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Det sker i ugen

Oplag: 2000

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!!
-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i 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 7, årgang 35 udkommer

Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
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

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: SATS

Tirsdag:

Denne
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STUDIET

Styrende
Organer
TIL 12. SEMESTER V/
KLINIKUDVALGET, RIGSHOSPITALET

Kursus i undersøgelsesteknik i ortopædkirurgi afholdes

mandag den 19. maj +
mandag den 26. maj
kl. 9.00 – 11.00
i auditoriet på 16. sal.

Venlig hilsen
Holdrepræsentant/12. sem.

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

Studievejledningen
Studievejledningen for Medicin & Den International Studievejledning
TRÆFFETIDER UGE 19
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
MED / INT
Man
05/05
1200 – 1300
1300 – 1500
Ditte M. S. Christensen MED
Man
05/05
1500 – 1600
1600 – 1900
Camilla Grønlund Hiul
MED
Tir
06/05
0900 – 1000
1000 – 1300
Ture Karbo
MED
Ons
07/05
1500 – 1600
1600 – 1900
Ulrik Bodholdt
MED
Ons
07/05
1200 – 1230
1000 – 1200
Tina Gottlieb
INT
Tor
08/05
0800 – 0900
1000 – 1200
Lone Rasmussen
MED
Tor
08/05
1500 – 1530
1300 – 1500
Tina Gottlieb
INT
TRÆFFETIDER UGE 20
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
MED / INT
Man
12/05
1200 – 1300
1300 – 1600
Ditte M. S. Christensen MED
Ons
14/05
1200 – 1230
1000 – 1200
Tina Gottlieb
INT
Ons
14/05
1300 – 1400
1400 – 1500
Gordon Thomas Jehu
MED
Tor
16/05
1500 – 1530
1300 – 1500
Tina Gottlieb
INT
Tor
16/05
1600 – 1700
1700 – 2000
Jes Braagaard
MED
TRÆFFETIDER UGE 21
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
MED / INT
Man
19/05
1200 – 1300
1300 – 1600
Ditte M. S. Christensen MED
Man
19/05
1500 – 1600
1600 – 1900
Camilla Grønlund Hiul
MED
Ons
21/05
0900 – 1100
Tina Gottlieb
INT
Ons
21/05
1100 – 1200
1200 – 1500
Gordon Thomas Jehu
MED
Ons
21/05
1500 – 1600
1600 – 1900
Ulrik Bodholdt
MED
Tor
22/05
1230 – 1300
1300 – 1500
Tina Gottlieb
INT
Studievejledningen for Medicin: tlf: 35 32 70 91 e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a
Den Internationale Studievejledningen: tlf: 35 32 70 91 e-mail-adresse er: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a
Der tages forbehold for ændringer.
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
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 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

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 ( disp. og holdsætning 1+6+7 semester)
Mette kristensen, lokale 9.1.41 35 32 70 76 (lektionskataloger)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Lisbeth Jensen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)

klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer:
Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:
Man-tor 10–14
Studentersekretærer:
Anne Sansome og Katrine Bjerggaard
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)

Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer:
Fuldmægtig Susan Post
Assistent:
Hanne Thielsen
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 lmb01@bbh.hosp.dk
Onsdage fra kl. 12.30 - 16.30

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)

KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard (KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Anna-Lise Lindahl
Træffetid
Man-fre 10-14
Studentersekretær Nina Løth (7.-9. semester)
Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)
Klinikudvalgets hjemmeside: www.ku.kbhamt.dk

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

VIGTIGT OMKRING EKSAMEN

Følgende gælder alle studerende:
1.
Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen
senest 5 hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det som et eksamensforsøg (såvel skriftlig som
mundtlig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal
du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmeldingen er rettidig.
2.
Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det
som eksamensforsøg.
3.
Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal
du sygemelde dig til eksamenskontoret senest kl.
9.00 samme morgen (hvis det er en klinisk eksamen
skal afdelingen ligeledes have besked inden kl. 9.00)
Du skal så fremskaffe en lægeerklæring, som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage
efter eksamen.
Følgende gælder studerende som er optaget fra sommeren 1994:

Gammel ordning:

Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller
senere, skal du bestå anatomi I og kemi senest 2 år
efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer
på fase I senest 6 år efter studiestart.

Ny ordning af 2000:

Du skal have bestået Basal Humanbiologi, TAS samt
Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal
have bestået alle eksaminer på Bacheloruddannelsen
senest 6 år efter studiestart.

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE

Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside

www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin
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STUDIET & ANNONCER

STUDIEOPHOLD I UDLANDET!
NU SKER DET!

Informationsmøde om ophold i udlandet
Som Medicinstuderende ved Københavns Universitet har du muligheden for et ophold ved et universitet i udlandet enten via en allerede foreliggende
udvekslingsaftale med et universitet et sted i Europa
(ECTS-aftale), i Norden (Nordplus-aftale), ved
Vanderbilt Medical School, USA eller ved selv at
arrangere et ophold.

JA, VI VED GODT, AT MANGE AF
DISSE INDLÆG ER SET FØR,
MEN !!!

Som nogle måske har bemærket, starter der hvert
semester nye studerende, der aldrig har set dem før.
Derudover kommer mange ”gamle” studerende i

ORDBØGER TIL EKSAMEN

Det er muligt for udenlandske studerende at medbringe nudansk ordbog ved skriftlige eksaminer det
første 1½ år efter studiestart.
Med udenlandske studerende forstås studerende, der
har adgangsgivende eksamen fra et andet land end
Danmark, Færøerne, Norge, Sverige, Finland og Island. Det er til gengæld muligt at aflevere de skriftlige opgaver på svensk eller norsk. Dog skal man
huske, at fagudtryk skal besvares med korrekt medicinsk latin/græsk eller dansk.

Fase I
MIKROSKOPISK STUDIESALS
ÅBNINGSTIDER I FORÅRSSEMESTERET 2003.

