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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: Bjarne S. Worm og MOK.
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Denne redaktion
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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: Hanne Jensen
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Jacob Rasmussen 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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”Gamle opslag” (sat op før d. 18/10) vil fortsat hænge
på tavlerne i vandrehallen.

Udover ændringer i undervisningen, vil det nye
annoncerings-system i SIS
også kunne indeholde mere generelle meddelelser
fra studiesekretærer og
undervisere.

Opslagstavlen vil fra og med d. 18. oktober om efter
kl. 12 være at
finde på www.sis.ku.dk/sund - klik på Lektionsplanen
og under Kandidatuddannelsen i medicin.

Med venlig hilsen
Studieadministrationen
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På grund af efterårsferien i næste uge (uge 42) ud-
kommer MOK ikke. Til gengæld vender vi stærkt
tilbage i uge 43. Næste deadline er derfor rykket til
mandag den 18. oktober klokken 12.
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Hvis du ikke kan finde MOK på dit hospital kan du se
om det kommer der ved at kigge på side 2 i MOK.
Står dit hospital ikke på listen, eller ligger MOK
ikke det sted på hospitalet der står på listen, så skriv
en mail til mok@mok.info
I mailen skal der gerne stå følgende, ifald det er et
"nyt hospital":
Hvor på hospitalet du godt kunne tænke dig MOK
skulle være. Et godt forslag er biblioteket...
En kontaktpersons navn og tlf.nummer/mail til det
pågældende sted (eks. en bibliotekar). Ikke en over-
læge...!
Tak for hjælp til selvhjælp til at læse verdens bedste
(og royale) ugeskrift...
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I denne artikel bliver 3 nystartede medicinstude-
rende interviewet, og udover udtalelser om klumper
i halsen, da dekanen bød velkommen og problemer
med at holde karaktererne oppe både i folkeskole og
på gymnasiet, så udtaler de sig også om FADL og
introduktionen til FADL for nystartede.
Ganske naturligt føler vi i repræsentantskabet for
FADL i København, at vi må reagere på denne arti-
kel og give nogle svar/begrundelser i forhold til de
udtalelser, der nævnes vedrørende FADL.

For det første beklager vi, at medicinstuderende,
der føler sig presset til medlemskab eller i det hele
taget dårligt behandlet, ikke henvender sig til os. Vi
ønsker ikke at presse medicinstuderende til et med-
lemskab af FADL, og regner vel egentlig med, at
unge mennesker, der er blevet optaget på en
vidrergående uddannelse er i stand til at træffe egne
beslutninger på baggrund af, hvad de hører, læser og
ser.
Medlemskab af FADL er frivilligt, og helt og holdent
op til den enkelte studerende!
Men naturligvis mener vi i repræsentantskabet, at
der er for mange fordele ved at være medlem af
FADL til at nogle kan lade være. Hvis vi ikke mente
det, så ville vi vel ikke sidde i repræsentantskabet.
Vi forsøger konstant at forbedre FADL’s kommuni-
kation til medlemmer, nye som gamle, og det er
derfor, vi gerne vil høre alles holdning til FADL,
positivt som negativt.

Men nu til artiklen!
Udtalelse: ”Man vælger nærmest ikke selv, men er
nødt til at gå med, hvis man vil have vagter.”
Korrekt!
Hvis man vil have FADL-vagter skal man være medi-
cinstuderende og medlem af FADL. FADL garante-
rer overfor instanser i sundhedssektoren vagttagernes
evner, der netop udspringer af det faktum, at det kun
er medicinstuderende, der kan tage FADL-vagter,
samt at FADL egenhændigt uddanner og videre-
uddanner alle vagttagere. Dette er en del af FADL’s
overenskomst med H:S og Amtsrådsforeningen, og
har gennem årtier blandt andet medført den høje
løn, som en FADL-vagter får.
Derudover medfører FADL’s overenskomst med H:S
og Amsrådsforeningen også, at vagttagere i FADL
får timebetaling for transport til og fra vagter, at
vagttagere får løn under pauser samt at FADL-vag-
ter er garanteret syge- dagpenge.
Der er masser af fordele, men fordele kræver, at der
er en organisation bagved, der kan opretholde og
videreudvikle fordelene; i dette tilfælde FADL.

Udtalelse: ”Og så må man ikke arbejde for en lavere
løn i sundhedssektoren.”
Selvfølgelig ikke!

