker noget MEGET spændende et andet sted på afdelingen.
- At du har 400 VT-timer.
- AT du har bestået fysiologi.
- At du tager min. 25 vagter i løbet af de første 3
måneder og derefter min. 6 vagter pr. måned. Efter 1
år er der mulighed for at gå ned til min. 4 vagter pr.
måned.
- At du er indstillet på at tage 4 følgevagter med fuld
løn.
Ansøgere som er tidligt på fase II vil blive prioriteret.
Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på holdet i mindst et år.
Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
hvis vi vurderer, at ansøgeren er kvalificeret, og man
skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis man
f.eks. ikke har nok VT-timer.
Yderligere oplysninger: Kontakt Chr. Jeppesen på tlf.:
3887 3740
Ansøgningsfrist:. Ansøgningsblanket fås og afleveres
på vagtbureauet hurtigst muligt
Ansættelsessamtaler: Der vil da bliver afholdt samtaler på afd. 4141 den følgende uge.

NATARBEJDE PÅ
VELFUNGERENDE
HJEMMEHOLD?
Vi er et VT hjemmhold 4630, som har et medlem, der
snart afslutter studiet, og desuden skal vi til at tage
dagvagter, hvis den faste vagt bliver syg og under
ferier.
Derfor søger vi 1-2 nye medlemmer som ønsker min
2-4 vagter pr måned. Vi prøver så vidt mulig at tage
hensyn til medlemmernes vagtønsker, og vi tager gerne
ansøgere sidst på studiet.
Vi arbejder centralt på Frederiksberg, og passer en
sød, stille dreng på 3 år, der har en cerebral parese.
Dette gør, at han ikke kan synke tilstrækkeligt og skal
afhjælpes med sugning nogle gange i vagten, ligesom
han skal sondemades via en PG-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., (ofte er det
nok med olivenknop, nogle gange dybere), sondemade,
skifte ble og omsorg. Der stiles mod at han sover
mest muligt om natten. Dregen passes i eget værelse
og vagtfaciliteterne er særdeles gode (TV, video, computer, slikskål, te, kaffe) Forældrene er utrolig søde og
meget glade for holdet, som er et lille hyggeligt hold på
forhåbentlig snart 11 medlemmer. Der er kat i hjemmet.
Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagttiderne er
fra 22.00 til 07.00 søndag til torsdag og 23.00 til 07.00
fredag og lørdag. Desuden dækker vi dagvagter, (på
hverdage i en institution), ved sygdom hos den faste
vagt og under ferier.

Krav til dig:
- Du skal have haft over 150 VT-timer (gerne med
BVT-kursus, men ikke noget krav)
- Du skal kunne tage min 2-4 vagter om måneden
- Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du finder dette
nødvendigt.

ASSISTENT TIL
LEVERVENEKATERISATION
Til Rigshospitalets hepatologiske afdeling A søges en
assistent til levervenekaterisation. Arbejdet foregår
på operationsgangen og består i at assistere en speciallæge, herunder dække sterilt op (lægen, men ikke
assistenten, arbejder sterilt), betjene monitorer og
røntgenapparat m.v.
Arbejdet finder sted hver fredag formiddag, ca. kl. 812, og aflønnes med ventilatørløn. Der gives mindst
fire timers løn for hver aftalt vagt. Oplæring sker ved
den første lønnede vagt.

- Du skal være glad for børn og have lyst til at arbejde
i et privat hjem.
Yderlige oplysninger hos holdleder Rebekka tlf:
35374920/ 51944920. (der trækkes lod blandt ansøgerne)
Næste holdmøde er sidst i oktober
Ansøgningsfrist: Onsdag d. 23. oktober 2002 kl. 12:00
til vagtbureauet.

