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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@mok.info
WWW: http://mok.info Oplag: 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 føl-
gende 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 ind-
læg 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 illustra-
tionernes størrelse og antal.

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

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

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs 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 insti-
tutter 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 Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris. Abon-
nenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu (jehu@mok.info)

Denne uges forside: MOK-redaktionens fotograf Mavepik...
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Sekretær Anne-Lise Schultze Andersen, 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/SIS)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Anette Laurvig Nielsen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)
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Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38
rh-klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 8.30–14
Studentersekretærer: Katrine Bjerggaard Fisker
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Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post
Assistent: Tina Götzsche
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen, Mads Falk og Mie-Ran Yoon
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Jacob Rasmussen al21@bbh.hosp.dk   Tirsdage 08.30-12.30
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KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Sekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Træffetid       Man-fre 10-14
Studentersekretær Nina Løth
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen
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KAS HERLEV
Universitetssekretariatet
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Møde den 07.06.04
Kl. 15.15
Sted: Universitetssekr.
Angående: Klinikudvalgsmøde


���������
Formand, overlæge,dr.med. Carsten Lenstrup (CL),
afd.læge,dr.med. Lars Laursen (LL), Overlæge Niels
Bækgaard (NB), Overlæge Gunnar S. Lausten (GL),
Næstformand stud.med. Christoffer N. Scäfer (CS),
stud.med. Agniezka Machnio (AM), stud.med. Bo
Vestergaard (BV), sekretær Anna-Lise Lindahl (AL),
ekspeditionssekr. Tina Bundgaard (TB)

���������	�
����
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 05/2004: Refera-
tet blev godkendt med rettelse af, at Næstved gerne
vil have 9. semester bare ikke samtidig med 7. seme-
ster.
3. Meddelelser fra formanden: CL orienterer
om, at LL og CL er indkaldt til budgetmøde med
Peter Oreboe den 21.06.04 kl. 14.00 -15.00.

LL laver udkast til, hvad der skal tages op
på mødet, f.eks. klare retningslinier for, hvem som
står for driften af klinikudvalget. Skal klinikudvalget
lave en opgørelse over fordeling af midler til de
enkelte sygehuse, hvis midlerne alligevel ikke bliver
fordelt efter undervis-ningskvoten.

Hvor kommer midlerne fra til LKF?
4. Meddelelser fra studenterne: CS orienterer
om, at der er sendt brev til Peter Oreboe vedr. ønske
om hepatitis-vaccinationer til de studerende.

CS har udfærdiget et ringbind samt en cd-rom over
studenterfaciliteter under Klinik-udvalget under
Københavns Amt.
Mappen står til fri afbenyttelse i universitets-
sekretariatet.
CS overbragte et klagebrev fra de studerende over,
at de var generet af rygningen som kommer inde fra
sekretariatet. AL fik brevet da AL er den eneste som
ryger.
Da CS bliver færdig som læge, er der udpeget en ny
næstformand som bliver Agnieszaka Machiono.

5. Budgetudvalget: Se pkt. 3.
6. Undervisningsplaner: 9. semester efterår
2004 blev hurtigt gennemgået og manglende under-
visere blev påført. Der er 10 studerende tilmeldt på
9. semester, som bliver fordelt med 5 på KAS Herlev
og 5 på KAS Gentofte.
7. Undervisningssekretaiatet: Der blev orien-
teret fra mødet den 04.06.04 mellem studielederen
Pernille Due og Klinikudvalgene. Pernille Due mente
også at formændene for klinikudvalgene skulle del-
tage i disse møder og at det var lang tid siden de
havde været der. I den forbindelse vil de blive ind-
kaldt til møde med henblik på at drøfte om møderne
skal fortsætte eller om der skal udpeges en supple-
ant når de ikke selv kan deltage i mødet.
Jørgen Hedemark havde udfærdiget en liste over
egnede afdelinger til 9. semester. Listen er udfærdi-
get på baggrund af 7. semesters evalueringer (2004).
På listen var der ingen afdelinger på KAS Gentofte
som var egnede. Men da man havde lovet de kom-
mende 9. semester studerende, at man ville imøde-
komme deres ønsker, fik KKA lov til at bruge medi-
cinsk afd. F og kirurgisk afd. D på KAS Gentofte.
(Det er afd. D og ikke afd. B som det blev oplyst på
klinikudvalgsmødet)
Fremover vil referaterne blive udsendt pr. mail, sam-
tidig vil klinikudvalget gerne have en tilbagemel-
ding på hvem som fortsat ønsker at modtage refera-
tet.
I øjeblikket bliver referatet sendt ud til 200.
TB forespurgte om det er muligt, at indkøbe en bær-
bar PC til en hjemmearbejdsplads. Dette blev god-
kendt af CL og LL. TB vil tage kontakt til Edb-
afdelingen.
8. Studienævn for medicin: (referat nr.04-4 er
ikke modtaget)
9. Eventuelt: CL takkede næstformanden for
godt samarbejde.
Møder til efteråret 2004:
06.09.04
04.10.04
01.11.04
06.12.04

Referent: Ekspeditionssekretær Tina Bundgaard

Panumkoret gav et par numre i fredagsbaren....

Team Bamsehospital september 2005
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Dette vil være at fortrække for langt de fleste.  Det
indebærer, at man undlader at melde sig aktivt til
det kommende semester.  På den måde vedbliver
man at være immatrikuleret.  Man kan deltage i
eksamen, såfremt man opfylder indtegnings-
betingelserne, man kan modtage SU, såfremt man
overholder studieaktivitetskravene, du er valg be-
rettiget og du kan købe bøger med studierabat i
bogladen. Kort sagt beholder du alle de rettigheder
studerende har, men du følger ikke undervisning i
semesteret. Når du ønsker at starte, skal du blot
være opmærksom på at tilmelde dig aktivt til seme-
steret.

������
Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske
en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødven-
digvis er den bedste løsning på dine studiemæssige
problemer, og det anbefales derfor, at du tager en
snak med en studievejleder, før du søger orlov. An-
søgningsskemaer til orlov fås på studieekspeditionen.
Ansøgning om orlov indsendes eller afleveres ved
personlig henvendelse sammen med fornyelsesdelen
af årskortet til studieekspeditionen på Panum Insti-
tuttet. Fakultetet vil herefter modtage besked, dog
skal du alligevel meddele dit klinikudvalg at du hol-
der orlov. Efter endt orlov skal man selv huske at
tilmelde sig aktivt (og rettidigt) til det ønskede
semesters undervisning.
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Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæs-
sige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt,
hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og
fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først
gives, når alle de eksaminer der er placeret efter 1.
år er forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. seme-
ster kan kun få orlov, hvis årsagen er for eksempel
sygdom, barsel, værnepligt eller lignende. Dispensa-
tion fra orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på
studieekspeditionen, og skal naturligvis dokumente-
res.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til
at få gentaget den undervisning, som du er gået glip
af.
���'�����
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En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen
har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får
meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovs-
bekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut,
sender studie- og eksamenskontoret årskort til den
studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og
den studerende søger forlængelse af orlovsperioden
ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel
indsendes anmodning om fornyelse af årskort.
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Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden
for uddannelsen. Den studerende mister valg-
berettigelse til de styrende organer i orlovsperioden.
Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksami-
ner eller prøver i et semester, hvor man har eller har
haft orlov.
�(
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Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i
orlovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i
orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for
meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbage-
betalingen af statslån og statsgaranterede studielån
skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyn-
delse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har
genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med
tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis
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Tilbuddet er gradueret efter indkomst og på max.5000
kr. årligt pr.barn.

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. uddannelsessø-
gende forælder, uanset antallet af børn.

Tilskuddet søges hos din hjemkommune og udbetales
som almindelige børnepenge kvartalsvis. Der udbe-
tales 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”.
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I det forgangne semester blev flere studerende ind-
stillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispen-
sation til endnu et eksamensforsøg, eller  tidsfrist-
forlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var
også studerende som ikke opnåede dispensation til
et 4. gangs forsøg eller fik udsættelse af fristen for
både førsteårsreglen og toårsreglen. Studienævnet
kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4.
eksamensforsøg.
Der skal foreligge usædvanlige forhold for at dispen-
sation kan gives. Du skal derfor være sikker på at
være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i
dit 3. forsøg.

Studienævnet kræver at man har haft en per-
sonlig samtale med en studievejleder før sager
af denne karakter kan behandles.
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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 der-
med ikke til en ’sag’.

Sådan får du fat på studenterøkonomivejledningen
Vejledningen er kun åben efter aftale. Du ringer til
35 32 38 99 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 sa-
studoekon@adm.ku.dk, hvor du fortæller, hvad du
ønsker at tale med vejlederen om.
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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 overbyg-
ningen, frister, og lignende – er det ikke SØ-vejlede-
ren du skal kontakte. Spørg i stedet SU-Kontoret.

Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage.
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man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man
henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910
Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs grænser for hvad du må tjene under orlov.
Se mere på www.su.dk
)�"6
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Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også
muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovs-
perioden, men derved mister man retten til at tage
vagter.
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Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp
hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlem-
mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.
1��������
Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts 1995, æn-
drer det ikke på din tidsfrist at tage orlov. Det vil
sige, at der kun må bruges 6 år til fase I/Bachelor-
uddannelsen og 6 år til fase II/Kandidatuddannelsen
inklusive orlovsperioder, uret ”tikker” altså videre
selvom du har orlov.
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Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis
den bedste løsning for dig hvis du har brug for en
pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at
tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne),
for langt de fleste er semester fri nok det smarteste

&
 � 
�������
���
������	�.����
��
��
����
���	/

�������



�
��	���	�����	��	���������
��������������
���������
����������������

������������������������
Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabe-
lige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøg-
ning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispen-
sere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra stu-
dieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, underskri-
ves samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:
- navn, adresse, telefonnummer og CPR-nr.
- angivelse af studietrin og på fase II/overbygningen
også klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de
særlige forhold, der kan begrunde en dispensation)
- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning eller
lign. vedlægges.
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Til dette skal der udfyldes et særligt ansøgnings-
skema som kan hentes på reolen foran studie-
vejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges pensum-
beskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan samt
attesteret eksamensbevis.

Meritansøgninger skal afleveres senest 1. oktober
for fag man ønsker meriteret for det efterføl-
gende semester – m.a.o. fag man skal have til
foråret 2005!!! Ansøgninger om merit for fag på
indeværende semester vil ikke blive behandlet (dog
med undtagelse af 1. semester studerende der har
ansøgningsfrist 1. oktober for indeværende semester
for fag på 1. semester).
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Bemærk at fremover vil datoerne for merit-
ansøgninger være samme dato som dispensationsans-
øgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til for-
året er ansøgningsfristen for merit for efterårs-
semesteret 2005 1. marts 2005.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2004 1. marts. Kun ansøgninger
der er begrundet i akut opståede situationer, vil blive
modtaget efter fristens udløb og blive hastebehandlet.
Opmærksomheden henledes på, at visse sager, især
ansøgninger om meritoverførsel, kan kræve lang
behandlingstid. Det tilrådes derfor at søge i så god
tid som muligt, og i øvrigt at fremme sagsbehandlin-
gen ved at udarbejde en velbegrundet og fuldstændig
ansøgning, vedlagt den fornødne dokumentation.
Bemærk at man ikke kan søge merit for fag man har på
indeværende semester (1. sem. undtaget). Ansøgnings-
fristen er 1. oktober 2004 i efterårssemesteret.

Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit er
vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal følges
for at give en smidig og hurtig sagsgang.

NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger
kræver en samtale med en studievejleder inden
ansøgningen kan behandles.
Dette er gældende for dispensationsansøgninger
om 4.-gangsforsøg, tidsfristforlængelse og en-
kelte andre.
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Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Mandag 20/9 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo Med.
Mandag 20/9 1900 – 2000 1600 – 1900 Christina Rydahl Lundin Med.
Onsdag 22/9 1000 – 1200 Tina Gottlieb Int.
Onsdag 22/9 0900 – 1000 1000 – 1300 Ditte M. S. Christensen Med.
Onsdag 22/9 1500 – 1600 1600 – 1900 Ulrik Bodholdt Med.
Torsdag 23/9 0800 – 0900 0900 – 1200 Camilla Grønlund Hiul Med.
Torsdag 23/9 1300 – 1400 1400 – 1700 Gordon Thomas Jehu Med.
Fredag 24/9 1200 – 1300 1000 – 1200 Tina Gottlieb Int.

Mandag 27/9 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo Med.
Mandag 27/9 1900 – 2000 1600 – 1900 Christina Rydahl Lundin Med.
Onsdag 29/9 Ferie Tina Gottlieb Int.
Onsdag 29/9 0900 – 1000 1000 – 1300 Ditte M. S. Christensen Med.
Onsdag 29/9 1500 – 1600 1600 – 1900 Ulrik Bodholdt Med.
Torsdag 30/9 1300 – 1400 1400 – 1700 Gordon Thomas Jehu Med.
Torsdag 30/9 0800 – 0900 0900 – 1200 Camilla Grønlund Hiul Med.
Fredag  1/10 Ferie Tina Gottlieb Int.

Personlig samtale kan bestilles via www.mdb.ku.dk/studievejledningen eller via www.sund.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til en samtale, da kan du møde op i starten af vores
træffetid
        - for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER  !
OBS! Den internationale vejledning har lukket i uge 40- 41

Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 35 32 70 91 telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a træffetidslokale er: 9.1.3

���������	
����
�����
"��
�
������
 ��
�����������
���������
��
��������
�������
�����
	��
���������
��������
���
�����
*>
 
����
 ����������!

Med udenlandske studerende forstås studerende, der
har adgangsgivende eksamen fra et andet land end
Danmark, Færøerne, Norge eller Sverige. Det er til
gengæld muligt at aflevere de skriftlige opgaver og
eksamensbesvarelser på svensk eller norsk. Dog skal
man huske, at fagudtryk skal besvares med korrekt
medicinsk latin/græsk eller dansk.
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Vi gør opmærksom på at al samundervisning  i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligato-
risk 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.

Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studie-
elementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi
eller TAS.
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ØNSKER DU AT DELTAGE I DE MEDICINSKE SEL-
SKABERS KURSER OG MØDER?

Alle møder og kurser, der afholdes af sel-
skaber tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan god-
kendes 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.
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I SIS har der indtil for nyligt fejlagtigt stået, at der
ikke er reeksamensmulighed på 6. semester.

Det skal her gøres helt klart, at der både er syge- og
reeksamensmulighed på 6. semester. Dette er nu
blevet rettet i SIS.

Studieadministrationen skal beklage den forvirring,
som dette eventuelt måtte have skabt.

Med venlig hilsen
Studieadministrationen.
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Hvad er LKF?
LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på 6.-
13. semester, som ønsker at forbedre deres kliniske
færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhø-
rer. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig
på det kliniske ophold på 7.+9. semester, genopfriske
færdighederne inden et lægevikariat, eller at forbe-
rede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13.
semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser:

IV Adgang
Et must inden det kliniske ophold på 7.+9. sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning

Sutur
Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7.+9. seme-
ster, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse til
kirurgisk lægevikariat.
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds
og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer
og knudebræt med instruktion

Kateter
God forberedelse til 7.+9. sem. Klinik og læge-
vikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fanto-
mer

Avanceret Genoplivning
Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst re-
levant undervisning til akut patient eksamen. En
væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genop-
livning efter opdaterede danske standarder for læger
(Medicinering, hjertemassage, defibrillering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk
genoplivningsdukke, med IV adgang og
medicingivning, defibrillering samt hjertemassage.

På dette semester holder vi kombinerede aftenkur-
ser hvor de studerende har mulighed for at prøve
både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme
aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester
studerende der er startet i klinik eller som genop-
friskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra
16.15-20.30 og der er plads til 18 studerende. Derud-
over er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et
emne, nemlig genoplivning.
Neurologisk Undersøgelse
Som noget nyt udbyder vi nu neurologisk undersø-
gelse som aftenkursus. Neurologisk undersøgelse er
noget, der for mange medicinstuderende er en svært
tilgængelig disciplin. Der er mange ting at holde styr
på, og hvor skal man starte og slutte? Der findes et
utal af neurologiske variable der kan undersøges for.
Men det er ikke nødvendigvis alle, der er lige rele-
vante.
Vi tilbyder nu dette kursus, hvor DU får muligheden
for at prøve at lave neurologisk undersøgelse på en
patient fra neurokirurgisk afdeling.

Målet:
På kurset vil der blive lagt vægt på at indøve syste-
matik i undersøgelsen, samt træne relevante neuro-
logiske variable.
Kurset er ikke en gennemgang af neurologiske syg-
domme, eller en gennemgang af hvordan man tolker
på de forskellige fund. Det er et kursus i de praktiske
færdigheder, der bruges ved undersøgelsen.

Kursus forløb:
Kurset varer to timer. Der indledes med ca. 15. min
introduktion til undersøgelsen. Herefter vil i være
fire kursister om at lave neurologisk undersøgelse på
en patient, dette under supervision af en underviser
fra LKF.

Målgruppe:
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I efterårssemesteret 2004 udbyder PUCS på Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet et kursus i studie-
teknik.
Kursets indhold fremgår af nedenstående oversigt.