En hvilken som helst organisation accepterer ikke,
at medlemmerne undergraver overenskomsten og
trykker lønnen.
Alle er da velkomne til at arbejde til en lav løn på et
tilfældigt plejehjem gennem hele deres studietid på
medicin, men så kan de bare ikke være medlemmer
af FADL, og kan så heller ikke drage fordel at de
mange muligheder, som FADL tilbyder. Der er ingen
videreuddannelse, ingen kurser, ingen rabatter, in-
gen fordele. Men der er den lave løn gennem 6 år!

Udtalelse: ”To vagter, så er kontingentet tjent hjem,
siger de, men sådan vil jeg ikke behandles.”
Det er et faktum!
FADL vil aldrig blande sig i, med hvilke midler med-
lemmerne betaler kontingentet, vi prøver bare at
perspektivere det. Hvis medlemmerne har andre ideer
til andre sammenligninger, modtager vi gerne disse.

Vi håber, at dette har virket opklarende. Hvis der nu
er dukket nye spørgsmål kan man altid henvende sig
på FADL’s sekretariat hver tirsdag eftermiddag, hvor
der er aktive i FADL, der er villige til at høre brok
og ros.
Men det er ingen hemmelighed, at FADL er en fag-
forening/interesseorganisation. Det er op til hver
enkelt medicinstuderende at træffe beslutning om,
hvorvidt de ønsker medlemskab af en faglig organi-
sation, og den beslutning regner vi med, at alle me-
dicinstuderende er i stand til at træffe.
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Artiklen i Ugeskrift for læger kan i sin
fulde længde ses på
www.ugeskriftet.dk. 4. oktober, nr. 41.
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Til stede:
Pernille Due, Henrik Frederiksen, Mogens Holst Nis-
sen, Kirstine Fabritius, Helene Hvidman, Michael
Hejmadi, Poul Jaszczak, Niels Høiby, David Wold-
bye, Bo Biering-Sørensen
Endvidere deltog: Studievejledere: Gordon Jehu,
Ditte Maria Skovgaard Chri-stensen
og Lisbeth Roland Hansen (områdeleder), Gitte
Birkbøll (kontorfuldmægtig), Martin Noer (område-
leder), Charlotte Paisley (fuldmægtig),  Berit Brix
(fuld-mægtig), Anne-Lise Schulze Andersen.
Afbud:  Birte Glenthøj

6�������
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager

a. Udsendte sager
3. Godkendelse af referat 04-5
4.   Opdateret vejledning for eksamensafholdelse.
5. Merit OSVAL I
6. Forslag til vejledning for afholdelse rustur.
7. Studie- og eksamensordningen:

a. Endelig godkendelse af 9. semesterplanen.
b. Orientering om 9. semester eksamen.
c. Fremlæggelse af foreløbige planer for 10.

semester.
8.   Drøftelse af censurnormer ny studieordning.
9.   KU’s auditeringsprojektet – selvevaluering/me-
dicin.
10. Internationalisering af fakultetets læge-
uddannelse.
11. Tidsplan for karakteropslag.
12. Udvalg vedr. klinisk undervisning.
13. Undervisningspris.
14. Meddelelser.
15. Eventuelt.
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Pkt. 7c udskydes pga. Birte Glenthøjs afbud

og da 10. semesterplanen skal behandles på Følge-
gruppemødet tirsdag den 15.6.04. Punkt 9 rykkes til
næste møde.
Dagsorden herefter godkendt.
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Sag vedr. udskrivning henvist til fornyet

behandling ved Studienæv-net. Studienævnet fast-
holdt udskrivningen, da nævnet ikke fandt, at der er
fremkommet afgørende nye oplysninger.

Ansøgning om VKO kan tages sammen med 7. seme-
ster. Dispensati-on givet.

Ansøgning om overflytning til 6. semester ny ordning
uden bestået in-tegreret eksamen. Ansøgning ikke
imødekommet, da der ikke fandtes grundlag for at
fravige fast og langvarig praksis. Evt. overflytning
til 4. semester (vinter) kan imødekommes.

Ansøgning om tidsfristforlængelse for beståelse af
Fase II. Ansøgning ikke imødekommet på baggrund
af den studerendes manglende stu-dieaktivitet og en
helhedsbedømmelse af det hidtidige studieforløb.

Ansøgning om tidsfristforlængelse og et 4. gangs-
forsøg i forordnings-lære. Ansøgning imødekommet.

Ansøgning om deltagelse i 6. semesters integreret
eksamen uden at have bestået genetik (på gl. ord-
ning). Dispensation imødekommet.

Ansøgning om at bryde indtegningsbetingelserne og
blive holdsat på 5. semester uden bestået eksamen i
metodekursus. Ansøgning ikke imødekommet, da der
ikke forelå tungtvejende grunde.