Maj
02-05-03 Katrine
05-05-03 Christian
06-05-03 Christian
12-05-03 Christian
14-05-03 Urfan
19-05-03 Christian
21-05-03 Anna
26-05-03 Anna
28-05-03 Anna
Juni
02-06-03 Anna
04-06-03 Katrine
10-06-03 Urfan
11-06-03 Christian
12-06-03 Christian
13-06-03 Urfan
16-06-03 Karen

9-17
9-17
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13

Demo 9-13
Demo 9-13
Demo 9-13

OBLIGATORISK UNDERVISNING
I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI I

Vi gør opmærksom på at al samundervisning i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligatorisk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.
For at få godkendt Førstehjælpskurset kræves der
100 % fremmøde.
For at få godkendt Cellebiologisk kursus kræves 100%
fremmøde ved øvelser samt efterfølgende godkendt
rapporter.

Demo
Demo
Demo
Demo
Demo
Demo

Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studieelementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi
eller TAS.

Fase II

11. SEMESTER
PATOLOGI, RE/SYGEEKSAMEN,
KRH.

Det er ikke muligt…
…at medbringe dansk-svensk/norsk ordbøger
…at få spørgsmålene på engelsk
…at få ekstra tid til eksamen, hvis man er
fra et af disse nordiske lande

Mikroskopistudiesalen, Teilum.

Åbningstider
Tirsdag
13/5
Onsdag
14/5
Torsdag
15/5

8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
Lukket

Med venlig hilsen Studiesalsvagterne

KAMAL H. QURESHI, MF FOR
SF, SØGER FRA 1. SEPTEMBER 2003 EN AKADEMISK
PRAKTIKANT.

Som praktikant vil du især blive inddraget i min
politikudvikling og mit udenomparlamentariske
arbejde. Du vil få et indgående kendskab til de
politiske processer og et godt kendskab til de
rutiner, der knytter sig til politikudvikling,
lovgivningsarbejde og samarbejdet med NGO’er.

Jeg forventer, at du:
har politisk drive og engagement.
har interesseområder inden for integration, borgerrettigheder, ligestilling, folkesundhed el.lign.
har erfaring med NGO-arbejde
har lyst til at arbejde selvstændigt.
har lyst til at skabe netværker med
NGO’ere og andre relevante institutioner.
er vant til at researche og videreformidle.
er god til at skrive resumeer af rapporter, statistisk materiale og lignende.
Jeg vil sikre, at du får faglig feedback på dit
arbejde – gennem dialog og løbende evalueringer.
Arbejdstiden er ca. 30 timer pr. uge, men vi
finder sammen ud af, hvordan den nærmere planlægges.
Send en kortfattet ansøgning samt cv og karakterudskrifter til kamal@kamal.dk senest den 26.
Maj 2003. I ansøgningen skal du lægge særlig
vægt på at beskrive dine tidligere erfaringer
samt de ting du er interesseret i at arbejde med.
Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information på tlf. 20952494.
Med venlig hilsen
Kamal H. Qureshi
Hvis du vil vide mere om mit arbejde og mine
ordførerskaber kan du se på www.kamal.dk

Annoncer
BILLET TIL LÆGELØFTE
SØGES!

Er der en venlig sjæl der kommer til at have en
billet til overs til sommer, så henvend dig venligst til mig.
Carina: 21910088/38889885

SIMULATOR-TESTERE TIL
SOPHUS MEDICAL
Sophus Medical producerer avancerede medicinske pc-simulatorer til civilt og militært brug.
Simulatorerne giver brugeren mulighed for i et
trygt læringsmiljø at træne akutte tilstande og
tillader også træning i sjældent forekommende
kliniske tilstande.

SÆLGES :

I øjeblikket arbejder vi på en portefølje af programmer til den amerikanske hær og har i den
forbindelse brug for medicinstuderende til systematisk testning af programmerne før release.

ROSKILDE FESTIVAL 2003 –
MEDICAL ASSISTANTS

Særlige medicinske kvalifikationer er ikke påkrævede, da vi vil udstyre dig med de relevante
manualer ved behov, og da den medicinske testning af programmerne udføres af speciallæger.
Det vil dog være et absolut plus, hvis du har
interesse for og viden om akut medicin.

Medicinsk kompendium 15. udgave . 2500 kr.
Tlf. nr. 26562578

Frivilligt sundhedsrelevant arbejde på Roskilde
Festival
På 6 år ser vi efter festivaldeltagerne på Roskilde Festival. Vi går rund i hold af to og sikrer
at der ikke er festivaldeltagere som trænger til
lægehjælp. Vores opgave er om nødvendigt at
yde førstehjælp på stedet, men hovedsageligt at
visiterer festivaldeltagerne til samaritertelt eller det lokale hold af anæstesi læge & sygeplejerske. Vi er omkring 30 personer som er et miks
af medicinstuderende og nybagte læger.
Mindstekravet for at komme med er bestået
førstehjælpskursus.
Som kompensation for det udførte arbejde får
du: Billet til Roskilde festival, den hyggelige
PMS lejer i medarbejdercamping, mad og øl billetter.
Vi lægger vægt på at have en hyggelig fælleslejer i medarbejdercamping.
Hvis du er interesseret så send en mail om dig
selv til jk@vitao.com indeholdende navn, adresse,
telefonnummer, e-mail, fødselsdato, samt en
beskrivelse af relevante erfaringer samt hvorfor
det netop er dig vi skal vælge at have på holdet.
Vi ses
Medical Assistants

Eksempler på arbejdsopgaver:
·
Billedtest: Systematisk test af alle bil
leder i programmet. Ser det rigtigt ud,
når der lægges i.v.-adgang osv. ?
·
Proceduretest: Har endotrakeal
intubation den forventede effekt ?
·
Patienttest: Udvikler patienten sig som
beskrevet i specifikationen ?
Vi har fortrinsvis brug for din hjælp på eftermiddage, som aftales individuelt en-to uger frem.
Det er derfor vigtigt, at du er fleksibel og ikke i
forvejen har en overbooket kalender. Sophus
Medical har til huse på Esplanaden, få minutter
fra Østerport st.
Aflønningen består i et eksemplar af Sophus
Medicals flagskib, ResusSim Inhospital, og udløses efter fem gange tre timers testarbejde. Programmet repræsenterer en værdi af kr. 2100.
Har du behov for yderligere information eller vil
du gerne melde dig som tester, kan du kontakte
Brian Bjørn på bb@sophusmedical.dk.
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ANNONCER & INDRE ORGANER
STUDIEJOB SOM
RUSMIDDELGUIDE
I KØBENHAVN

BARNEPIGE SØGES!