HOLD 4406 PÅ HERLEV
INTENSIV
søger 2 ventilatører til indsupplering når
det passer dem!
Krav:
· Bestået farmakologi (Hvis du er på 7. eller 8. semester, kan der dispenseres fra dette)
· 300 VT-timer ( skulle du ikke helt have 300 VT-timer,
vil vi dog gerne høre fra dig alligevel)
· 4-5 vagter pr. måned
Vi er et fast VT-hold, som dækker hele månedens
aften- og nattevagter på Herlev intensiv afdeling.
Afdelingen har 8 sengepladser med et almindeligt intensivt klientel: KOL, pneumoni, kirurgiske ptt.; endvidere har vi en del hæmatologiske samt dialysekrævende intensivpatienter fra hele Københavns Amt.
Holdet er fuldtalligt i øjeblikket, men da flere af vores
medlemmer nærmer sig afslutningen på studiet, ønsker vi efterhånden at tilføre nyt blod til holdet.
Derfor kan vi tilbyde, at du kan starte på holdet så
snart det passer dig, få dine følgevagter med det
samme og være sikker på minimum 4-5 vagter.
Som medlem på hold 4406 vil du
- få en masse søde kolleger (både læger, plejepersonale og specielt ventilatører)
- få sammen med en sygeplejerske ansvaret for to
patienter
- få mulighed for at oparbejde kompetence og selvstændighed i a-punktur tagning og analyse, KAD- og
sondeanlæggelse, blodprøvetagning etc
- se patienter med ofte komplicerede sygdomsforløb.
- Få undervisning af afdelingens læger i emner, som
vi måtte ønske..
Der er 1 ulønnet følgevagt med en ventilatør og 1
lønnet følgevagt med sygeplejerske
Ansøgningsfrist: Ring snarest mulig til holdleder Annette S. Jensen 39 27 47 86 og fortæl hvornår du
kunne forestille dig at starte og/eller afgiv en tilmelding til holdet
på Vagtbureauet senest torsdag den 17. oktober 2002

Krav: Du skal have gennemført klinisk kursus i medicin eller kirurgi (dvs. være på mindst 8. semester).
Lidt teknisk snilde er en fordel, og hvis du har erfaring
i operationsassistance vil det ligeledes være et plus.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos klinikoversygeplejerske Lene Rostgaard på telefon
35.45.10.30. Ansøgning direkte til afdelingen via email: rostgaard@rh.dk.

Medicinerundersøgelsen
Deltag i spørgeskemaundersøgelsen på Vagtbureauets
hjemmeside www.fadl-vagt.dk og deltag i lodtrækningen
om bogpræmier.
Også for ikke-medlemmer!
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INDRE ORGANER
FASE II FEST
LØRDAG DEN 26. OKTOBER
MIDDAG KL. 19
FEST KL. 22-05
BØRNENE ER GÅET I SENG
OG DE VOKSNE HOLDER FEST
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DJ
HAPPY HOUR KL. 22-24
BILLIGE DRINKS RESTEN AF NATTEN
MÅSKE BAND
I KENDER SELV RESTEN...
BILLETTER KAN KØBES I STUDENTERKLUBBEN
FRA ONSDAG DEN 9/10:
MED MIDDAG 100 KR.
EFTER MIDDAG 40 KR.
OG HUSK SÅ: INGEN BILLET INGEN ADGANG!

Filmklubben P8'n
præsenterer

Torsdag den 10. oktober
klokken 20.00 - 05.00

Adventurefest!

www.p8n.dk

PROGRAM
EFTERÅRET 2002

10/10 ADVENTUREFEST
: Indiana Jones & Tombraider
24/10 Italiensk for begyndere
31/10 Halloween Tema: H20 & Shadow of the vampire
7/11 Four Rooms
14/11 Tilsammans
21/11 3-på-stribe (trilogi-mix):
Jaws I, Tilbage til Fremtiden II og
Jurassic Park III
28/11 Ghost World
5/12 Far til fire i byen (julebal i nisseland)

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe
kaffe, pils og guf inden filmen starter kl. 20.00.
Den første aften man kommer, betaler man
50 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger.

Så er det tid til at holde fest!
Vi viser to adventurefilm og
holder derefter åbent til kl
5.00.