Ansøgning om genindskrivning. Ikke imødekommet.

Ansøgning om tidsfristforlængelse. ½ års tidsfrist-
forlængelse givet med krav om at henvende sig til

studievejleder. Dette er sidste chance for at bestå
eksamen.

Ansøgning om tidsfristforlængelse på ½ år. Mangler
eksamen i mi-krobiologi og farmakologi. Ansøgning
imødekommes. Ultimativt sid-ste chance. Begge fag
skal bestås til jul.

Dispensationsreferatet blev godkendt.
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Referatet godkendt.
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Martin Noer gennemgik den udsendte vej-
ledning og præciserede de konkrete forslag til æn-
dringer, der er indarbejdet. Studienævnet god-kendte
med få ændringer vejledningen.

Det blev besluttet, at Martin Noer
udarbejder brev til relevante parter, der klart
specificerer, hvor der er sket ændringer. Vejlednin-
gen erstat-ter alle tidligere udgaver. Vejledningen
lægges desuden på nettet.

��
> ,���
-�?�/
 1
Charlottet Paisley opsummerede Studie-

nævnets drøftelser på det sene-ste møde. Bemærk-
ningerne herfra er indarbejdet i notatet, som heref-
ter er godkendt af studienævnet.
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Pernille Due orienterede om det møde, som
hun og Mogens Holst Nissen havde afholdt med rus-
vejlederne. Rusvejlederne har ud fra det-te udarbej-
det det udsendte forslag til vejledning.
Forslaget til vejledningen blev diskuteret og der frem-
kom forskellige forslag til ændringer, som indarbejdes
i notatet:
Ad 1: problemer omkring alkoholindtagelse:
Der udspandt sig en længere diskussion om, hvornår
alkohol evt. måt-te indtages, og det blev besluttet,
at ”efter kl. 16.00” kunne blive stå-ende i notatet.
Ad 2: Problemer omkring stødende/krænkende ad-
færd
Det blev besluttet, at …” inden for rimelighedens
grænser” …udgår, således at der står: ”Der må ikke
forekomme elementer på rusturen, der kan anses for
stødende eller krænkende”…
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Længden af rusturen blev diskuteret, og det blev
besluttet, at man ved den kommende rustur fasthol-
der en længde på 7 dage. På grundlag af den efterføl-
gende spørgeskemaundersøgelse, vil der blive taget
stilling til, om turen derefter skal kortes ned.

Endvidere blev det foreslået at kontakte FAYL for
at tage dem i ed og bede dem udpege personer til at
deltage i rusturen.

Det blev besluttet, at Pernille Due skriver til FAYL
og beder dem ud-pege, hvem der skal komme ud og
repræsentere organisationen.

Pernille Due skriver brev til rusvejlederne med de
ændringer, der er besluttet. På Studienævnsmødet i
oktober vil man behandle evaluerin-gen af rusturen
samtidig med en mundtlig gennemgang fra rusvejle-
derne om august måneds rustur. Endvidere blev det
besluttet, at Mo-gens Holst Nissen fortsætter som
formand for Rustursudvalget og føl-ger op på hvad,
der er vedtaget.
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Punkterne udsat til kommende møde.
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Martin Noer gennemgik det udsendte notat
med forslag til fastsættelse af censurnormer for ek-
saminer på kandidatuddannelsen på medicin – ny
studieordning. Når studienævnet er kommet med
forslag til normer, skal disse sendes videre til høring
i censorformandskabet for Lægeud-dannelsen i Dan-
mark. Efter endelig godkendelse i Studienævnet for
Medicin skal det til godkendelse i Fakultetsrådet.

En del af de foreslåede censurnormer blev
”opskrevet” med 10 min., således at der - ens for alle
mundtlige eksaminer - indgår tid til slut-evaluering.
Det blev aftalt, at der checkes med, hvad der står i
norm-rapporten.