Vi søger en fast barnepige der kan være sammen
med vores søn på 2 ½ når vi en gang imellem
trænger til at komme lidt ud.

- måske er det lige noget for dig?
Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning er i gang med at uddanne et rusmiddelkorps.
Korpset skal:
- først og fremmest skabe dialog blandt unge om holdninger og normer i forbindelse med brug af rusmidler
- desuden formidle viden til unge om tobak, alkohol, hash og andre stoffer
- undervise på tekniske skoler, i gymnasiet, i folkeskolens ældste klasser og ved forældrearrangementer.
De første undervisningslektioner starter omkring oktober 2003.
Et undervisningsforløb strækker sig over to lektioner og er ofte i dagtimerne.
Der er to personer på hver undervisningsgang – en mand og en kvinde.
Vi tilbyder:
studierelevant arbejde med god løn
4-dages internatkursus i uge 34 om kommunikation, formidling og rusmidler
2 opfølgningseftermiddage i september
supervision ca. en gang om måneden
Du skal:
være i 20’erne
kunne fungere som rollemodel for andre unge – du skal derfor være røgfri og have et fornuftigt og
afklaret forhold til rusmidler
kunne formidle til og tale med andre unge
kunne lide at ”være på”.
Yderligere informationer fås på telefon 35 30 35 28
Skriv kort om dig selv og send ansøgningen til: Enhed for større børn og unge, Københavns Kommunes
Sundhedsforvaltning, Sjællandsgade 40, 2200 København N eller til:
bjensen.suf@ipost.kk.dk
www.sund-i-kbh.kk.dk

DIVERSE INFORMATIONER FRA
FADL’S SEKRETARIAT

Har du lyst til at spille pétanque, læs om FADL’s
pétanque-turnering
i
næste
nr.
af
MOK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fadl
I sådanne situationer kan du blive erstatningsansvarlig for uagtsomme skadegørende handlingerne.
Et sådant erstatningskrav skal betales af egen lomme.
Hvornår bør der tegnes en lægeansvarsforsikring
Når din forsikring via FADL udløber pr. 31. december 03, bør du etablere en lægeansvarsforsikring.
Dækningen er gratis, hvis du vælger at tegne Codans
Familie Basisforsikring. Dækningen kan også etableres igennem DADL’s samarbejdspartner, hvor prisen
er ca. 300 kr.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at selv den
mindste udøvelse af selvstændig erhvervsmæssig
lægegerning, (f.eks. lægevagtskørsel, konsulentarbejde m.m., (hvor du modtager honorar) kræver en
udvidet lægeansvarsforsikring på linie med andre
selvstændige praktiserende læger. Denne forsikring
etableres individuelt.
Du er velkommen til at kontakte sekretariatet hvis
du ønsker oplysning om summer, dækningsgrader m.v.

Bliver du kandidat til sommer? FADL’s sekretariat
får automatisk meddelelse med hensyn til registreringen af sommerkandidaterne, så du behøver ikke
at give besked til sekretariatet. Kommende kandidater som er omfattet af FADL’s forsikringsordning
via Codan vil være dækket indtil 31. december 03.
Lægeansvarforsikringen er indeholdt i FADL’s ordning.
Hvilke skader dækker en almindelige lægeansvarsforsikring:
Hvis man er ansat – f.eks. på et hospital og under
arbejdet forvolder skade på en patient, vil det være
hospitalets forsikring et sådant krav skal anmeldes
til, da hospitalet i dette tilfælde er arbejdsgiveren.
Arbejdsgiverens forsikring omfatter samtlige ansatte.
Det er derfor ikke nødvendigt at have en selvstændig
lægeansvarsforsikring i dette tilfælde.
Anderledes er det, hvis du udfører ”selvstændig lægegerning af privat karakter” enten overfor venner,
naboer eller andre, samt lægehjælp, der ydes i henhold til lægeløftet.

MANDUKTØR I FYSIOLOGI
Manduktør i Fysiologi søges til opgaveregning
og evt. rapportgennemgang
én til to gange om ugen i ca. 2 timer.
Betaling 300 kr. pr. gang.

henvendelse
emj@kollegiegaarden.dk

Ansøgningsfrist den 26. maj kl. 12.00

Honorardækning:

Sommerkandidater:

Du skal selvsagt være sød og fornuftig og helst
have erfaring med børn. Du vil blive lønnet et
par gange for at være her sammen med os, indtil
vi alle er trygge ved situationen. Løn efter aftale. Du skal kunne arbejde den Lørdag 28. juni
da vi skal noget vigtigt den dag/aften. Med venlig hilsen anne-lene og kristian 33155070 (efter
17.00) akss@mail.dk