Alle studerende på medicin, odontologi og
folkesundhedsvidenskab uanset semester kan melde
sig til kurset, men det henvender sig især til stude-
rende med studiemæssige vanskeligheder. Det kan
for eksempel være besvær med at bestå eksaminerne,
besvær med at få læst effektivt og tilstrækkeligt,
besvær med at definere pensum m.m.
Men som skrevet står: ALLE ER VELKOMNE!

Kurset strækker sig over 3 mandage og hver sektion
varer tre timer.
SE NEDENSTÅENDE FOR TID, STED OG TIL-
MELDING.

Pladserne, hvoraf der er 100, fordeles vha. først-til-
mølle-princippet, så hvis du allerede nu ved, at du
gerne vil deltage: MELD DIG TIL!

Mvh Studievejledningen for medicin, odontologi og
folkesundhedsvidenskab.

OBS! Hvis du allerede har tilmeldt dig på sun-stv-
medicin@adm.ku.dk, er din tilmelding registreret.

�1("4010�24�
Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab -
PUCS -  tilbyder hermed et kursus i studieteknik.

Kurset afvikles på Panum Instituttet over 3 man-
dage i november måned.

Den 8. november 2004, kl. 14.00 – 17.00, Haderup
Auditoriet:
Læsestrategi
Hvordan bliver man en bedre læser og får nemmere
ved at følge med i pensum? På kurset skal deltagerne
lære at læse mere målrettet ved at stille spørgsmål
som:
· hvad er det for en bog/tekst, hvorfor skal jeg læse
den, og hvordan vil jeg gøre det?
· hvordan lærer man at skelne det væsentlige i en
tekst (og i pensum) fra det uvæsentlige?
· og hvornår har man egentlig læst en bog? (skal man
nærstudere alt fra side 1 til side slut for at have læst
det godt nok?)

Den 15. november 2004, kl. 14.00 – 17.00, Haderup
Auditoriet:
Notatteknik/repetition
Hvordan bliver man bedre til at tage notater og
huske det, man har læst? På kurset skal deltagerne
lære:
· at tage mere præcise notater, så man kan
følge bedre med i undervisningen og spare tid i for-
hold til læsningen derhjemme.
· at notater hjælper både på hukommelsen og
i tilegnelsen af nyt stof.
· at notater har en tendens til at gøre studi-
erne mere spændende, hvilket virker fremmende for
ens motivation og koncentration.

Den 22. november 2004, kl. 14.00 – 17.00, Hannover
Auditoriet:
Studiemotivation
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DATO EMNE TID ÅBNES
Tirsdag den 28. sept. Neuro-kursus(auditoriet,

neurokirurgisk afd. 2092) 16.30-18.30 LUKKET FOR TILGANG
Onsdag den 29. sept. Kombi-kursus 16.15-20.30 LUKKET FOR TILGANG

(sutur, i.v. & kath.)

TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN SKE  PÅ TLF.: 35 45 54 04 OG 35 45 54 08 PÅ
HVERDAGE KL. 08.30-15.00 ELLER VED PERSONLIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I LKF IN-
DEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM
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Til undersøgelse af sygelighed og dødelighed af bak-
terier af slægten Enterococci laves en database hvor-
fra sammenhænge uddrages og publiceres.
Enterokokker, opfattes generelt som lavpatogene
og positive bloddyrkninger med enterokokker anskues
i høj grad som en markør for værtens immunfunktion,
oftest ikke som udtryk for livstruende infektion. Vi
har opdaget en overraskende høj dødelighed hos pa-
tienter med positive bloddyrkninger med enterok-
okker, også hos patienter uden andre akut dødelige
sygdomme eller svær immunsuppression. Dette er
nyt i forhold til den eksisterende litteratur på områ-
det og undersøgelsen vil afdække nærmere specifikt
hvilke patienter der dør og evt om tilstande som
endocardit og reelt septisk shock på baggrund af f.
eks UVI bliver underdiagnosticeret.
Studiet vil foregå på Rigshospitalet og senere evt.
Hvidovre Hospital.

Forskningsarbejdet vil for stipendiaten bl. a. bestå
af:

-medindflydelse på studiedesign
-journalgennemgang
-registersammenkøring
-statistisk analyse med systemet SPSS
-litteraturgennemgang
-artikelskrivning
-læring af præsentationsteknik
-evt. præsentation i nationale og internationale fora

Apparatur inkl. computerfaciliteter er til rådighed.
Der søges midler fra fonde til aflønning af skolar-
stipendiaten i 1 år.
Kvalifikationer: Stud.med. med bestået 8. sem, al-
ternativt bestået 6. sem+klinisk erfaring.
Svarfrist d. 28.09.04. Samtaler d. 28.-30.09.04

Henvendelse til:
Reservelæge
Jens-Ulrik Stæhr Jensen
Klinisk Mikrobiologisk afd. 9321
Rigshospitalet
Juliane Maries Vej 22
2100 Kbh. Ø.
tel. 39182884/ 35456467/ 28938168
e-mail: kirlusnej@tiscali.dk

Overlæge
Michael Tvede
Klinisk Mikrobiologisk afd. 7602
Rigshospitalet
Tagensvej 20
2200 Kbh. N.
tel. 35454975 /201447774

Kurset henvender sig til alle, der er i klinikophold
eller snart skal ud i klinikken. Kurset er også en
oplagt mulighed som en del af forberedelserne til et
vikariat eller turnus. Studerende på tidligere seme-
stre, med særlig interesse for faget, har ligeledes
mulighed for at deltage. Studerende på den kliniske
del tilgodeses dog først.

Hvor og hvornår:
Kurset vil blive afholdt på annoncerede dage i tids-
rummet 16:30 – 18:30 (se under LKF-kurser), på Rigs-
hospitalet i auditoriet på neurokirurgisk afd. 2092.
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For to år siden indførte vi en tværfaglig team struk-
tur omkring planlagte kejsersnit på Rigshospitalet
og Hvidovre Hospital. Vi har en opfattelse af at det
er en bragende succes hvad angår uddannelse, tvær-
fagligt samarbejde og optimering af den kirurgiske
indsats inkl. det postoperative forløb. Men vi mang-
ler dokumen-tation for dette - og der er naturligvis
områder vi kan forbedre.
Hvis du er interesseret i at arbejde med dette pro-
jekt - gerne som skolarstipendiat i forårssemestret -
kan du henvende dig til undertegnede

Overlæge, dr.med. Jens Langhoff-Roos
Obstetrisk klinik 4031

Rigshospitalet
Tlf 35451371

E-mail: jlr@rh.dk
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Invited Lecture by:

Professor Bernard Roizman
Joseph Regenstein Distinguished Service Professor
of Virology
University of Chicago

Title:
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Friday october 15th 2004
13.15 to 14.00

The Panum Institute
Dam Auditorium

Hvordan undgår man den kronisk dårlige samvittig-
hed, får mere overblik og bedre arbejdsrytme? Her
skal det handle om:
· hvordan man får overblik over semesteret
og strukturerer sin hverdag.
· hvordan man bliver bedre til at koncentrere
sig under læsningen og holde fri, når man holder fri.
· hvordan man kan indgå i forskellige aktivi-
teter, som giver et til tider langt og trættende stu-
dium motiverende aspekter her og nu (f.eks. i form af
sport, institutblade, politisk engagement, godt sam-
arbejde med læsemakker osv.)

Målgruppen er primært nye studerende, men alle
interesserede er velkomne og kan tilmelde sig.

Underviser: Mag.art. Trine Juul.

Tilmelding senest d. 29. oktober til Annelise
Wildenradt, tlf. 3545 4472, e-mail
a.wildenradt@pucs.ku.dk
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Nielsen/Krukow: "Biokemi", 2.udg., som ny, ny-
pris: 720 kr. - sælges for 500 kr.

"Emery's Elements of Medical Genetics", 11.udg.,
helt ny, nypris: 350 kr. - sælges for 230 kr.

Holum: "Fundamentals of ... Chemistry", 6.udg.,
uden overstregn., nypris: 470 kr. - sælges for 290
kr.

Tommerup: "Medicinsk Genetik", 4. udg., helt
ny, nypris: 220 kr. - sælges for 150 kr.

Meisenberg: "Principles of Med. Biochemistry",
uden overstregn., nypris: 460 kr. - sælges for 290
kr.

 Thorball/Rømert: "Centralnervesystemets ana-
tomi", 2. udg., uden overstregn., nypris: 165 kr.
sælges for 70 kr.

Warberg: "Human Fysiologi", 4.udg., få
overstregn., nypris: 380 kr. - sælges for 180 kr.