Martin Noer ser hvad der står i norm-
rapporten og det blev besluttet, at det hele gennem-
gås til efteråret. Punktet sættes på septembermødet
og oplægget til mødet skal indeholde alle normer for
hele den ny studie-ordning.
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Punktet rykket til næste møde.
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Pernille Due orienterede kort om henven-
delse fra Ralf Hemmingen. Pernille Due svarer deka-
nen, at Studienævnet vil behandle henvendel-sen ved
nedsættelse af et udvalg til at se på arbejdet, på
Studienævns-mødet i august.
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Pernille Due orienterede om henvendelse fra Jens
Juul Holst vedrø-rende tidsplanen for karakteropslag.
Det blev pointeret, at det tidligere er vedtaget i
Studienævnet, at der skal være 2 week-ender til
rettelse af opgaven. Dette giver problemer, fordi
arbejdet derved kommer til at rykke ind i
sommerferieperioden.
Det blev besluttet, at fastholde karakterdatoen med
den begrundelse, at 1. det er demotiverende for de
studerende, at karakteren først slås op lang tid efter
eksamen er gennemført, 2. det kan have store konse-
kvenser for studerende der dumper, at de først efter
sommeren er klar over, at de bliver nødt til at tage
semesterfri og evt. skaffe sig et arbej-de. Pernille
Due skriver svar om, at den tidligere principielle
beslut-ning skal overholdes.
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Punktet rykket til næste møde.

��
"= .���	����������
Punktet rykket til næste møde.
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Pernille Due orienterede fra Studieledelsesseminar
den 3.6.2004, der havde som hovedformål at lave
strategiplaner for perioden frem til fe-bruar 2005.
På seminaret blev 3 emner diskuteret: Specifikation
af pkt. 4 i målbeskrivelser, fremtidig organisation og
evaluering. Der vil blive udarbejdet et papir fra se-
minaret. Dette fremlægges på næste Studienævns-
møde til orientering.

Pernille Due orienterede om den nye Uddannelses-
bekendtgørelse. Til denne er der kommet et brev,
hvor der bl.a. står, at det er blevet et retskrav, at
studerende der har taget sin bachelor fra ét unversitet,
har krav på optagelse på samme til kandidatdelen.

Bo Biering-Sørensen orienterede om, at MSR har
indbudt de stude-rende til en introduktionsforelæsning
om 9. semester, fredag den 11.6.2004. Fl. Gjerris er
også inviteret til at deltage.
Pernille Due syntes det var en god idé og takkede
MSR for initiativet.

Kirstine Fabritius spurgte, hvad de studerende på 7.
semester må medbringe af hjælpemidler til eksamen
i klinikken. I princippet må al-le hjælpemidler med-
bringes.
Det blev besluttet, at tage dette op generelt på et
møde til efteråret for at sikre fælles retningslinier
for de studerende.
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Berit Brix spurgte mht. Studiehåndbogen for Medi-
cin, om denne skal trykkes, eller om den kun skal
være elektronisk tilgængelig. Det blev besluttet, at
den skulle trykkes af hensyn til de nye studerende.
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Mandag 4/10 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo Med
Mandag 4/10 1900 – 2000 1600 – 1900 Christina Rydahl Lundin Med
Onsdag 6/10 Ferie Tina Gottlieb Int
Onsdag 6/10 0900 – 1000 1000 – 1300 Ditte M. S. Christensen Med
Onsdag 6/10 1200 – 1300 1300 – 1600 Ulrik Bodholdt Med
Torsdag 7/10 1300 – 1400 1400 – 1700 Ulrik Bodholdt Med
Torsdag 7/10 0800 – 0900 0900 – 1200 Camilla Grønlund Hiul Med
Fredag 8/10 Ferie Tina Gottlieb Int

Mandag 11/10 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo Med
Mandag 11/10 1900 – 2000 1600 – 1900 Christina Rydahl Lundin Med
Onsdag 13/10 1000 – 1200 Tina Gottlieb Int
Onsdag 13/10 0900 – 1000 1000 – 1300 Ditte M. S. Christensen Med
Onsdag 13/10 1500 – 1600 1600 – 1900 Ulrik Bodholdt Med
Torsdag 14/10 1300 – 1400 1400 – 1700 Gordon Thomas Jehu Med
Torsdag 14/10 0800 – 0900 0900 – 1200 Camilla Grønlund Hiul Med
Fredag 15/10     1200 – 1300 1000 – 1200 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 41 samt 47-48

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
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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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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.
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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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Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som
VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken "Kurser og møder".

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.
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Det har hidtil været kutyme, at du skulle bestille et
bachelorbevis, når du havde bestået eksamen efter
6. semester og dermed har gennemført bachelor-
uddannelsen.
Når du er færdig som kandidat på den nye studie-
ordning vil du derfor være indehaver af 2 eksamens-
beviser (et for bacheloruddannelsen og et for kandidat-
uddannelsen).

Eksamenskontoret vil i den kommende tid udarbejde
og sende bachelorbeviser til de studerende, der er
blevet bachelorer på den nye ordning og som ikke
tidligere har modtaget et sådan.

Alle beviser forventes udsendt før jul og nytår.