Sigurds og Sandøes kliniske elektrokardiologi
Nu er det ved at være sidste chance, hvis du ønsker
at gøre brug af FADL’s fantastiske medlemstilbud.
Sigurds og Sandøes kliniske elektrokardiologi med
tilhørende Klinisk EKG-atlas sælges kun frem til
den 15. maj år 2003. Derfor benyt dig af denne
enestående chance. Bogen kan købes på sekretariatet og betales kontant kr. 450,00 og tilbuddet er
gældende for alle FADL-medlemmer.
Adresseændring m.v.
Husk at give besked til sekretariatet ved flytning, da
sekretariatet ikke modtager
adresseændringer m.v. automatisk.
HUSK du har mulighed for at kontakte sekretariatet
på følgende e-mailadresse:
kkf@fadl.dk. Du kan også skrive direkte til Anette på
ap@fadl.dk, eller til Linda på le@fadl.dk.
Under HF’s hjemmeside www.fadl.dk/hf kan du finde
oplysninger om lægevikaroverenskomsten, kommende
overenskomstkrav for lægevikarerne, ledige vikariater og Københavns kommende kursus i ortopædkirurgi
for lægevikarer, som afholdes den 20. – 21. maj 03,
Hilsen fra FADL’s sekretariat

Linda og Anette

FADLS LÆGEVIKARKURSER

FADL afholder d. 20.-21. maj kursus i ortopædkirurgi
fra kl. 17-21. Tilmelding samt nærmere information
findes på www.fadl.dk/hf under kurser. Som sædvanligt er det efter først-til-mølle princippet.
Der vil muligvis også komme et lægevikarkursus i
medicin omkring slutningen af maj/starten af juni,
nærmere information følger på hjemmesiden samt
MOK.
Venlig Hilsen
FADL, Københavns Kredsforening
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BIG MOTHER & 1. MAJ
Deltagerne er på plads og kameraerne snurrer.
Big Mother er årets største mediebegivenhed
overhovedet. MOK giver dig i 12 uger eksklusiv
mulighed for at følge med i de mest dramatiske
intriger og mindst intime detaljer når kendte
læger isoleret fra omverdenen blotter både sjæl
og krop.

PRÆSENTERER

Peter Q
TV-læge

Jesper
Formands-læge

Kamal
Politiker-læge

Arne
Mad-læge

Her er højdepunkter fra DAG 8 i
Big Mother huset:
Peter Q vågner som den første og starter den dejlige
morgen med at tage en velfortjent portion kold
havrefras.
Jørgen og Kamal er uenige og kaster sig hovedkulds
ud i den ottende af mange politiske diskussioner.
Husets deltagere chokeres da Lars vågner så sent at
han ikke når at få sin morgengymnastik.
Peter L betror Jørgen at han savner sin fredelige
hverdag, men Jørgen er god til at trøste og efter få
minutter er Peter L "helt klar igen".
Niels og Jesper spiller 3-bande carambole. Jesper
vinder og kalder Niels for en dårlig taber, hvilket
Niels ikke umiddelbart kan afvise empirisk.

Lars
Politiker-læge

Pernille
Studie-læge

Niels
Mikrobe-læge

Peter L
Psykiater-læge

Jørgen
Regerings-læge

Ralf
Dekan-læge

Nils
Film-læge

Søren
Holisme-læge

Alle i huset bliver enormt forskrækkede da Arne har
melena, men Niels kan berolige alle i kraft af sin
store viden på feltet.
Dagens vigtige udfordring for Big Mother deltagerne
er at standse ulykken med bind for øjnene. Det er
Pernille god til, men Søren snyder – og derfor får
deltagerne ingen dessert før de har spist op.
Hen på eftermiddagen opstår der nærmest
tumultagtige scener da Nils og Ralf vil drikke cola
samtidig. Konflikten løses dog i al fordragelighed.
Nils får lov at drikke først.
Kl. 17.04 (ca) ryger Jesper en stille fest-stråhat,
mens Nils kigger nærmere på den skjulte kamerainstallation bag gardinet.
Samtidig taler Kamal og Peter Q om hvor svært det
er at være under tøflen i dagens Danmark.

Til aften laver Arne en super lækker gang stegte
farserede Gråsten hanebryster med sprød rulle af
Tebestrup gedeost og ny spinat, hertil Chianti. Lars
leger kokke-elev.
Under middagen forsøger Søren at blive venner med
Niels.
Efter et par flasker vodka bliver stemningen hyggelig, men da det bliver en lang dag i Big Mother huset
i morgen går deltagerne alligevel tidligt i seng.
Pernille og Peter L opdager at de har en fælles glæde
ved flaskegrøn neglelak, så mens de andre deltagere
sover sniger de sig ind og lakerer Ralfs tæer flaskegrønne.
Følg med i næste uge hvor nye udfordringer skaber
nye alliancer. Big Mother - eksklusivt i MOK.

Stemningsbilleder fra FADLs 1. maj
For 5. år i træk afholdte FADL 1. maj arrangement i Studenterklubben.
Omkring 200 medlemmer var samlet til morgenmad, øl, sang, taler og
kammeratlig stemning.
Foto: Magnus Kastrup Tekst: De Røde Baroner

T.h. ses repræsentant fra FADLs kinesiske broderorganisation,
han gav et par visdomsord fra formand Mao med på vejen.

Årets traditionelle
brandtale
Proletarer i festligt humør

Endnu et par af de gamle drenge

To gamle veteraner(læg mærke til medaljerne,
femte år i træk!)