Henvendelse til Christine på tlf. 28 35 64 44.
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Band søger bassist. Vi spiller egne numre (dansk-
sproget satirisk rock) samt kopi (Swan Lee, Bon-
nie Tyler mm.).  Vi har øvetid på Panum hver
søndag 19-22. Egen bas er minimumkrav, det
ville være godt, hvis du kan synge kor.
Vi er Lars: 28 år, trommer, Katrine: 25 år, sang,
Andreas: 23 år, guitar.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Henvendelse: Lars: 61304388

���������������
Klinisk Patologi, FADL
Sælges for 400 kr.
Bogen er helt uden overstregninger og fremstår
ubrugt.

Tlf. 61700242
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Neurologi-Neurokirurgi, 5.udg., Munksgaard
Basisbøger
Skrevet af Marianne Juhler og Sissel Vorstrup
Uden overstregninger – som ny.
Sælges for 75 kr.

Tlf. 61 70 02 42
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Vi søger mandlige forsøgspersoner til et arbejds-
fysiologisk studie af væksthormons rolle i induk-
tionen af lipolyse i subcutant fedtvæv efter
muskelarbejde

Forsøget varer ca. 9 timer. Der vil blive anlagt
kateter i en arterie i håndledet , og i en vene i
abdominalvæggens underhud. Efter at
kateterisationerne er foretaget og basalmålinger
er udført vil der blive startet en kontinuert infu-
sion af somatostatin analogen octreotid
(Sandostatin®). Der vil blive målt blodsukker
ca. hvert 5. minut og korrigeret for et eventuelt
fald i dette. Efter ca. en time skal der arbejdes/
cykles med moderat belastning i 60 minutter og
der afsluttes med 4 timers hvileperiode.

Forsøget honoreres med kr. 1000,-.

Hvis du er interesseret, kan du kontakte

Læge, ph.d.-stud. Lotte Hahn Enevoldsen
Klinisk Fysiologisk Afd.,  Bispebjerg Hospital

Tlf: 35 31 3007/2797
e-mail: lhe01@bbh.hosp.dk
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Vi søger studentermedhjælpere, som er på 8.
semester eller derover, og som er interesseret i
at arbejde mindst 15 timer om ugen i løbet af
efteråret.

Du vil blive tilknyttet et forskningsprojekt, hvis
formål er at afdække symptomepidemiologi og
psykosociale behov blandt kræftpatienter. En stor
del af jobbet vil bestå i at gennemgå journaler.

Ønsker du yderligere information, kontakt
cand.psych. Anna T. Johnsen tlf. 3531 6226.

Ansøgninger stiles til Anna T. Johnsen, e-mail:
atj02@bbh.hosp.dk, adresse: Palliativ medicinsk
afd., Bispebjerg Hospital opg. 20D, Bispebjerg
bakke 23, 2400 København NV.

Seriøs læsemakker søges til 6. sem. til  eks.vinter
2005.
Intres. Ring på tlf.nr. 25646358.
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DEMONSTRATOR  TIL STUDIESAL

FAG: MAKROSKOPISK ANATOMI (VÅD
STUDIESAL)

Stillingen kan søges af medicinstuderende med
et godt kendskab til makroskopisk anatomi. (Be-
stået 5. semester – ny ordning)
Arbejdstid: Ca. 80 timer pr. semester fordelt
efter vagtskema. Enkelte weekend - vagter må
påregnes.

Timeløn: Kr. 169,49 + feriepenge

Ansøgningsskema, kan afhentes på instituttets
sekretariat, Bygning 18.1.
Ansøgningen skal være indsendt til Medicinsk
Anatomisk Institut  senest ...ONSDAG DEN 6.
OKTOBER 2004, KL. 12.00.

Såfremt du ikke har hørt fra instituttet senest
den 20. OKTOBER 2004 – er stillingen besat til
anden side.
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Vi er en gruppe læger på Hvidovre Hospital, der
arbejder på et forskningsprojekt omhandlende
polycystisk ovariesyndrom. Til projektet søger
vi kvindelige forsøgspersoner, der ikke har syg-
dommen og ikke har symptomer, der er forbun-
det med sygdommen. For at deltage skal du:

Være mellem 25 og 35 år, og i  øvrigt sund og
rask
Have regelmæssige menstruationer og  ikke ten-
dens til øget hårvækst
Ikke tage p-piller
Ikke være gravid eller ammende

I undersøgelsen vil du få:

Undersøgt om du har type-2 diabetes  eller for-
stadier hertil
Foretaget knogleskanning og måling  af fedt-
fordeling
Undersøgt sukkeromsætningen i  fedt-og muskel-
celler ved en  vævsprøve
Foretaget gynækologisk undersøgelse

Der vil være 4 undersøgelsesdage, og der gives
ulempegodtgørelse på i alt 500 kr.
Er du interesseret i at deltage, kan du kontakte
projektansvarlige læge, Pernille Fog Svendsen
Tlf: 36 32 35 21 /  25 46 15 48, hverdage bedst
mellem kl. 9 og 15.

Pernille Fog Svendsen, læge
Sten Madsbad, professor
Libeth Nilas, Overlæge
Kirsten Nørgaard, overlæge
Gynækologisk-obstetrisk afd,
Endokrinologisk afd.
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Kom til FADL's generalforsamling onsdag
den 6. oktober klokken 17.00 i

Studenterklubben.

 Københavns Kredsforening

���	��	
���	

Åbningstider
man-, tirs- og torsdag
fra 10.00 til 12.00
samt fra 13.00 til 15.00.
Telefon
35327490
Mail
kkf@fadl.dk

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

Vedtægtsændring foreslået af
bestyrelsen for FADL,
Københavns Kredsforening.
§ 11A, stk. 2 Bestyrelsen ansætter
vagtbureauets direktør og vagtchef.

ændres til:

§ 11A, stk 2 Bestyrelsen ansætter
vagtbureauets direktør.

Begrundelse:

Der er ikke længere vagtchef ansat på
vagtbureauet.

Frist for lovændringer.
Onsdag den 22. september 2004 er
det sidste frist for medlemmer af
FADL til at aflevere lovændringsforslag
til bestyrelsen for FADL i København.
Lovændringsforslag skal afleveres til
sekretariatet eller i FADL's postkasse
lige udenfor sekreatriatet.

Forslag til drøftelse.
På FADL's generalforsamling 2004 vil
bestyrelsen drøfte det lave antal aktive
i FADL.

Gennem det seneste år har det for
FADL været et stort problem, at der er
så få aktive medicinstuderende i
FADL, og arbejdet i FADL er i høj grad
blevet påvirket af få mennesker til
meget arbejde.

Vi håber fra bestyrelsens side, at der
kommer mange nye ansigter i repræ-
sentantskabet, men vil gerne tage hul
på diskussionen af, hvorfor så få
medicinstuderende engagerer sig
udenfor selve studiet.

Karen Boje,

formand for FADL-København

Turnus
Der er sket flere ting på turnus-
området!

På grund af det brede forsvarsforlig,
der reducerer værnepligten fra 9 til 4
måneder, bortfalder den såkaldte
militærordning. Ændringen får virkning
for kandidater, der tilmelder sig turnus
efter 1. september 2004.

Med en intention om at skaffe læger
til grundforskning opslås i september
2004 i region øst en 4½-årig ph.d-
turnusblok med tiltrædelse sommeren
2005. De ansøgere, der får tildelt en
sådan blok, udgår fra den normale
lodtrækning om turnus, og får tildelt
turnus i den region hvor ph.d.-forløbet
afvikles. Dette bryder med formålet
om lodtrækning, der skulle være den
mindst uretfærdige og mindst nepoti-
stiske måde at fordele turnus-
pladserne på.

Spørgsmålet er, om denne nye ord-
ning overhovedet stimulerer flere

kandidater til at lave en ph.d., eller om
de nye blokke bliver besat af kandida-
ter, der under alle omstændigheder
ville lave en ph.d. Derudover kan man
stille spørgsmålstegn ved det retfær-
dige i, at kandidater med hang til
forskning undgår at skulle flytte i
forbindelse med deres turnus, hvori-
mod andre kandidater måske tvinges
til at skulle skifte landsdel. Stillingerne
slås ifølge dekanen op i fri konkur-
rence, men mon ikke der er grobund
for nepotisme, når projekt og vejleder
tages med i betragtningen til ansæt-
telsen?

Lidt mere positivt er det, at lægefor-
eningen arbejder på at kunne lave en
”bælt-garanti”. Hvilket vil sige, at
kandidaterne skulle være sikret
turnusplads på den side af bæltet,
hvor de har læst. Det vil sige, at vi på
Københavns Universitet skulle være
sikret en turnusplads øst for Store-
bælt, hvis det er det vi ønsker. Der
undersøges om antallet at turnus-
pladser modsvarer antallet af  kandi-
dater i de forskellige geografiske
områder. Men rart med et initiativ, der
går imod den tvangsflytning, der kan
ligge i turnus, som vi kender den nu,
og som vi som en af de eneste
faggrupper reelt kender!