PROGRAM:
16-20 BILLETSALG I KLUBBEN
PRIS 30 KRONER
20.00 TOMBRAIDER
22.30 INDIANA JONES 1
0.30 FEST HELE NATTEN MED DJ
OG KOLDE DRINKS
NB: Fri adgang med
gyldigt medlemskab.
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IMCC

KENDER DU IMCCS ULANDSGRUPPE ?
HAR DU LYST TIL AT ARBEJDE MED PRIMÆR
SUNDHED I BOLIVIA ELLER GHANA ?
HAR DU LYST TIL ET EVENTYR ?
- SÅ ER ULANDSGRUPPEN MÅSKE NOGET FOR
DIG….!
Ulandsgruppen har i øjeblikket 3 projekter, heraf
findes 2 i Bolivia (Azurduy og San Lucas) og 1 i Ghana
(Tumu). Formålet med projekterne er at højne sundhedstilstanden i nogle af verdens fattigste områder i
samarbejde med de lokale sundhedsmyndigheder og
med opbakning fra lokalbefolkningen.
På projekterne arbejder man med primær sundhed i
nogle af verdens fattigste områder. Strategien bygger på WHO's Primary Health Care som søger at
udbrede kendskabet til sundhedsfremmende adfærd.
For at opnå de overordnede formål arbejder IMCC
på at styrke det eksisterende sundhedssystem i landdistrikterne, ved f.eks. at deltage i de nationale
sundhedsprogrammer omhandlende f.eks. vaccinationsprogrammer, mødre- og barnsundhed og ernæring.

Ofte er problemet, at disse udmærkede sundhedsprogrammer ikke når ud til landbefolkningen, da der
mangler midler, lige fra læger, sundhedsklinikker,
uddannelse, medicin og planlægning, til vilje og motivation.
Arbejdet sker i samarbejde med de lokale sundhedsmyndigheder og er baseret på bæredygtighed og ejerskab i forhold til den lokale befolkning. Ulandsgruppen
lægger vægt på, at sundhedsproblematikken skal ses
på baggrund af befolkningens generelle økonomiske,
politiske, kulturelle og sociale forhold. Endvidere
tilrettelægges aktiviteterne udfra et bredt kendskab
til lokale sygdomsopfattelser og traditionelle behandlingsmetoder.
Enhver medicinstuderende kan søge projektet, og
såvel par som enlige har mulighed for at blive udsendt, og der stilles ikke specifikke krav til en evt.
partners faglige baggrund. Den medicinstuderende
skal på udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester – man kan derfor godt søge om optagelse før!
Der afholdes udtagelsessamtaler én gang om året i
februar måned, hvor der udtages 2 rotationer til
hver af de 3 projekter – altså i alt 6 rotationer!
Udsendelsestidspunkterne for Bolivia-projekterne er
1. juni/1. december og for Ghana-projektet 1. juli/1.
januar. Man vil således blive udsendt efter henholds-

vis 9 eller 15 måneders forberedelse. Udsendelserne
varer i 14 måneder. I starten af udsendelsen arbejder man med en ”gammel” rotation, der er i sidste
halvdel af deres udsendelse, og efter ½ år bliver man
selv den erfarne, der modtager og oplærer nyudsendte.
Dette skal sikre kontinuitet og erfaringsoverførsel
på projekterne.
Foruden de 14 måneders udsendelse forpligter man
sig til at deltage i forberedelse af egen udsendelse
samt at fortsætte i Ulandsgruppens arbejde i ét år
efter hjemkomst fra projektet.
I månederne op til udtagelsessamtalerne vil der blive
afholdt aftenarrangementer på alle 3 universiteter,
hvor tidligere udsendte vil fortælle om projekterne,
vise lysbilleder og besvare spørgsmål. Disse arrangementer vil blive annonceret i god tid i medicinerbladene.
For at komme til samtale skal man skrive en ansøgning til Ulandsgruppen. Ansøgningsvejledninger vil
ligge på dit lokale IMCC-kontor i begyndelsen af det
nye år samt blive udleveret til aftenarrangementerne.
Hvis du vil vide mere så kig ind på vores hjemmeside
www.imcc.dk/uland , kig ind på vores kontorer eller
ring til Lone & Thomas (86 16 60 08) eller til Maja &
Jakob (38 11 21 92)

Basisgrupper
FASE II FEST
Der er fase II-fest arrangørmøde fredag d. 11/10
kl. 16 i kantinen.