Æresgæsten, M. Binderup fra Dansk
Savforbund gav et nummer på sin sav
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MSR

Det Medicinske Studenterråd

Udvalgsmappe
Udvalgmappen ligger til fri
afbenyttelse oppe på MSR
kontoret!
Mappen er udarbejdet for at højne
informaionsniveauet til alle nye
repræsentanter i udvalg under
studienævnet, samt til studerende der blot ønsker information
om et semester eller et udvalg.
Dette har til formål:
1. At sikre den nye repræsentant et
hurtigt overblik over udvalgets arbejde
og tidligere beslutninger.
2. At sikre at der ikke tabes vigtige
informationer ved repræsentantskiftet.
3. At sikre MSR's standpunkter til div.
diskussinoer.
4. At sikre et sted hvor man hurtigt
og nemt kan skaffe information om et
semester (semester udvalg)
Udvalgsmappen indeholder korte
beskrivelser af hvad der arbejdes
med i udvalgene i øjeblikket (aktuelt), samt relevante informationer
såsom ændringer foretaget på
semestret, vigtige beslutninger og
lignende (generet).
Indholdsfortegnelse:
1: Liste over udvalgsrepræsentaterne
2: Vedtægter
3: De enkelte udvalg
4: At være repræsentant for MSR

Eksempel på udvalgsbeskrivelse
1. semester udvalget
Undervisningen på 1. semester er fælles for medicinstuderende og odontologer. Semestret indledes med en uges
introduktionskursus til studiet. Undervisningen på 1. semester omfatter et kursus i basal human-biologi og medicinsk
kemi, som afsluttes efter første semester med en tentamen (bestået/ikke
bestået). Desuden undervises i Tidlig
Almen medicin og Sundhedspsykologi
(TAS). Dette forløb afsluttes først på 2.
semester. På 2. semester gennemføres
et forløb i Tidlig Patient Kontakt (TPK).
TAS incl. et kursus i førstehjælp, som
afvikles på 1. semester.
Arbejdsbyrden på semestret er vurderet
til ca. 35 timer ugentlig, og er således
vurderet til at være det ”letteste” semester på 1. og 2. del af studieordningen.
Det bør dog påpeges, at mange studerende føler sig tidspressede. Årsagerne
hertil er de sociale omvæltninger, som
følger med det at påbegynde et studie,
samt det øgede faglige niveau og
tempo. Mange studerende har især vanskeligt ved kemien.
1. semester får generelt positive tilbagemeldinger fra de studerende.
Om udvalget
Semesterudvalget må siges at være
velfungerende og konstruktivt. Man foretager løbende en vurdering af kurset og
foretager justeringer, hvor dette synes
nødvendigt. Der er bl.a. oprettet opgave/
lektiecaféer i kemi.
Aktuelt
- Man har påbegyndt en revidering af
TAS-kurset. Ønsket fra MSR er, at al undervisning i TAS (excl. TPK) afvikles på
1. semester. Forløbet ønsket afsluttet
med en individuel mundtlig eksamen,
der tager udgangspunkt i en case, som
svarer til de i undervisningen anvendte
cases. TPK ønskes umiddelbart bibeholdt på 2. semester.
- Beståelses-procenten ved V03 var kun
56 % for odontologerne (for medicinerne
var beståelsesprocenten omkring 75
%).

Studienævnene for odontologi og medicin har på baggrund af dette vedtaget at
gennemføre en reeksamen i august
2003.
Desuden er der taget initiativ til at indfører reeksamen efter 1. semester. Semester udvalget tilslutter sig ikke dette initiativ, men er derimod ikke afvisende
overfor at afholde en ekstra eksamen i
august.
På sigt!
-kurset i første hjælp bør forbedres (der
er er umiddelbart stemning for dette i
udvalget).
-kurset i kemi ønskes revideret, så det
bliver mere integreret med kurset i basal
human-biologi, og sammenhængende
med kurset i cellebiologi på 2. semester.
Semesterudvalgets sammensætning:
Kursusleder Mogens Holst Nissen
(anatomi)
Marek Treimen (fysiologi)
Jørgen Christoffersen (kemi)
Erik Lykke-Mortensen (sundhedspsykologi)
Hans Henrik Jensen (sundhedspsykologi)
Jens Tørning (almen medicin)
Lars Kayser (anatomi, PUCS)
Dennis Moe (vice studieleder for odont.)
Hans Sjöström (biokemi)
Helene Hvidman (stud.med)
Anne Holm (stud.med)

Husk
Alle semestre skal stille med
mininimum 2 HR repræsentanter til MSR møderne!!
Alle kan deltage aktivt i
MSR,
og man vælger selv sin
arbejdsbelastning!
- man behøver ikke at være
holdrepræsentant for at
deltage!
MSR møderne afholdes én
gang om måneden og varer
ca. 2 timer!
Jo flere hoveder der er i
MSR, jo flere problemer kan
der tages hånd om!!

Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.5). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.
Telefon 3532-6400. Homepage: www.studmed.ku.dk/msr E-mail: msr@studmed.ku.dk
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VIL DU VÆRE EN DEL AF
FADLS ”DREAM-TEAM” ~ OG
DERVED VÆRE SIKKER PÅ AT
FÅ VAGTER I
SOMMERFERIEN?
FADL mangler vagttagere på alle hverdage for tiden,
og nå vi ikke kan dække de bestillinger vi får fra hospitalerne, begynder hospitalerne at bestille andre steder
– og denne onde cirkel medfører at der bliver mindre
arbejde til alle jer i sommerferien..... Derfor:
Hvis du kan hjælpe os den næste tid med at holde
hjulene i gang, så belønner vi dig med første prioritet til
15 vagter i juli og august...
Vi skal ha’ dækket dag, aften og nattevagter på alle
hverdage – og dette belønnes som følger:

INFEKTIONSMEDICINSK
AMBULATORIUM/HVIDOVRE
HOSPITAL
To medicinstuderende søges til udfyldelse af CRF’er
(Case report forms) i forbindelse med opstart af dansk
HIV-database.
Krav:
Skal kunne læse og forstå en medicinsk journal
Omhyggelig og tålmodig
Gerne teoretisk kendskab til HIV
Gerne 6. sem. eller længere
Arbejdstid:
Gerne fuld tid i ca. 3 mdr., muligvis længere (til opgavens fuldførelse)
Start:
Snarest muligt
Løn:
SPV-løn
Yderligere info:
Kontakt projektsygeplejerske Kirsten Bødker på tlf.:
36323021
Ansøgning:
Hurtigst muligt til Vagtbureauet