Med venlig hilsen
Michael Sørensen

Eksamenskontoret
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Hvis du ikke kan finde MOK på dit hospital
kan du se om det kommer der ved at kigge på
side 2 i MOK.
Står dit hospital ikke på listen, eller ligger
MOK ikke det sted på hospitalet der står på
listen, så skriv en mail til mok@mok.info

I mailen skal der gerne stå følgende, ifald
det er et "nyt hospital":
Hvor på hospitalet du godt kunne tænke dig
MOK skulle være. Et godt forslag er bibliote-
ket...
En kontaktpersons navn og tlf.nummer/mail
til det pågældende sted (eks. en bibliote-
kar). Ikke en overlæge...!

Tak for hjælp til selvhjælp til at læse ver-
dens bedste ugeblad... mvh MOK
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Klinikudvalget varetager den praktiske planlægning
af den decentrale kliniske undervisning. Vi holder
møde hver måned, hvor vi diskuterer undervisnin-
gen, og de problemer, der opstår ved afviklingen af
undervisningen.

Det ideelle vil være, hvis vi har en repræsentant på
hvert semester på Fase II i klinikudvalget.
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Grundet store hold dette semester er det nødvendigt
også at afholde eksamen mandag, den 3. januar 2005.
Dette er godkendt af studieleder Pernille Due og de
eksamensansvarlige på de pågældende hospitaler.

Det drejer sig om Gyn/Obs på Rigshospitalet, her
skal ca. 10 studerende op den 3. januar.

På Hvidovre skal der i Pædiatri 10 studerende op den
3. januar.

På Glostrup skal der i Pædiatri 7 studerende op den
3. januar.

Fordelingen sker ved lodtrækning, og det er ikke
muligt at bytte, med mindre man selv finder en at
bytte med.

De studerende det kommer til at berøre vil få lovligt
fravær på første undervisningsdag i Akut Patient.

Med venlig hilsen
Susanne Simonsen
Eksamenskontoret

Mail: ssi@adm.ku.dk

Studentergruppen i klinikudvalget har i dag følgende
sammensætning:
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13. semester: Mangler repræsentant
12. semester: Mangler repræsentant
11. semester: Niels Fuglede
10. semester: Mette Lenstrup
9. semester: Lisbeth Ellegaard
8. semester: Thea Møller
7. semester: Hellen Edwards
6. semester: Mangler repræsentant

����������7
11. semester: Michael Hejmadi

Valget afholdes torsdag d. 21.10.04 kl. 14:30 i Audi-
torium E for enden af gangen med læselokaler i
Teilumbygningens stueetage.
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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:
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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

����
Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7.+9. seme-
ster, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse til
kirurgisk lægevikariat.
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DATO EMNE TID ÅBNES
Onsdag den 6. okt. Genoplivning 16.15-19.30 29.09
Mandag den 11. okt. Genoplivning 16.15-19.30 29.09
Tirsdag den 12. okt. Kombi-kursus(sutur, i.v. & kath.) 16.15-20.30 29.09
Onsdag den 13. okt. Neuro-kursus(auditoriet,

neurokirurgisk afd. 2092) 16.30-18.30 29.09
Mandag den 18. okt. Neuro-kursus(auditoriet,

neurokirurgisk afd. 2092) 16.30-18.30 29.09
Tirsdag den 19. okt. Genoplivning 16.15-19.30 29.09
Torsdag den 21. okt. Kombi-kursus

(sutur, i.v. & kath.) 16.15-20.30 29.09
Mandag den 25. okt. Genoplivning 16.15-19.30 29.09
Tirsdag den 26. okt. Kombi-kursus

(sutur, i.v. & kath.) 16.15-20.30 29.09
Torsdag den 28. okt. Neuro-kursus(auditoriet,

neurokirurgisk afd. 2092) 16.30-18.30 29.09

Laboratoriet  For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf.: 35 45 54 04

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

- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds
og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer
og knudebræt med instruktion
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God forberedelse til 7.+9. sem. Klinik og læge-
vikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fanto-
mer
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.