KURSUS I AVANCERET
HJERTESTOPBEHANDLING
FOR MEDICINSTUDERENDE
SATS tilbyder medicinstuderende undervisning i
avanceret hjertestopbehandling.
Indhold:
·
Teori
·
Færdighedstræning
·
Scenarier

ER DU NY PÅ PANUM ELLER
GAMMEL I GÅRDEN...

Kristne medicinere er en gruppe stud.med.´er
der mødes for at diskutere tro, Gud, etik, moral
og andre spørgsmål vi synes er spændende. Vi
mødes 4-5 gange per semester kring et tema og
bliver inspirerede af en gæstetaler. Vi mødes
også hver onsdag kl 12.00 til bøn i andagtsrummet
(lokalen ved siden af Studenterpræstens kontor),
og spiser bagefter frokost sammen. Udover dette
arrangerer vi blandt andet lejr sammen med studerende fra hele Danmark.
Dette sker de næste par uger...
Onsdag 9/10 kl.12.00 BØN i andagtsrummet
Torsdag 10/10 kl 19.00 Vi mødes hjemme hos
Jonas Aastrup,
Houmanns allé 4, st.tv Kbh.NV
Tema: Fælleskab

STUDENTERKLUBBEN INFORMERER - DØRREGLER:
Under 69-timers baren gælder det,
at man kan tage én gæst med pr.
studiekort til Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
MVH
Studenterklubben

Sted: Dansk Institut for Medicinsk Simulation
(DIMS) på Herlev Amtssygehus
Tid: Lørdag 12 oktober kl. 09.50 – 15.30
Mødested: Forhallen
Pris: SATS-medlemmer gratis. Andre kr. 30,Undervisere: Stud. med. ansat ved DIMS
Tilmeldingsfrist: Torsdag 10 oktober til Søren,
mail: soerens@mdb.ku.dk

EN ROYAL DOBBELT-FELIX

STUDENTERKLUBBEN INFORMERER:
Studenterklubben kan lånes af alle studerende
og medarbejdere på Panum mod depositum.

Nye er specielt velkommne!!!

Man skal bare henvende sig til udlånsgruppen,
som har åbent:
mandag fra 14-16
i MSR’s lokaler ved kemigangen.

Kristen eller ikke, Du er meget velkommen!
Hvis du har nogle spørgsmål: Skriv til
kristne_medicinere@hotmail.com (NB! Ny email
adresse!) eller ring: Linda Nilsson tel: 29728583