PERMANENTHOLD 4301 PÅ
RIGSHOSPITALETS
NEONATALKLINIK
Afd 5023 søger 3 børneventilatører
Vi søger vi 3 (børne) - ventilatører, til oplæring og
vagttagning fra maj måned.
Med mulighed for evt. at starte lidt senere
Arbejdet:
Vi dækker vagter alle ugens dage, primært aften og
nattevagter. Holdet har ikke dækningspligt for de tilbudte
vagter, dog er der efter endt vagtbinding ét min. antal
vagter på 4 vagter pr. måned.
Vi arbejder i afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte
og kirurgisk team) og passer således både de tre teams
specialbørn, samt præmature, børn af mødre med
diabetes, asfyksi-børn etc.
Vores opgave består i selvstændig pasning af typisk 24 børn med alt hvad det indebærer af pleje, forældre
kontakt, stuegang, blodprøve-tagning etc.
Vi har i øvrigt et godt og tæt samarbejde med afdelingens laboranter, sygeplejersker og læger, desuden
deltager vi i afdelingens sociale arrangementer.
Kvalifikationer:
350 VT timer.
Godkendt VT-II kursus, ellers skal du tilmelde dig førstkommende kursus.

VAGTBUREAUET

Ø
Dagvagter,
hverdage 3 points
Ø
Aftenvagter,
hverdage 1 point
Ø
Nattevagter,
hverdage 2 points
Ø
Nattevagter,
søndage 1 point
Points kan optjenes i maj og juni måned og kun ved
løse vagter – ikke på hold eller ved dispensationsaftaler.... Alle vagttagere med 25 point optjent i disse
måneder vil stå øverst på listen til ialt 15 vagter i
sommerferien (juli og august) fordelt på dag/aften og
nat... Vi håber meget på din hjælp i eksamenstiden
(maj og juni) , så vi kan fortsætte med at udbyde vagter
til jer alle fremover...
Har du spørgsmål eller kommentarer så skriv til SFK,
Kristine Sarauw på ks@fadl.dk.
Dream-team ordningen kører fra og med onsdag den 7/
5 til og med mandag den 30/6 2003.

Ventilatør med neonatalerfaring foretrækkes, men er
ikke et krav da grundig oplæring vil finde sted.
Krav:
De første 4 måneder du er på holdet skal du min. tage
32 vagter, ca. 8 vagter pr måned, derefter 4 vagter pr
måned. Er du på 12 sem. Og har optjent 500 timer i
afdelingen, kan du gå ned til 2 vagter pr måned. Det er
således et godt hold at være på når man læser til
eksamen.
Oplæring:
5 ulønnede følgevagter med ventilatør fra afdelingen(4
nattevagter, 1 aftenvagt)
1 ulønnet følgevagt med laborant(dagstid)
2 lønnede følgevagter med sygeplejerske fra
afdelingen(som regel 1 nattevagt og 1 aftenvagt)
Ansøgningsfrist torsdag d. 14 maj til vagtbureauet.
Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at
ringe til holdleder
Mette Louise Gyhrs på tlf. 28228767

VT-HOLD 4402 SØGER
2 nye medlemmer til thoraxkirurgisk intensiv på RH
med start 1. juli eller 1. august 2003.
Kunne du tænke dig fordele som:
1)
at vide, at du skal på arbejde, når du har
skrevet dig på til vagt,
2)
at det er på samme afdeling hver gang,
3)
at du kender dem, du møder på arbejde med,
4)
at du bliver tiltroet mere og mere ansvar i takt
med, hvad du kan,
5)
at have mulighed for at lære mere og vedligeholde, hvad du allerede har lært,
6)
at blive fortrolig med nogle og bekendt med
andre procedurer inden for observation, pleje og behandling af intensivpatienter, dvs. få trænet
1.
de basale kliniske færdigheder,
2.
dit kliniske blik og
3.
håndteringen af patienter med kredsløbs- og
respirationsproblemer.
Vi er et hyggeligt, fleksibelt, fast afdelingshold på Rigshospitalets thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 1, afsnit
4141, der er en stor afdeling med mange forskellige
spændende
patienter,
bl.a.
lungeog
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.
Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle NV og
DV i week-enden. På vagterne indgår vi 1 eller flere
ventiler ad gangen i teamet af intensivsygeplejersker

Sundhedsfaglige
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404
Niclas Seierby:
nds@fadl.dk
Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os
besked enten pr. brev,
telefon eller email.
og er er med til at passe patienterne. En del ligger i
respirator. Vi giver ikke medicin.
Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på afdelingen.
Ansøgningskrav:
1.
400 VT-timer.
2.
Bestået fysiologi.
3.
Du skal kunne tage 25 vagter inden for de
første 3 måneder, og herefter 6 vagter pr. måned. Pga.
afdelingens størrelse og de mange forskellige patienter, er det nødvendigt med en grundig indføring. Fordelen er, at man lærer en masse. Efter 1 år på holdet er
der mulighed for at gå ned til 4 vagter pr. måned.
4.
Vi forventer desuden, at du er ansvarsbevidst, og at du er motiveret for at indgå i et team både
som ventil og i forhold til afdelingen.
5.
Du skal kunne komme til vores holdmøde og
middag søndag d. 22/6 kl. 18.00.
Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på holdet
ca. mindst et år.
Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
hvis vi vurderer, at ansøgeren alligevel er kvalificeret,
og man skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis
man f.eks. ikke har nok VT-timer.
Yderligere info: David Høen-Beck, 35 83 83 91 / 61 30
83 91.
Ansøgningsskema fås og afleveres på vagtbureauet.
Ansøgningsfrist: fredag d. 13/6 kl. 12.00.
Der vil efterfølgende være ansættelsessamtaler på
afdelingen.