Liv Bjerre Juul Nielsen,

medlem af turnusudvalget for FADL i
København

Tirsdag den 28. september er
der turnusinformationsmøde
klokken 16.00 i Dam auditoriet.
Vel mødt!



����	��	
���	

 Dit nuværende repræsentantskab
Christianne Eickhoff, 11. semster.
Formand for FADL i København 2002-2003.

Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for FADL gennem det sidste år.

Medlem af medlemsfordelsudvalget (MFU) under hovedforeningen (HF).

Christianne har lige været et halvt år i det store udland, men er nu tilbage med ny energi til FADL i
København.

Christianne genopstiller til repræsentantskabet for FADL i København.

Jeppe Kildsig, 12. semester.
Medlem af repræsentantskabet og suppleant til bestyrelsen for FADL i København.

Sidder i overenskomstudvalget (OU) under hovedforeningen (HF). Det er dem, der snart skal til at
forhandle FADL's overenskomster med H:S og amtsrådsforeningen, således at du som medlem bliver
sikret den best mulige løn.

Jeppe genopstiller til repræsentantskabet for FADL i København.

Kamilla Nielsen, 11. semester.
Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for FADL i København.

Er med i lægevikargruppen (LVG) og sidder som observatør hos Foreningen af Yngre Læger (FAYL) i
deres Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalg (AMOR).

Sidder endvidere i medlemsfordelsudvalget (MFU) under hovedforeningen (HF).

Kamilla genopstiller til repræsentantskabet for FADL i København.

Bo Biering-Sørensen, 11. semester.
Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for FADL i København.

Sidder i forretningsudvalget for Vagtbureauet.

Arbejder med studenterundervisernes overenskomst gennem SUL under hovedforeningen (HF). SUL
arbejder for at studenterundervisere for en ordentlig løn for det arbejde, de lægger på deres studie.
Studievejlederne går under SUL.

Bo genopstiller til repræsentantskabet for FADL i København.

Liv Bjerre Juul Nielsen, 11. semster.
Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for FADL i København.

Sidder som observatør i Foreningen af Yngre Læger (FAYL) i deres Forskning- og Uddannelsesudvalg
(F&U) og i Gruppen af Yngste Læger (GYL).

Er med i Sundheds- og Uddannelsespolitisk Udvalg under hovedforeningen (HF).

Liv genopstiller til repræsentantskabet for FADL i København.
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CODAN – forsikring for år 2005
Skal din forsikring ændres pr.
1. januar 2005?
Hvis du ønsker at ændre din
forsikringsdækning pr. 1. januar 2005
skal du venligst give besked til
FADL´s sekretariat senest den 15.
oktober 2004.

Du kan give besked via mail til
ap@fadl.dk eller ved personlig henven-
delse på sekretariatet.

Det er kun muligt at ændre forsikrin-
gen til et lavere niveau i forbindelse
med årsskiftet.

Du kan altid ændre din forsikring til et
højere niveau i løbet af året.

Husk at give sekretariatet besked,
hvis du er blevet samboende med en
forsikringstager gennem FADL eller
hvis du er fraflyttet en samboende,
som har haft forsikring gennem FADL.

Forsikringen vil blive opkrævet i
midten af november 2004 med beta-
lingsfrist den 3. december 2004.

De medlemmer, som er i kontingent-
restance pr. 15. november 2004, vil
ikke have mulighed for at gentegne
forsikring for 2005. Medlemmer, der
har udmeldt sig af FADL pr. 1. februar
2005 vil heller ikke have mulighed for
at gentegne forsikring for 2005.

Du kan på www.fadl.dk se dæknings-
grader og præmier.

FADL-kontingent 2. halvår 2004
Den 21. september 2004 udsendes
opkrævninger for kontingent for 2.
halvår 2004.

Perioden dækker 1. august 2004 til
31. januar 2005.

Betalingsfristen er den 1. oktober
2004.

HUSK at betale dit kontingent til
tiden, hvis du ønsker din forsikring
gentegnet for år 2005.

Medlemstilbud.
Husk, at du på FADL’s sekretariat kan
afhente diverse kittelgejl. Vi forsøger
hele tiden at have nok til alle, men det
kræver, at man kun tager de ting, som
man skal bruge på det semester, som
man er på.

Hvis du har forslag til kittelgejl, som
du mener FADL bør have til de medi-
cinstuderende, så kom op på sekreta-
riatet og giv os besked. Hvis du
kommer tirsdag eftermiddag vil du
kunne snakke med et medlem af
repræsentantskabet om dine ønsker.

Studerende, der er i
psykiatrisk klinik eller har
psykiatrisk vikariat, kan
afhente et eksemplar af
Hamiltons depressions- og
angstskala hver tirsdag
eftermiddag.
Husk at alle medlemmer af FADL én
gang i løbet af studietiden kan få et
gratis eksemplar af lægemiddel-
kataloget. Lægemiddelkataloget er
just kommet for 2004, og kommer
næste gang i løbet af sommeren
2005.

Til november kommer der et nyt
eksemplar af medicinfortegnelsen,
"den lille grønne", som alle medlem-
mer af FADL kan afhente.
Medicnfortegnelsen får alle medlem-
mer af FADL gratis én gang årligt
under studietiden, så kom op på
sekretariatet i november og få dit nye
eksemplar.

FADL’s kalender er kommet, og alle
medlemmer af FADL kan afhente
kalenderen gratis på sekretariatet.

På FADL’s sekretariat kan alle med-
lemmer af FADL afhente blanketter til
DADLNET, Ugeskriftet og Dagens
Medicin.

Som medlem af FADL får du rabat på
Ugeskriftet og Dagens Medicin.
DADLNET er gratis for alle medlem-
mer af FADL, og i tilbuddet fra
DADLNET er der også mulighed for
gratis internetopkobling.

Anette Petersen,

sekretariatet

Få aktive, meget arbejde!
Bestyrelsen og repræsentantskabet
for FADL i København ønsker på
generalforsamlingen den 6. oktober at
tage hul på diskussionen om, hvorfor
der er så få aktive i FADL og generelt i
andre basisgrupper på Panum Institut-
tet. En af de få basisgrupper, der ikke
har problemer med aktive er
Studenterklubben, men ellers er
niveauet af aktive medicinstuderende
for nedadgående over en bred kam.

FADL i København håber på, at der til
generalforsamlingen i år kommer nye
ind i repræsentantskabet. Faktisk er
det en nødvendighed, at der kommer
nye, da mange af dem, der på nuvæ-
rende tidspunkt sidder i repræsentant-
skabet er ved at være færdige med at
læse medicin, og derved ikke kan
holde skansen meget længere. Dette
fremgår blandt andet på foregående
side, hvor 5 af de aktive er fremstillet
med deres arbejde i FADL. De er på
11. og 12. semester (læs snart
læger).

Det er ganske enkelt nødvendigt, at
der kommer nye kræfter til FADL, hvis
FADL fortsat skal overleve i Køben-
havn.

Udover at tage hul på diskussionen på
FADL’s generalforsamling vil FADL
gerne sammen med de andre basis-
grupper på Panum Instituttet starte en
kampagne samtidig med faglig dag
den 7. oktober. En kampagne med det
formål at gøre de medicinstuderende
bevidste om, at aktive studerende er
en nødvendighed for et livligt studie-
miljø. Kampagnen bygger på ”aktive
studerende skaber aktive studerende
skaber…”, og vil til en start betyde
produktion af badges til alle basis-
grupper.

På faglig dag vil FADL endvidere været
repræsenteret med flere stande både
fra Kredsforeningen, Hovedforeningen,
Vagtbureauet og Bogladen. Der vil
være mulighed for at vinde flotte
præmier og på FADL sekretariat vil
der være mulighed for at få en snak
samt gratis popcorn.

Karen Boje,

formand for FADL-Kønbenhavn
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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.

HOLD 1516
SPV hjemmehold med VT-løn søger nye
medlemmer.
Arbejdet: Holdet passer en 61-årig kvinde med
Amyotrofisk Lateral Sklerose.
Patienten er lammet, og skal have hjælp til ALT. Dette
indebærer bl.a. personlig pleje, påklædning, liftning fra
seng til kørestol. Patienten får til tider C-PAP i løbet af
dagen, og bruger desuden BI-PAP nogle timer om nat-
ten. Patienten er klart tænkende og har et intakt san-
seapparat. Patienten kan ikke tale, men kan kommuni-
kere vha. en staveplade og laserpen. Jobbet kræver
stor tålmodighed.
Arbejdssted: Privat hjem på Østerbro.
Arbejdstid: Holdet dækker alle dage døgnet rundt, og
arbejder i 12 timers vagter med vagtskifte kl 7 og 19.
Antal vagter pr. måned aftales nærmere, men mini-
mum 4. Inden skal man have to dagfølgevagter og en
nattefølgevagt. Dette aflønnes.
Løn: pt. ca. 167kr/time.
Krav: SPV-kursus
Fordele: Erfaring med lign. arbejde. Tålmodighed pga.
vanskelig og langsommelig kommunikation. Lyst til et
job, hvor du skal give livskvalitet og lære en patient
med en svær sygdom godt at kende.