�	�
��
�	��'7
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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Modern psychosomatic medicine is concerned with
the interactions among biological, psychological and
so-cial factors in health and disease. The integrative
approach of a psychosomatic or biopsychosocial
perspec-tive will be contrasted with the reductionistic
strategies of the biomedical model using illustrations
from the literature on the effects of “stress” on disease.
To the extent that immune function can be modulated
by psychological factors, the immune system stands
as a potential mediator of the effects of psychosocial
factors on an altered susceptibility or progression of
many pathophysiological processes. Relatively little
data are currently available, however, documenting
the clinical impact of behaviorally-induced alterat-
ions of immunity. The kinds of research strategies
that are needed will be discussed as well as the role
of conditioning in pharmacotherapies.
The author of more than 230 scientific publications,
Dr. Ader edited Psychoneuroimmunology  (1981), re-
ferred to as “the signature volume of a new field of
research,” and is senior editor of the second and third
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1-dags seminar på RCT (Rehabiliterings- og Forsknings-
centret for Torturofre)

Tid: Tirsdag den 2. november 2004 kl. 9.30-15.30

Sted: RCT, Borgergade 13, 1014 København K

editions (1991 and 2001). He is Editor-in-Chief of
Brain, Behavior and Immunity, the first scientific
journal in this interdisciplinary field. Dr. Ader is a
past President of the American Psychosomatic Society,
the Interna-tional Society for Developmental
Psychobiology, the Academy of Behavioral Medicine
Research, and was Founding President of the
Psychoneuroimmunology Research Society.

Mogens H. Claësson, professor, dr.med. vil indlede
mødet og fungere som moderator.
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Formål: At give medicinstuderende indblik i de hel-
bredsmæssige konsekvenser af tortur og de mulighe-
der man har som læge for at arbejde mod tortur og
organiseret vold

Der gennemgås følgende emner:
- helbredsmæssige følger af tortur
- behandling af torturoverlevere
- forskning og dokumentation om tortur
- etiske dilemmaer for lægen i forhold til rets-
håndhævelse
  ("Doctors at Risk")
- OSVAL opgaver vedr. tortur

Undervisere: Læge Lise Worm samt andre an-
satte ved RCT

Materiale: Udleveres i forbindelse med under-
visningen

Tilmelding: Senest fredag den 22. oktober 2004
Postadresse: RCT, Borgergade 13, Post Boks

2107, 1014 København K
Telefon: 33 76 06 02, E-mail: ahh@rct.dk

Kontaktperson: Annette Hart Hansen
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til forsøget:

”Effekt af arbejdsintensitet på
regional adiponektin koncentration

og lipolyse i fedtvæv”

Fedtvæv er ikke længere bare et energi depot,
men også et endokrint organ.
Fysisk træning påvirker fedtvævets nedbrydning
og hormonproduktion, men hvilken intensitet af
træning, der er mest effektiv, kendes ikke. Det
vil vi undersøge.
Forsøgsdesign
Hvis du er mand, rask, normalvægtig og mellem
18 og 30 år kan du deltage i forsøget. Du må ikke
have 1.grads slægtninge med type II diabetes.
Før forsøget bestemmes dit kondital via cykel-
test og din fedtprocent i en DEXA scanner.
Der er fire forsøgsdage, hvor du skal møde fa-
stende, og du må ikke udøve idræt eller cykle
dagen før eller om morgenen.
Til forsøget får du lagt et 133Xe depot i underhud-
ens fedtvæv på maven, låret og overkroppen, der
bruges til at måle blodgennemstrømningen, og
et venflon i hånden, så vi løbende kan tage blod-
prøver.
I lokalbedøvelse får du placeret mikrodialyse-
katetre i underhudens fedtvæv på maven, på lå-
ret og på overkroppen. Katetrene er 0,6mm i
diameter, og anlæggelse er almindeligvis kun
forbundet med det ubehag, som lokalbedøvelsen
medfører. Der er dog risiko for at få et blåt
mærke omkring indstiksstederne.
Efter anlæggelse af katetrene hviler du i 3 ti-
mer, hvorefter cykelarbejdet begynder ved for-
skellig intensitet. Den 4. forsøgsdag skal du hvile
hele dagen. Efter arbejdet skal du hvile i 3 ti-
mer, hvorefter forsøget afsluttes. I
hvileperioderne er der mulighed for at se film
eller læse.
Ca. Kl 16 er vi færdige og du får serveret et
måltid mad
Den ekstra radioaktive bestråling du udsættes
for i dette forsøg (under 0,005 mSv) svarer til
mindre end en dags baggrundsbestråling. Forsø-
get er godkendt af Videnskabsetisk Komité.
Det hele foregår på Medicinsk Fysiologisk Insti-
tut, 12.4.29 på Panum og honoreres med 2000kr.
Hvis du har lyst til at være med, kan du kontakte
Stud. Med. Nathalie Søderhamn på telefon 35 32
74 33 (dag)/ 61 68 42 40 (aften/weekend) for at
aftale tid til en samtale, hvor du også kan blive
konditestet og DEXA-scannet.
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Gå-hjem-møde med adm. direktør for Uge-
brevet Mandag Morgen, Erik Rasmussen
Torsdag d. 21. oktober 2004, kl. 15.00 – 17.00

Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab,
Københavns Universitet, arrangerer i efteråret
2004 en række gå-hjem-møder for alle, som er
beskæftiget med og/eller har interesse for den
prægraduate medicinuddannelse.