MOK

reklame
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IMCC

MEDICINSK ARBEJDE OG SITUATIONEN I MELLEMØSTEN
Temamøde den 8. Maj, kl. 17.00
I det lille mødelokale ved kantinen

· Hvad betyder situationen i Mellemøsten for palæstinensernes sundhedstilstand?
· Hvordan arbejder læger og sygeplejersker i ’orkanens øje’ ?
· Og hvordan får palæstinensere under belejring adgang til sundhedsydelser?

MEDICINSK ARBEJDE OG SITUATIONEN I MELLEMØSTEN
TEMAMØDE DEN 8. MAJ, KL. 17.00
I DET LILLE MØDELOKALE VED KANTINEN
ARRANGØR: SCORP, IMCC.
KONTAKTPERSONER SØGES!

Er du hjemme i juli eller august? Har du lyst til at
møde udenlandske medicinstuderende?
Exchange søger kontakt personer til vores studenter
som har lyst til at tage dem med ud en gang imellem
og vise dem ”the real ” Copenhagen.
Hvis dette lyder interessant så mød op til infomøde
ons. 7/5-03 kl. 17.00 ved det runde bord foran
eksamensgangen
eller
kontakt
os
på
Wallentin30@hotmail.com
eller
pernillahøiby@hotmail.com

EXCHANGEMØDE

Echangemøde afholdes tirs. 6/5-03 hos Hanne på adressen Skt. Gertruds Stræde 6B,3 kl. 18.00. Alle der er
interesserede er meget velkomne. For yderligere
information kontakt Wallentin30@hotmail.com.

Dette og meget mere kan du høre om den 8. maj,
klokken 17.00 i Det lille mødelokale ved kantinen.
når stud. med’erne Anne-Lene Kjældgaard og Heidi
Hansen fortæller om deres arbejde som ’ledsagere’ af
palæstinensisk sundhedspersonale på Vestbredden og
Gaza.
Interesseret i at blive ’Ledsager’ for palæstinensiske
læger og patienter?
Hvis du er interesseret i at blive ledsager for Folkekirkens Nødhjælp via IMCC, så mød op d. 8. maj,
klokken 17.00 og hør hvordan. Der er kaffe, te og
hjemmebagt kage.
Malene Mikkelsen, Projektsekretær ved Folkekirkens Nødhjælp
Anne-Lene Kjældgaard, stud med., SCORP, IMCC
Heidi Hansen, stud med., SCORP, IMCC

Basisgrupperne
GIM´S NÆSTE
MØDE

Gruppen for Integreret Medicin
(GIM) holder som bekendt møde
den første onsdag i hver måned.
Næste møde er:
GIM møde Onsdag d. 7. maj kl. 16.00 i lokale
9.2.3.
Vi starter med et lyn-møde og bevæger os derefter kl. 16:30 til lokale 1.2.17, hvor vi får besøg af
en homøopat-studerende der vil fortælle om homøopati. Herefter vil der være mulighed for at
diskutere homøopatiens rolle i den etablerede
medicin, med input fra de GIM-medlemmer der
besøgte folketingets høring om homøopati d. 6.
maj.

Funebariet, der ønsker at være med til at gøre det
mere naturligt at tale om begravelser ved at give
oplysning og information.
Få fx svar på følgende spørgsmål: Hvad er ligsyn?
Hvorfor skal der skrives dødsanmeldelse? Hvem er
begravelsesmyndigheden? Hvorfor benyttes ligklæder? Hvad må den døde få med i kisten? Hvorfor er
kisten hvid? Hvad foregår der på krematoriet? Hvilke
krav stilles til en urne? Hvor må asken spredes?
Hvordan sikres, at asken ikke bliver forbyttet? Hvorfor hedder det en rustvogn?
Der vil være et oplæg om udstillingen og efterfølgende mulighed for at drikke en kop kaffe eller en øl
og få en snak på en café i nærheden.

Vel mødt til alle nye, gamle, halvgamle og halvnye gimmere. Og husk så at nyde foråret… GIM

Tilmelding: Er tilrådelig til lotz@adm.ku.dk senest
mandag den 12. maj
Tid: Onsdag den 14. maj, kl. 14.00- ca. 16
Mødested: Funebariet, Nikolaj Plads 27, 1067 København K

STUDENTERPRÆSTEN PRÆSENTERER FØLGENDE ARRANGEMENTER I DEN KOMMENDE TID:

"Nattergalen og frøen. Eller forholdet mellem teknologisk medieret videnskab og religion set udfra
Bruno Latour"
Debataften med professor dr. phil. (SDU) David
Favrholt og studenterpræst ved DTU Jørgen Bo Christensen. Arrangeret af "Forum for Eksistens og Videnskab" (FEV)

Vi fortsætter vores række af lettere dødsfikserede
udflugter og besøger denne gang et helt specielt sted,

Med udgangspunkt og støtte i matematikeren og
videnskabsfilosoffen Bruno Latour vil Jørgen Bo Christensen fremføre en model for forholdet mellem videnskab og religion. Grundlaget for denne model er
1. Latours kritik af dikotomien mellem natur og kul-

"FUNEBARIET"
– en forårsudflugt til Danmarks eneste permanente
begravelsesudstilling.

tur, herunder kritikken af den erkendelsesteoretiske
subjekt-objekt tænkning 2. Latours begreb om netværket og endelig 3. Latours medieringsbegreb. Undervejs vil der også blive gjort nogle bemærkninger
om Latours ontologi med sideblik til Michel Serres
og H.N Whitehead.
Som oplæg til en diskussion vil Prof. dr. phil. David
Favrholdt kritisere Bruno Latours videnskabsfilosofi
og den sociale konstruktivisme i almindelighed.
Tid: Ti 20. maj kl. 19.30
Sted: Teolkælderen, Købmagergade 44, over gården
Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler. Han træffes på kontoret på Panum, lokale
15.2.1, tirsdag 10-12 og torsdag 12-14. OBS!
Studenterpræsten er på kursus i uge 19 (5.-9. maj) og
er derfor ikke på kontoret, men han kan træffes efter
aftale; ring på 35 32 70 94 / 20 46 41 93 eller send en
mail til pnh@adm.ku.dk.
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BASISGRUPPER & MGP
ADVANCED OPEN WATER - FORTSÆTTER DYKKERKURSUS

STUDENTERKLUBBEN

4 dage på Kullen i Sydsverige, hvor du bliver en suverænt
bedre dykker samtidigt med, at du oplever pragtful dykning.
Vi bor på campingplads og transporterer os rundt i biler.