Kontakt Nadia Henriksen, tlf. 29459691

Ansøgningsfrist: Torsdag den 30. septem-
ber 2004

4-5 HOLDMEDLEMMER
SØGES TIL FADL´S
METADONGIVER HOLD.
Den 1. oktober skal vi bruge 4-5 nye hold-
medlemmer til 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, samt i eget hjem. Dette indbefatter:

- Daglig udlevering af ovennævnte præparater i over-
ensstemmelse med givne ordinationer.
- Udlevering af præparater til enkelte udvalgte klienter
i eget hjem

SPV-1607 VAMPYRHOLD
SØGER NYE MEDLEMMER:
Vi er et vampyrhold, der tager blodprøver og måler
EKG hos Københavns Praktiserende Lægers Labora-
torium – KPLL i de forskellige filialer i hovedstadsom-
rådet, samt i deres hovedafdeling inde i Pilestræde.

Vagterne ligger på hverdage i Pilestræde fra 8.00-12.00,
og fra 7.30-11.30 i filialerne. Om torsdagene ligger de
dog fra 15.00-18.00.

Kvalifikationer: SPV-kursus, min. 200 timer.Vi forven-
ter, at du har et basalt kendskab til EKG samt praktisk
erfaring med blodprøvetagning. Du vil dog få lønnet
oplæring, hvor du lærer det basale.
Derudover skal du kunne tage mindst fire vagter pr.
måned de to første måneder, og komme til næste
holdmøde mandag d.4. oktober kl. 16.00.

UNDERVISER TIL VT-KURSET
Vagtbureauet søger 3-4 nye undervisere
til ventilatørkurset.
Det drejer sig om praktisk og teoretisk undervisning i
hhv. kredsløb og respiration samt enkelte
undervisningsdage på det praktiske repetitionsmodul.
Undervisningen starter sidst i februar 2005 og kører
ca. 5 uger - oplæring vil foregå dette efterår (2004).

Kvalifikationer
Du skal have lyst til at undervise og være rutineret
ventilatør. Din erfaring skal overvejende stamme fra
intensivarbejde, mange timer på et hjemmehold er
mindre vigtigt….
Har du undervisningserfaring er dette naturligvis en
fordel, men ikke et krav – dog vil dine pædagogiske
evner vægtes højt ved ansættelsessamtalen.

Arbejdstid og løn
Lønnen reguleres løbende og er for  tiden ca. 283,- kr.
pr. undervisningstime.
For tiden afholdes fire VT-kurser pr. semester; dette
indebærer 8 undervisningsmoduler á fire timer på hver
lektion. Derudover kan der påregnes afløsning af un-
dervisere på andre lektioner.

Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til kursussekretær Tina Jepsen
og sendes til:

FADL’s Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2.
2200 København N.

Ansøgningsfrist: fredag den 1. oktober klokken 12.00.
Alle ansøgere vil modtage svar senest 5. oktober – du
skal have mulighed for at deltage i ansættelsessamtaler
fredag den 8. oktober fra kl. 16.00 og frem.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere er du
velkommen til at kontakte VT-koordinator Søren Ras-
mussen på tlf. 23 34 15 16.

- 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.

Arbejdstiden er på hverdage 8-13, onsdag dog 8-14.
Lørdag og søndag ligeledes 8-14. Arbejdet tager ud-
gangspunkt 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.
- Have et minimum af stedsans!!!
- Kunne deltage i holdmødet torsdag d. 23/9 kl. 18.00

Ansøgere der er tidligt i studiet og opfylder ovenstå-
ende krav vil blive foretrukket.
For nærmere information - kontakt undertegnede.

Ansøgning skal være vagtbureauet i
hænde senest tirsdag d. 21/09.04 kl.12

Holdleder
Ikram Sarwar
Tlf.: 29726137

Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet.

Ansøgning: Hurtigst muligt til Vagt-
bureauet.
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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

Referat af MSR-mødet den
9/9-04
Til stede: Carmen Flores,5.sem; Liv
Lauritsen,8.sem; Mie Christensen,2.sem; Simon
Serbian,10.sem; Jens Helby Petersen,1.sem;
Christian Vyrdal,1.sem; Peter Bonde,9.sem; Bo
Biering-Sørensen,11.sem; Morten Noack,2.sem;
Torben Buch,1.sem; Jacob Gren,8.sem

1. Formalia
Peter var dirigent, Helene tog referat.

2. Nyt fra semestrene
1.sem: Der er dårlig sammenhæng ml.
kommunikationsundervisningen og erhvervs-
dagen. Kommunikationen Panum og
hospitalsafd. imellem er utilstrækkelig, flere stu-
derende blev ”efterladt”, fordi der ikke var no-
gen ansvarlig læge og afd. var ikke ordentligt
informeret.
Det tages op i 1. semesterudvalget, og i udval-
get for kliniske færdigheder og kommunikation
(KFK). Der er for mange informations-
forelæsninger pr. dag i introugen. EDB-under-
visningen bør forbedres og indeholde introduk-
tion til brug af SIS etc.
MSR har lavet en køreplan, der er udleveret på
1.sem HR-møde. Heraf fremgår bla. hvordan
man håndterer dårlig undervisning.

2.sem: Introduktionstimen, hvor bøger etc. blev
præsenteret bliver ikke længere afholdt, bør gen-
indføres. Det tages op i 2.sem udvalget. I det
hele taget ønskes en bedre boginformation bla. i
form af offentliggørelse af PUCS’ bog-
evalueringer. Ligeledes bør hjemmesiderne for-
bedres, herunder SIS. Det tages op i Sundrådet.

3.sem: Statestikhæfterne kommer for sent i for-
hold til metodekurset
6.sem: De indledende 2-ugers kursus er ikke
koordineret ordentligt. Af SIS fremgår, at der
kun afholdes sygeeksamen 6. Dette er ikke rig-
tigt, der skal afholdes syge/re-eksamen efter
6.sem. Helene kontakter studieledelsen, og får
dette bekræftet.

8.sem: Tvivl om hvorvidt man kommer på
samme hospital på 7. og 9. semester. Man kan
ikke være sikker på at komme på samme hospi-
tal på begge semestre. Men man bør ikke komme
på samme afdeling på 7. og 9 semester. Sket i
amtet. Helene kontakter studieledelsen for at få
en afklaring.
Undervisningen i Kommunen følger ikke samme
plan som den i de andre klinikudvalg, og modta-
ger derfor farmakologiundervisning i temaer, de
først får senere. 8.sem henvender sig til klinik-
udvalget, cc. Pernille Due, og Peter følger op i
sem.udvalget.
9.sem: Kurset i Med.Sociologi er meget velfor-
beredt, men kompendiet, der skulle have været
på 30 sider er 300 sider langt og kun et supple-
ment til de anbefalede lærebøger.

Bo tager det med i 9. sem.udvalget. Klinisk
arb.miljø medicin bør rykkes til 6. eller 8.11.sem:
Ny lov om obduktion indebærer, at pårørende
skal give samtykke til (ved underskrift) på, at
organer udtaget i forb. med undervisning ikke
lægges tilbage. Konsekvensen er, at patienter
og pårørende ikke tillader brug af makroskopi-
ske præparater, hvorfor undervisningen sker på
baggrund af museumspræp. Samme problem på
7. sem under obduktionskurset. Det er at be-
tragte som en forringelse af undervisnings-
forholdene. Emnet tages op i Sundheds- og
uddannelsespolitisk udvalg (SUPU) til diskus-
sion på landsplan.

3. Nyt fra udvalg
KFK har diskuteret logbog til 9.sem. Det er
vigtigt, at det tydeligt fremgår, at niveauet er
anderledes end på 7.semester. 9.sem stud skal
fungere som ”små læger” i afd. og kunne doku-
mentere, at de kan tage ansvar for et patient-
forløb.
SUPU afholder et ”seminar” fra d.17-19. Em-
net er uddannelsespolitik. Vi kan sende tre re-
præsentanter fra MSR. Christina, Kirstine og
Helene deltager. Sabrina og Simon deltager via
FADL.