Det første i denne række er med Erik Rasmus-
sen, som er administrerende direktør for Uge-
brevet Mandag Morgen. Erik Rasmussen var for
fire år siden i gang med projektet ”Når patienten
vågner” om patientens rolle i sundhedsvæsenet,
da han selv blev ramt af kræft. I 2003 udgav han
bogen ”Den dag du får kræft”, hvor han beskriver
sine oplevelser af sundhedsvæsenet som patient.

Erik Rasmussen mener, at lægerne ikke tager
hånd om det hele menneske, men er fokuseret på
sygdommen ud fra et biomedicinsk perspektiv.
Erik Rasmussen rejser spørgsmålet, om de men-
neskelige og psykiske aspekter overhovedet er
områder, som lægerne skal beskæftige sig med. I
bogen ”Den dag du får kræft” opfordrer Erik
Rasmussen kræftpatienter til at erkende læger-
nes begrænsninger: ”Derfor er mit råd: Erkend
lægernes begrænsninger. Lad dem koncentrere
sig om krop og sygdom, og find selv andre mulig-
heder for at pleje psyke og sjæl.”

Diskussionen om lægernes opgaver vil blive rela-
teret til diskussionen om, hvad de kommende
læger skal lære: hvilken viden og kunnen er det
vigtigt, de har med sig i forhold til patienterne,
når de starter deres karriere? Skal de humanisti-
ske aspekter i højere grad integreres i medicin-
uddannelsen? Eller skal man satse på en arbejds-
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Murray: Medical Microbiology (4. udg)
Som ny og ubrugt.
Pris: kr. 535 efter studierabat.
Sælges for kr. 400

Ring/skriv til Amar Singh på 51920580


������
�����

Kan du tage fri om formiddagen?

Til et stort forskningsprojekt, Inter99, søger vi
flere studerende til at tage blodprøver, og gå til
hånde med forefaldende arbejde.
Vi har brug for din hjælp om formiddagen, 10-20
timer om ugen.
Du skal arbejde med mennesker, så det er vig-
tigt at du er venlig og omhyggelig.
Kunne du tænke dig at høre mere?
Ring til os!
43 23 32 51  / 43 23 32 60

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed
Amtssygehuset i Glostrup.

Et tilbud til studerende med psykiske problemer
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Bogstøtten på Østerbro søger til en af vores
studerende, der går på fysioterapeut-uddannel-
sens 1. semester, hjælp til faget

anatomi.

Timetallet aftales endeligt ved første møde med
den studerende, men sandsynligvis drejer det sig
om 2 timer om ugen.

Timelønnen er for tiden kr.165 i timen før skat.

Er du interesseret, kan du kontakte Bogstøtten
for nærmere oplysninger og evt. aftale på tele-
fon 3916 0970 dagligt kl.9-16. Spørg efter Kir-
sten Bender eller Arne Nielsen.
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deling i sygehusvæsenet således, at lægerne ud-
dannes til biomedicinske ”sygdomsingeniører”?
og andre faggrupper tager sig af ”psyke og sjæl”?

Sted: Teilum-bygningen, Auditorium A, Bleg-
damsvej 9,  2100 København Ø.

Tilmelding: Annelise Wildenradt, tlf. 3545 4472
eller e-mail a.wildenradt@pucs.ku.dk

Frist for tilmelding: Fredag d.  8. oktober
2004.

Pædagogisk Udviklingscenter Sundheds-
videnskab – PUCS
www.pucs.ku.dk
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Hovedformålet med OSVAL er at fremme en viden-
skabelig, problemorienteret tænkemåde hos alle stu-
derende og der i gennem fremme evnen til livslang
læring. Set i denne sammenhæng må OSVAL I be-
tragtes som en øvelsesopgave, hvor de studerende
skal erhverve og demonstrere en basal indsigt i vi-
denskabelig, problemorienteret tænkemåde og i fa-
serne i den videnskabelige arbejdsproces: Problem-
formulering, litteratursøgning, strukturering, data-
indsamling og analyse samt fremstilling af arbejdet.