MVH
Studenterklubben
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INDRE ORGANER
NYT FRA STUDENTERPRÆSTEN
VIGTIGT! Studenterpræstens arbejde er i fare!
Tove Fergo svinger sparekniven, og Københavns
Stift skal spare et beløb, der vil betyde, at
studenterpræstearbejdet i København vil blive
betydeligt forringet. Fx. vil der blive råd til
færre arrangementer, og den akademiske medarbejder, der bl.a. står for studenterpræstens
PR, risikerer at hendes stilling bliver endnu mindre eller helt nedlægges med mindre
synliggørelse til følge. Det vil også betyde, at
døren til kontoret oftere vil være lukket, og det
vil være sværere at få en samtale uden at have
bestilt tid i forvejen.
Vi har brug for din underskrift til at tilkendegive, at du synes, at studenterpræsten og hans
medarbejder gør et vigtigt stykke arbejde. Underskriftslister vil være på kontoret og på opslagstavlen.
Støttemails kan også sendes til lotz@adm.ku.dk
På forhånd tak for din/jeres støtte!
Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder og
Nicolai Halvorsen, studenterpræst
--Studiekreds om etik, tro og videnskab ved
studenterpræst Nicolai Halvorsen
Studenterpræsten afholder en studiekreds om
etik, tro og videnskab, der tager afsæt i en læsning af Svend Aage Madsens roman ”Genspejlet”.
Anden gang tirsdag den 29. oktober. Alle er velkomne til at deltage. Nye deltagere kan sagtens
være med.
Gruppen mødes efter aftale ca. hver anden tirsdag fra 17-19 på studenterpræstens kontor i Sct.
Andreas Kirke, Gothersgade 148, 1123 Kbh. K.
”En værdig død?” – et allehelgensarrangement
med Kirsten Thorup
Vi afholder en allehelgensgudstjeneste, hvor vi
kredser om det at mindes de døde.
Forfatteren Kirsten Thorup læser efterfølgende
op fra sin roman ”Bonsai”, og der vil være mulighed for at drøfte emnet over en kop stærk kaffe
eller et glas rødvin.
Tid: Onsdag den 30. oktober, kl. 19.30
Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148, 1123
Kbh. K

Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler og kan træffes på kontoret på
Panum tirsdage 10-12 og torsdage 12-14 samt
efter aftale på telefon 20 46 41 93 eller mail
pnh@adm.ku.dk
---

NYHEDSBREV
Kære læser
Sikke en fest vi havde i fredags! Oktoberfesten
blev et tilløbsstykke, og det var lige ved at tage
pusten fra os.
Før festen havde godt 60 personer meldt sig via
mail hos henholdsvis Indre By – som vi arrangerede festen sammen med - og Nat-Sund, og vi
skønnede, da vi købte ind, at der nok ville komme
lidt flere, så vi regnede med at vi ville ende på at
være ca. 75 til spisning. Tallet blev snarere 100,
og vi klarede kun skærene ved at strække jægergryden, deles om kartoflerne og ved at tage kirkens ”fine” service og gamle borde og stole frem
fra gemmerne.
Festlokalet i Sct. Andreas var pyntet op endnu
flottere end de tidligere år – denne gang bl.a.
med lyskæder udformet som skummende ølkrus;
ikke et øje var tørt! – og stemningen var høj fra
start. Hele salen svingede til tyske schlagere og
fællessang. Vi afholdt i løbet af aftenen et spændende lotteri, hvor præmierne strakte sig fra
smarte reklame-penne fra Deutsche Bahn over
lækre ølkrus og til en førstepræmie, som var helt
unik: en T-shirt med et til lejligheden passende
motiv og påskriften: Oktoberfest 2002, Sct. Andreas Kirke! Den glade vinder måtte straks iføre
sig sin nye festklædning – og den klædte ham
strålende.
Der blev senere også afholdt auktion over et
skønt Combisæt bestående af 6 flotte flasker øl
og en model-øllastbil. Prisen nåede op over kr.
300.
Måske som et held i uheld løb vi tidligt på aftenen tør for fadøl, og dåse- og flaskeøllene blev
også totalt udsolgt inden vi lukkede festen ned
omkring klokken fire.
Det var rigtigt sjovt af holde et brag af en fest –
selvom visse ”veteraner” mente, at det ikke var
helt så hyggeligt, som det plejer at være. Det er
der nok en vis sandhed i, men skægt var det!