Fagligdag/Fakultetsdag den 7.okt. Temaet er
uddannelse. Der er lavet en ”tip en 13”, der
tester folkd viden om MSR, ny universitets lov
etc. Der trækkes lod blandt dem, der har svaret
rigtigt om en gave. HUSK at der uddeles en pris
for bedste underviser. BENYT muligheden for
at få fokus på god undervisning og INDSTIL
undervisere til prisen. Morten sørger for det
kommer i MOK evt på forsiden!

4. Bevilling
Klinikudvalget har købt en gave til den afgåede
sekretær, og har søgt MSR om dækning for en
del af udgifterne. MSR besluttede, at bevilge
penge til formålet. Beløbet besluttes på næste
møde, når øko.sekretæren er til stede.

5. Kantinen
MSR har fået en henvendelse om mulighed for
at finansiere nyistandsættelse af kantinen for
midler indtjent vha. reklameskærme i kantinen.
Der var delte meninger om ideen. Firmaet, der
driver kantinen, har tidligere tilbudt Fakultetet
at istandsætte kantinen mod at få en flerårig
kontrakt. Dette har fak ikke ønsket. Tages op i
Sundrådet for at presse på for at fakultetet sik-
rer ordentlige kantinefaciliteter for alle på
Panum.

6. Studienævnet.
Studienævnsmødet den 10/9 er aflyst. Gennem-
gang af dagsordenen udskydes til næste møde.
Tre VIP’ere og 3 studerende fra studienævnet
har deltaget i en konference om medicinsk ud-
dannelse, AMEE.

Der var en meget inspirerende oplæg under kon-
ferencen, som kan bruges i forb. med imple-
mentering og revision af ny studieordning.

7. Værdigrundlag
MSR er gået i gang med at udarbejde et værdig-
rundlag for fagrådet med henblik på at kvalifi-
cere vores arb.områder. Planen er at få input fra
studerende på fagrådsdagen, afholde et tema-
møde, nedsætte et udvalg, der skriver et udkast,
som diskuteres på en fagrådsweekend, hvoref-
ter det færdige dokument udfærdiges og
besluttes på møde.

8. Meddelelser
Sundrådsmøde den 16/9 kl 16

ORDINÆR GENERAL-
FORSAMLING OG
OPSTILLINGSMØDE TIL
STUDIENÆVNET FOR
MEDICIN
ONSDAG DEN 22. SEPTEM-
BER KL 16:30
FADL's mødelokale

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Fremlæggelse af budgetforslag
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse bestående af 5 perso

ner:
- Formand
- Økonomisekretær
- Kontaktperson til FSR
- Kontaktperson til Studienævnet
- Menigt medlem af bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Valg af MSRs kandidater til Studie

nævnet for Medicin
10. Valg af repræsentanter til eksterne ud

valg og bestyrelser, herunder
Universitetsbogladen

11. Nedsættelse af og valg til udvalg under
MSR

12. Eventuelt

Alle medicinstuderende ved Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet i København er vel-
komne. Alle har stemmeret. For at repræsen-
tere fagrådet i udvalg under MSR og Studie-
nævn samt besidde øvrige tillidsposter, skal man
som minimum have været tilstede ved 3 MSR-
møder. Det forventes ligeledes, at man har ori-
enteret sig om fagrådets vedtægter, tidligere be-
slutninger og den forpligtigelser overfor fagrå-
det, der følger med udvalgs- og tillidsposter. Der
kan dispenseres for antallet af MSR-møder.
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Semesteret ruller og du ruller med. Vores program
for efteråret er endelig kommet, og du er meget
velkommen til at komme og tage et eksemplar ved
kontoret.

Husk, at jeg som studenterpræst også altid står til
rådighed som samtalepartner. Det kan dreje sig om
alt fra kærestesorg over sygdom til eksamensangst,
fra (studie-)stress over familieballade til ensomhed –
eller helt andre ting; det behøver altså ikke at handle
om tro eller andet religiøst.

Jeg har fuld tavshedspligt, du kan henvende dig ano-
nymt og jeg fører ingen journaler. Du kan dukke op i
mine træffetider, som fremgår af vores hjemmeside
www.sund.ku.dk/praest, eller du kan lave en aftale
med mig på telefon 35 32 70 94 / 20 46 41 93 eller på
mail pnh@adm.ku.dk

Og derudover er jeg en mulighed, hvis du fx skal
giftes eller have dit barn døbt.

Nicolai Halvorsen, studenterpræst
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Efterårsmøde
Har du lyst til en weekend med indhold og mening?
Vi tilbyder et par gode dage, der skal handle om
”Kristendom og Fortælling” og ikke mindst om godt
samvær. Tag dine venner med…

Kom med til efterårsmøde og mød Johannes Mølle-
have, lektor Peter Schepelern, ”Cross Schack &
Ostermann”, digteren Søren Ulrik Thomsen og stu-
derende og studenterpræster fra hele landet. Se mere
på vores hjemmeside eller på
www.studenterpraesten.dk/traef.htm

Efterårsmødet er arrangeret af studerende og
studenterpræster ved Amager, DTU, Trinitatis (In-
dre By), Sund/Nat (Kbh), RUC, Odense, Ålborg og
Århus med initiativstøtte fra Dansk Ungdoms Fæl-
lesråd og Økumenisk Ungdom.

Mødet er åbent for alle interesserede studerende
ved videregående uddannelser.

For yderligere oplysninger og tilmelding senest d.
24.september kontakt studenterpræsten eller Jennie
Jones Gunnarsen, tlf.35328017 eller
jennie@hum.ku.dk

Tid: Lørdag den 2. oktober kl. 13 – søndag den 3.
oktober kl. ca. 14
Sted: Trinitatis Sognegård, Pilestræde 67
Pris: 150 kr. for studerende. Prisen inkluderer fore-
drag, musik og middag.

For udenbys deltagere er der mulighed for indkvar-
tering privat hos studerende i København. Du skal
selv betale for egen transport.

”Den Røde Tråd” - strikkecafé
OBS! Strikkecafeen er lukket på torsdag den 23.
september!

Torsdag er – ellers - strikkedag. Kom og lær at strikke
- eller kom med et strikketøj og hyg dig med os andre
strikkeglade.

Den sidste torsdag i måneden – altså den 30. septem-
ber - strikker vi helt til kl. 20, med et lille aftensmål-
tid indlagt kl. 17.30-18.30. Tilmelding til spisning er
nødvendig senest mandagen i forvejen. Pris kr. 35,-

Du kan få en særlig folder om strikkecafeen på
studenterpræstens kontor.

Tid: Torsdage 15.30-17.30; sidste gang 16. december
Aftenstrik: Sidste torsdag i hver måned strikker vi
helt til kl. 20.00

Tilmelding til spisning: Senest mandagen i forvejen
til lotz@adm.ku.dk eller på 35 36 98 81
Sted: ”Johannes på torvet”, Skt. Hans Torv nr. 30

Studiekreds
”Liv - og hvad deraf følger”

Studiekredsen optager stadig nye interesserede.
Kontakt studenterpræsten for nærmere oplysninger.

Studiekredsens ledes af Studenterpræst Nicolai Hal-
vorsen og cand. scient. Michael Cramer Andersen.

Tid: sidste tirsdag i hver måned fra kl. 20.00 og til
ca. 22.00; første gang 28. september
Sted: ”Johannes på torvet”, Skt. Hans Torv nr. 30

Andagtsrummet
Hvis du trænger til et pusterum, et par øjeblikkes
stilhed, ro til en bøn eller almindelig eftertanke, er
du velkommen til at bruge andagtsrummet. I rum-
met findes et lille udvalg af litteratur om især kri-
stendom og islam, som du gerne må bruge på stedet.
Der findes yderligere litteratur, som du kan låne, på
studenterpræstens kontor.

Andagtsrummet kan bruges af alle uanset tro – eller
mangel på samme. Du kan enten skrive dig på uge-
skemaet eller gå direkte ind, hvis lokalet er ledigt.
Det fremgår af en seddel på døren.

Tid: Døgnet rundt – året rundt
Sted: Andagtsrummet ligger ved siden af studenter-
præstens kontor på Panum i lokale 15.2.3

Følg med på hjemmesiden www.sund.ku.dk/praest .
Her kan du også tilmelde dig vores elektroniske
nyhedsbrev, som løbende holder dig orienteret om
vores aktiviteter.
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– så kan PAF tilbyde at lave et forum hvor lige-
sindede kan mødes.
I sidste uge var der et indlæg i MOK rettet mod
PAF om manglende aktivitet og vi skal være de
første til at erkende, at der ikke har været me-
get på kalenderen det forgangne semester. Det
være sagt vil vi gerne opfordre interesserede til
at gøre en aktiv indsats for at ”få gang” i aktivi-
teterne. Vi gider ikke stå for at arrangere alle
jeres små ture, men vil gerne støtte op om dem,
og hjælpe hvor det er muligt.