Hermed
indkaldes
til
Studenterklubbens 21. ordinære generalforsamling

Tor 17. juli kl. 17-19: Info, teori og bogudlevering på Panum
Søn 27. juli kl. 16-19: Teori på Panum
Man 28. juli - tor 31. juli (Begge dage inkl.): Dykning m.m. på
Kullen

Mandag den 2. juni 2003 kl.
1700

Sjove lærerige dyk kombineret med en ferie i den skønne svenske natur.
Er du Open Water dykker, CMAS* eller tilsvarende er dette turen for dig! Har du ikke dykket et stykke tid
er det alle tiders chance til at få genopfrisket din grundviden om dykning, få lavet en del dyk, få lært noget
nyt og møde nogle nye mennesker.
Pris: 2750kr. (inkl. transport, dykning, udstyr, undervisningsmaterialer m.m. samt LOGI på Kullen og et
PADI NITROX kursus!) men eks. mad. Tag med! Det bliver rigtig sjovt!
Tilmelding til kurset lukker tir. 20. maj. Få pladser tilbage!

Dykkertur til Lysekil

Årets højdepunkt! Vi gentager succesen og inviterer til 8 dages dykkertur til Sveriges dykkermekka, Lysekil, 70km nord for Göteborg. Der dykkes i Gullmarsfjorden, Sveriges eneste rigtige fjord, hvor
stejle klippevægge strækker sig ned til dybder på 100m og mere....
Dykning i Lysekil stiller dog visse krav til dykkerens kunnen, hvorfor turen kun er åben for AOW, CMAS**
eller tilsvarende. Er du i tvivl om du er erfaren nok til at tage med så send os en mail eller ring.
Turen strækker sig fra lør. 19. juli. til lør. 26. juli (begge dage inkl.) med infomøde tor 17. juli kl.
16-17 (obligatorisk fremmøde) og madinkøb om fredagen. I Lysekil bor vi i lejet sommerhus.
Vi regner med, at alle deltagere får mindst 10 dyk hver. Max. antal deltagere på turen er 8.
Prisen for turen, inkl. al transport, udstyr m.m., men eks. mad: 3600kr.
Med eget ABC-udstyr, komplet dragt og bly: 3300kr.
Med eget udstyr bortset fra flaske: 3100kr.
Med komplet eget udstyr: 2850kr.
Tilmelding til turen lukker tir. 20. maj. Kun 4 pladser tilbage !
Tilmelding, Indmeldelse i PUC m.m.
For tilmelding til et arrangement sendes en mail til info@puc.nu med flg. opl.: Navn, addresse, email, tel.nr (både hjem og mobil), fødselsdato, forventet afslutning af studie, højde, vægt, sko. nr. (til
udstyrsleje), certifikattype og antal dyk. Samtidigt indbetales depositum på 600kr (både Lysekil og AOW)
på PUCs konto i Skandia Banken:
Reg: 6610 Konto: 1764975
OBS at tilmelding til et arrangement kun er gyldig med betalt medlemskontingent for år 2003
(350kr) og depositum på 600kr. For evt. indmeldelse i PUC se www.puc.nu. Indmeldelsesgebyr udgør 50kr.
Depositum tilbagebetales ikke. Restbeløb kan kun refunderes ved lægeerklæring visende uegnethed til
dykning.
Restbeløb skal være PUC i hænde senest tir 1. juli. (både AOW og Lysekil)
Mere info kan fås ved henvendelse på info@puc.nu eller 51924156 (Erik, Næstformand)

i Studenterklubben
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning fra bestyrelsen
5. Fremlæggelse af regnskab & budget
6. Valg af bestyrelse og et antal suppleanter
7. Valg af revisor, hvoraf den ene skal være stats
autoriseret
8. Indkomne forslag
9. Evt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.
Forslagene kan lægges i Studenterklubbens hvide
postkasse i Studenterklubben.
Har du lyst til at høre om Studenterklubben på
et mere overordnet plan, diskutere Studenterklubbens formål og om hvordan de opfyldes eller
kritisere (ris/ros) Husgruppen, der står for den
daglige drift, så kig ind den 2/6 og få kaffe og
kage med os.
På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen
Jacob Rasmussen
&
Bo Gregers Winkel

MGP - med MOKs udsendte

MOKs egne; Jokke og Kris i marken
LIDT OM ANNE:

- Anne har allerede prøvet at vinde MGP en gang - nemlig da hun sidste år vandt MGP i sin fritidsklub. Den gang skreg hun,
som om hun havde vundet det rigtige MGP, så det bliver spændende at se hendes reaktion den 3. maj, hvis hun vinder!!
Anne er vant til at optræde og være i centrum. I Århus, hvor hun kommer fra, er hun især kendt fra skøjtehallen, hvor hun
både er i centrum, når hun optræder som skøjteprinsesse, og når hun overdøver samtlige af de øvrige tilskuere på bænken med
jubelråb...
Danserne, Julie og Sophia er også vant til at optræde og har blandt andet været med i DM i funk/hip-hop dans.
De tre piger har samme smag indenfor musik; Nick & Jay, Kelly Rowland og Justin Timberlake er på toppen for tiden, men til
MGP skal vi høre en eventyrlig sang med inspiration fra 1001 nat.
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SET PÅ PANUM...