dere i de tre enheder Indre By, KUA og NatSund.
Vi arbejder på at opstille en fælles strategi, men
det er meget svært at vide, hvad der vil være
gavnligt, i en sag der har så mange forskellige
politiske, teologiske, personlige og andre facetter.
I mellemtiden kan vi på vores lokale kontor glæde
os over en dejlig gave, som vi har fået og har
hængt op. Det drejer sig om 4 flotte ikoner malet og doneret af en bekendts bekendt. Vi forsøger at skaffe lidt flere oplysninger om både kunstneren og ikonerne, og vi forestiller os, at vi
kunne holde en lille festlig fernisering, når vi ved
lidt mere. Da det kan trække ud i både uger og
måneder, vil vi her invitere interesserede til
bare at komme forbi og studere værkerne. (De
kan også ses digitalt på vores hjemmeside, men
det er altså ikke helt det samme, så jeg skriver
ikke den præcise adresse her!)
Men ellers er efterårets program i gang.
Allerede i aften – onsdag den 2. oktober kl. 19.30
– er der debatmøde i Nicolais lille
”nebengeschäft”, Forum for Eksistens og Videnskab, hvor emnet er ”Biologi og teleologi”.
I næste uge – mandag den 7. oktober kl. 14 –
mødes studiekredsen, der skal tale om at være
dansk muslim/kristen ud fra en læsning af bl.a.
Tariq Ramadans bog ”Om at være europæisk
muslim”. Det ser ud til, at vi bliver nok til at
kunne gennemføre møderne, men nye interesserede er meget velkomne. Både kristne, muslimer og almindelige ubeslutsomme ”hedninger”
er velkomne til at komme og deltage i drøftelsen
af religionens betydning for mennesker i et
sekulariseret samfund.
I uge 42 – fra 14.-20. oktober - holder vi efterårsferie og kontoret er lukket.
Den 30. oktober kl. 19.30 fejrer vi allehelgensaften – lidt på forskud – med gudstjeneste og
oplæsning med forfatteren Kirsten Thorup.
Nærmere oplysninger om alle arrangementer findes på vores hjemmeside: http://www.sund.ku.dk/
praest/ - her kan du også tilmelde dig som abonnent på e-mail-udgaven af nyhedsbrevet.
Tilbage er kun at ønske glædeligt efterår –
kastanjedyrene lever!
Mange hilsener

Efterårsferie
Studenterpræstens kontor er lukket i efterårsferien, uge 42 fra 14.-20. oktober.
Følg desuden med på vores hjemmeside,
www.sund.ku.dk/praest, hvor du kan læse vores
nyhedsbrev, se billeder fra tidligere arrangementer, kontakte studenterpræsten helt anonymt og
meget mere.

Mindre skægt er det, at studenterpræstearbejdet
er truet af voldsomme besparelser. Vi skal til
møde med biskop Erik Norman Svendsen senere
på måneden for at drøfte situationen, som tilsyneladende er opstået efter forslag fra kirkeministeren om at fjerne tilskuddene fra den såkaldte Fællesfond til studentermenighedernes
arbejde. Der skal skæres hårdt i udgifterne til
rådighedsbeløb og/eller akademiske medarbej-

Lise Lotz, akademisk medarbejder og
Nicolai Halvorsen, studenterpræst
Panum, 2. oktober 2002

PROGRAM FOR FAGLIGDAG 2002 DEN 9/10:
AKUT MEDICIN
9.15-10.00:
10.15-11.00:
11.15-12.00:

12.00-13.00:

Forelæsning i Lundsgaard
TEMA: Simulatorer i lægeuddannelsen - uddannelse af læger til håndtering af ”AKUT MEDICIN” (Sophus Medical Aps) (Planlægning af MSR)
Forelæsning i Lundsgaard
TEMA: Transplantation (Planlægning af SATS)
Forelæsning i Lundsgaard
TEMA: Alternativ håndtering af posttraumatisk stress – Håndtring af posttraumatisk stress gennem empatisk kommunikation og meditative
teknikker (Planlægning af GIM)
Frokost

13.15-14.00:

Forelæsning i Lundsgaard
TEMA: Arbejde i krisesituationer samt forberedelse til rollespil – Patrik Howard fra Rødekors (Planlægning af IMCC)

14.00-16.00:

Rollespil (Planlægning af IMCC og FADL)