PAF er først og fremmest et forum hvor vi kan
mødes og dele interesser. Vi har tidl. afholdt
jagttegnskursus, fisketure, squashturnering etc.
Rent fysisk har vi lokaler i driftsgården i hjørnet
ud mod Tagensvej og Blegdamsvej krydset.
Da vi råder over nogle fantastiske lokaler, som
mange efterhånden har frekventeret, har vi over-
vejet at udvide vores aktiviteter, således at vi
også afholder indendørs arrangementer. Senest
har vi kastet os over håndbrygning, og håber på
at kunne afholde nogle kurser i at lave øl. Dette
er bare et eksempel på at har du en god idé, til
en indendørs aktivitet, det være sig alt fra flue-
binding til foredrag – så er vi meget fleksible
mht. hvad vores medlemmer bruger lokalet til.

Som regel har vi åbent i PAF fredag eftermid-
dag, og jeg vil hermed gerne indbyde alle inte-
resserede i at møde op i PAF kl. 14 fredag d. 24/
9. Så kan vi finde et niveau for sæsonen – hvis
der er nok tilmeldinger laver vi ex. et jagttegn-
skursus.

Vi ses i PAF
M.v.h. PAF
PAF- PAF

Mere information kan fås ved henvendelse på:
Rosenberg@stud.ku.dk
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Basisgruppen PHILM råder over proffesionelt
udstyr til filmoptagelse og -redigering.

Vi laver alt fra undervisningsfilm til håndholdt
action.

Har du lyst til at være med, så skriv til
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Vi holder til i Tingbjerg svømmehald (vi cykler
eller tager bus 350s + 2a), og spiller hver mandag
fra 21.00-23.00.
Så er du klar for at kæmpe om en bold under
vandet og har spillet før eller er nybegynder (så
som os), er du meget velkommen!

Hilsen Louise og Mette,
på vegne af panums dykkerklub, PUC

Billedtagningen til dette års billed- og adresse-
bog er i fuld gang.
12 ildsjæle har stukket hovederne sammen for at
lave en, om muligt, endnu bedre bog end sidste
år.

Så husk at minde dig selv og dine holdkammerater
om hvornår I skal have taget billedet, for det er
nemlig også dér at bogen kan forudbestilles.

"���B
����
�����
��
�������
�!
<-�&
��������
�	��
��
	��
��	�
=�����
����
 �����
 ���!!!

5������/
�	��
���
�����
������&���
��
����
������
��
���!
���
+���
������
� 
����
	�������
��
����
���
����G���������!���

%:�/
:���������B
����
��
�������
���B
 ����G���������!���
�	��
 4
 	��
���
�
�����!

Tjek også
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dato kl sted
4. sem
401-402-403

04-okt 12:00 LU
404-405-406

04-okt 13:15 Kemigang
407-408-409

 04-okt 13:00 Kemigang
5. sem
503 21-sep 10:00 LU
504-505 21-sep 09:45 LU
506 21-sep 12:00 LU
507 21-sep 10:00 LU

7. sem
7.KKA 1-3

27-sep 11:00 LU

���	��	
���	



��

������������������������������	��������
H��������
���
 *!&I!������
���
 ������

�������������
����
- en medicinsk retning ud fra Rudolf Steiners åndsvidenskab.

Tid: Fredag d. 1/10 kl. 16 til søndag d. 3/10 kl. ca. 14.
Der går bus til døren ca. hver time, så deltagelse er fleksibel

Sted: "Ganløsehytten" (altså i Ganløse...)

Pris: Kr. 200 + transport.

Program: Introduktion til forskellige behandlingsformer, teoretiske oplæg fra antroposofiske læger, praktiske
øvelser, god mad, skovtur, vin, fest, musik og massiv hyttehygge. Og måske en badetur i søen.

Tilmelding nu og senest d. 24/9 på: gim@studmed.ku.dk

Herefter vil du modtage deltagerbrev med flere oplysninger.

Antroposofisk medicin tager sit udgangspunkt i Rudolf Steiners åndsvidenskab af samme navn. Her ses sydom som en manifestation på ubalance
mellem menneskets fire væsensled; det fysiske, livslegemet, sjælelegemet og egoet. Antroposofiske læger har gennemført både en almindelig
lægeuddannelse og en antroposofisk uddannelse og kan derfor supplere den almindelige lægeordinerede medicin med blandt andet plantemedicin
samt flere former for kunst- og bevægelsesterapi.
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To for hinanden fremmede mennesker mødes i Tokyo. Char-
lotte (Scarlett Johansson) er der med sin mand, (Giovanni
Ribisi). Han viser hende ikke megen interesse, og hun
tilbringer det meste af tiden alene på hotellet. Her møder
hun skuespilleren Bob Harris (Bill Murray), der er i Tokyo
for at indspille en whiskyreklame. Han er udmattet og
træt af hele situationen – og af sin kone.

Tomheden trænger sig på, men Charlotte og Bob oplever
pludselig en samhørighed midt i den fremmedartede ver-
den. Sammen oplever de Tokyo, japanernes forkærlighed
for karaoke og en hidtil ukendt oplevelse af en dybere
mening med tilværelsen…
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Til alle 1. sem. studerende
Hvis du er medlem af FADL og er på 1. semester er
filmkubmedlemsskabet GRATIS! Samarbejdet mellem
FADL og P8'n sikrer at alle nye studerende med FADL
medlemskab kan se alle semesterets film GRATIS!

Til alle medlemmer
Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben
klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf
inden filmen starter kl. 20.07. Den første aften man
kommer, betaler man 60 kroner for et medlemskab
for resten af sæsonens forstillinger.
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Hermed indkaldes til generalforsamling i 3om1. Ge-
neralforsamlingen afholdes fredag d.15/10 kl. 21.30 i
KFUM’s hytte i Jægerspris. Ved samtidig deltagelse
i IMCCs generalforsamling står IMCC for transport
og forplejning for den nette sum af 100 kr.
Punkter til dagsorden og forslag til vedtægtsændrin-
ger skal være formanden i hænde senest fredag d. 8/
10. Spørgsmål og kommentarer sendes til
3om1@imcc.dk.

Venlig hilsen
Nina K Bentzer, formand for 3om1
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IMCC-uland inviterer alle ulandsinteresserede til
seminar søndag den 3. oktober fra kl. 10-15 på Panum
Instituttet. Vi ønsker med dagen at sætte fokus på
dansk bistand nu og i fremtiden - både humanitær-
bistand i form af hjælp til flygtninge i nærområder og
langsigtet fattigdomsbekæmpelse.
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10.00-10.30: Velkomst ved IMCC-uland
10.30-11.15: Oplæg Vagn Bertelsen Cand. jur. og har
gennem de sidste 8 1/2 år været generalsekretær i
Ibis.
11.15-12.00: Oplæg ved Henrik Nielsen , forsker på
DIIS, på instituttets Aid Impact program.
12.00-13.00: Frokost
13.00-13.45:  Oplæg ved Finn Jønck , chef for
udviklingspolitisk kontor i Udenrigsministeriet.
13.45-14.00: Pause
14.00-15.00: Paneldebat og spørgsmål fra salen
15.00-15.15: Afslutning ved IMCC-uland
Arrangementet er gratis og indbefatter frokost til
alle. Af hensyn til bookning af lokale og adgang til
Panum Instituttet bedes du tilmelde dig senest tirs-
dag den 28. september på imcc_uland@yahoo.dk
Vi håber at se så mange så muligt og vil derfor
opfordre dig til at sende mailen videre til muligt
interesserede.

Mange hilsner
IMCC-uland

IMCC-uland driver tre DANIDA-finansierede primær
sundhedsprojekter i henholdsvis Ghana og Bolivia der
har til formål at forbedre sundhedstilstanden i udvalgte
landområder. Vi tilbyder Folkesundhedsvidenskabs- og
Medicinstuderende mulighed for 14 måneders udsen-
ding med grundig forberedelse. Projekterne løber ty-
pisk over 10-15 år og de tre projekter er i forskellige
faser af dette forløb. Vi lægger stor vægt på bæredygtig-
hed og inddragelse af lokale samarbejdspartnere og
sundhedsmyndigheder i vores projekter. Læs mere på
www.imcc.dk/uland eller på www.imcc.dk under Uland.
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Lørdag d. 2 okt inviterer
IMCC 1&2 sem.
til et et-dagskursus i:
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Det handler om at se godt ud på ingen tid!
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Lær at gennemskue en gruppe individualister!
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Realiser dine drømme!

Tid: kl 12.00 à fest! Sted: Store mødesal
Pris 30 kr. Inkluderer kaffe, kage og middag.
Tilmelding er senest d.30 sept på IMCC’s kontor.

Husk at alle studmeder automatisk er medlem af
IMCC så alle er velkomne!
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