12.00-16.00
-

Worksshops/Stande uden for Lundsgaard
Simulatorer i lægeuddannelsen / Introduktion af meditative teknikker (14.00-15.00) / Transplantation / Bogladen
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DEN LILLE RØDHÆTTE I TASMANI
Uvidende og uklar om min bedstemors forventninger, tog jeg min videns kurv og drog af sted på den
mest enchantende skovtur, nogensinde.
Jeg pakkede mig et på bøger, et bundt papir selleri,
og stor kande kaffe for at sidde at forberede mig til
den stor dag, nemlig mødet med min bedstemor.
Skoven var mørk, træerne høje og skovfogederne hel
grønne, hverken af misundelse eller sympati for skoven, men af den uvidenhed der behersker ”TASmanias” skove. ”Arme” barn har mange navne, men
få vejledere. Der var ingen tid at spilde.
Jeg drog af sted og satsede på at komme til destinationen 15 min før tid. Alt gik som planlagt. Min cykel
nåede ikke at blive punkteret, jeg faldt (desværre)
ikke at brække hånden og ej hellere blev jeg forgiftet
af alt den junkfood der normalt er funker som ”antistresser”. Jeg manglede kun at dyrke yoga og tippe
for noget illegalt. Sikke en held.
På vejen derop fandt jeg en tilfældig blomst, hvis
latinske betegnelse var ”Bh- wear & Medicus”. Den
var råddent og stank. Jeg tænkte at bedste opdager
det aldrig siden hun har dårligt syn og forringet lugtesans. Derfor bandt jeg den i en snor og trak den
efter mig. Et ønske om, på den ene side ikke selv
komme til at stinke, og på den anden følge ”skovtur
håndbogens” vejledning om at trække blomsten hele
vejen. Samtidig anbefalede man, at man skulle tage
sig en ”sludder i klinikken”, dog også ”simpelthen
cykle- og -i” hele vejen i gennem.
Stakkels mig, den lille Rødhætte der troede på det.
Man siger jo, ”er der græs, skal der spilles”. Hvem

DEBAT

Debat

ved hvad skovens mørke sider byder på til den stakkels rejsende. Sej var jeg, galoperede jeg og nød
hver enkelt stund til det yderste, indtil jeg nåede
midtvejs i skoven. Nu til den helt stor spørgsmål,
”Jeg er i midten af skoven, er jeg så halvvejs inde i
skoven eller halvvejs ude af skoven?” Det er da fuldstændig ligegyldig, så længe du tænker dig godt om
og følger de gode og gratis råd, som i øvrigt må
gerne suppleres med andet fra andre eventyrblade.
Det lykkedes at komme igennem skoven til sidst,
med et brækket ben, et blændet øje og tyve kilo
overvægt. Nej, nej, nej. Ikke trøste spisning, men
alle de ekstra sider jeg nødig ville gå glip af.
At stå foran den kæmpe bygning og stir, vakte mange
minder frem. Man kunne ligefrem hører de skrigende
ånder trække vejret som galoperende heste der havde
gjort deres ejere meget lykkelige. Hvert enkelt sekund der gik, mindedes en om at der var ligeså få
sekunder tilbage til affyringen. Den tavse count- down
hørtes tydeligt, og hvert øjeblik der passerede, vakte
den helt essentielle spørgsmål, ”skal jeg ind i hytten,
eller skal jeg falde om og melde mig syg”. En gyselig
fornemmelse af ubehag der var ligeså bittert i sin
udformning som eksamen i oldtidskundskab og den
gamle Gerda der torturerede en, med sine blikke og
karakter. Hvad er der enlig tale om her, mestring
eller coping? Hvad er din forklaring at teoretikeren
har præsenteret disse begreber? Kan du ikke afvikle
din ph.d. i dette emne?
Ind i huset gik jeg. Og der lå bedste i sit pæneste
nattøj. Hvid silke med brune striber og kæmpe blomster. Hun var ikke alene, for hun havde veninderne

på besøg. Mægtige som de var i deres udstråling, var
de ligeså velpåklædte. Hvor er den gamle ulv enlig.
Nå ja. Jeg havde jo næsten glemt Mc. Ulv. Jeg kunne
godt huske at den lille Rødhætte skulle banke Mc.
Ulv sønder og sammen, efter at have gennemgået
ansigts-anatomien. Det skete dog ikke her. Det gik
nemlig op for mig at bedste og veninderne var i
virkeligheden aktionærer i ”Selskabet for Raske,
Tankevækkende Feminister” der havde til opgave at
udpege skov-fogedernes fejl og mangler i deres vejvisning for den lille Rødhætte og Mc. Ulv. Ikke alene
det. De mente også at den lille Rødhætte, og Mc. Ulv
skulle kunne udrede de forskellige teorier og udpege
irrelevante dele.
Nok med det. Et øjeblik følte jeg mig som den lille
Rødhætte og et andet følte jeg mig som plukfisk. Jeg
havde nemlig glemt at bedste ikke kunne se og havde
taget mig for Mc. Ulv. Veninderne var ligeglade. De
ville følge bedste til ”Death do them part”. Jeg var
en gang sikker på om jeg var Mc. Ulv eller den lille
pige, for presset tvang tankerne i en ”undtagelses
tilstand” hvor hverken tema eller selve rejsen var
vigtig længere. Man skulle bare kravle ud mens man
havde den ene ulve-femur i behold. Jeg turde en gang
køre en flashback eller se hele mit liv passer mine
øjne, for jeg var ikke klar over om jeg så ville blive
analyseret efter den ene eller den anden teoretiker,
hvis teorier ikke var til at stole på længere.
Nima Kalbasi
Kalbasi@hotmail.com

BOGVALG
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69 TIMER I HEGNET

FORELØBIGT PROGRAM
TORSDAG
11:00

Åbningstale ved
Bent Castensøe
17:00 LB Børges Bodega
19:00 LB Xider-bar (Det
de unge vil ha')
19-21:30 KØ Tyroler Bar
20:30 GB Studievejledningen for medicin
21:00 SB Top Gun Bar
21:00 LB Special Øl Bar
22:00 SC Die Herren U2 copy cat på
den fede måde
23:00 LB Røven Bar
00:30 LB Sko-Hæle Bar
01:00 SB Dr. Dre Bar
05-09 Grønlænderbar

FREDAG
09-11
14:00
15:00
15:00
15:00

17:00
17:00

SB Morgenmad
SB Jul i Klubben
BÅ Croonerbar
AT Bordfodboldturnering
UF Middelalderkampinstrumentfremstilling
LB Jägerbar
GB MOKredaktionen

17:30
18:00
19:00
19:00
20:00

21:00
21:00
00:00
00:00
00:30

02:00
03:00

GB Studienævnet
for Medicin
SBDollyPCowgirlbar
KØ Vietnam Bar
LB Ryger Bar
SB Brødrene Bisp
Bar v/ Wikke &
Rasmussen
SC Mr. Anderson
LB Gunnar Larsen
Bar
AT Smølfe Bar
SB Boyband Bar
SC DJ Benjamin
spiller det de unge
vil ha'!
Depeche Mode
Bar
Svensk
Vildmarksbar

LØRDAG
09-11
14:00
14:00

m.m.
21:00
22:00
01:00

SB Morgenmad
UF AMA
Fjerkræsport
KØ Directors Cut
Robin Hat, Brd.
Bisp, Svend Svin
SC Mick Øgendahl
m.fl. Står Op..
SC Robbie
Williams Jam
DJ Bent Castensøe

08:00

spiller det de lidt
ældre unge vil ha'!
SLUT

Derudover vil der blive vist skæve
film i Køsserens Lounge.
Der vil med stor sikkerhed blive
foretaget
ændringer
i
programmet.

MVH
HUSGRUPPEN
Under 69-timers baren
gælder det, at man kan
tage én gæst med pr.
studiekort til Det
Sundhedsvidenskabelige
Fakultet.
SB = Store Bar
LB = Lille Bar
AT = Atriumgården
KØ = Køsseren
BÅ = Båsen
SC = Scenen/Dansegulv
UF = Udenfor
GB = Gæstebartendere