Det er afgørende, at de studerende selv "producerer"
viden enten ud fra eksisterende data fra den viden-
skabelige litteratur eller ud fra egne originale obser-
vationer.

OSVAL I skal være et selvstændigt arbejde, hvor
hver enkelt studerende selv gennemgår alle
opgaveudarbejdelsens faser. Der er således tale om
en øvelse, som det er nødvendigt at gennemføre for
alle studerende, hvorfor egentlige gruppeopgaver ikke
kan komme på tale. Flere studerende kan imidlertid
samarbejde inden for et givet emneområde, men hver
studerende skal udarbejde en selvstændig opgave med
sin egen problemformulering.

Det anbefales at gå ind på www.sis.ku.dk  (OSVAL I
– 2000-ordningen) og læse vedr. information om pro-
jektet under OSVAL/VKO. Her vil du også kunne
finde datoer for tilmelding til OSVAL-I afleverings-
frist, frister for tilmelding til workshop, fremlæg-
ning osv.
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Ideer til emne og vejleder kan findes i dette emne-
katalog, der også kan hentes på Internettet: http://
www.sund.ku.dk/studieInfo/blanketter/med/
osval%20I/osvalnyordn_default.htm.
Hvis en studerende kan finde en vejleder, kan han/
hun også selv foreslå et emne udenfor kataloget.
Uanset om emnet er valgt helt frit eller efter kata-
loget, skal den studerende selv formulere den speci-
fikke problemstilling og i samråd med vejlederen
udarbejde en disposition for fremgangsmåden. Det
er en forudsætning for at gå i gang med opgaven, at
den studerende har en godkendt vejleder, som har
godkendt opgavens disposition.

Fremstillingen af arbejdet som hovedregel skriftlig i
rapport- eller artikelform. Andre fremstillingsmåder
kræver dispensation efter ansøgning fra OSVAL- ud-
valget.

Den studerende har mulighed for selv og i samar-
bejde med vejlederen at tilrettelægge arbejds-
processen, dog vil det være tilrådeligt, at man reg-
ner med at benytte de sidste uger til afsluttende
bearbejdning af materialet, gennemskrivning af op-
gaven og planlægning af fremlæggelsen.
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Hovedelementet i undervisningen er den individu-
elle vejledning, som vil finde sted i løbet af 4. og 5.
semester. Til vejlederen er afsat i alt 10 arbejdsti-
mer til arbejde med opgaven, herunder vejledning og
endelig gennemlæsning og bedømmelse af opgaven.
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HUSK AT OSVAL-I SKAL VÆRE BESTÅET FØR
DELTAGELSE I DEN ORDINÆRE EKSAMEN PÅ
6. SEMESTER.

?�����
������
������
/��	��
2�������
 
������������

�������������������

�		�	
��





Kom til FADL's generalforsamling onsdag
den 6. oktober klokken 17.00 i

Studenterklubben. HUSK studiekort!

 Københavns Kredsforening
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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!

FADL proudly presents -
aktive studerende skaber
aktive studerende skaber
aktive…
FADL introducerer i forbindelse med
faglig dag den 7. oktober en ny
kampagne for alle basisgrupper, der
har lyst til at være med.

Kampagnen bunder i manglende
aktive studerende på Panum generelt,
og er pudsigt nok tænkt som et vip
med en vognstang til alle studerende
om at tage del i studiemiljøet på andre
måder end blot ved at læse store,
tykke bøger.

På faglig dag har alle ben i FADL en
stand, hvor du har mulighed for at høre
mere om både Vagtbureau, Forlag og
Boglade og derudover kan du vinde
flotte præmier.

På FADL’s sekretariat kan du møde
de aktive i FADL og få pop-corn og
andet godt til ganen.

Så mød op på faglig dag og hør mere
om FADL.

PS: Den 7. oktober (faglig dag) er det
sidste chance for at stille op til
FADL's repræsentantskab!

FADL-kontingent
Efter flere henvendelser med hensyn
til kontingent og udmeldelse af FADL
følger her en beskrivelse af FADL's
love, som de for nuværende ser ud,
såfremt man ønsker at udmelde sig af
FADL.

Udmeldelse kan kun ske med
virkning fra semesterstart (hen-
holdsvis 1. september og 1. fe-
bruar) og med én måneds varsel.
Det vil sige, at man kan udmelde sig
enten 1. august eller  1. januar hvert
år, såfremt man ønsker udmeldelsen
gældende fra det kommende seme-
ster.

Man kan ikke inde i semestret, når
girokortet kommer ind af brevspræk-
ken, udmelde sig af FADL.

Dog gælder, at

Personer, der er udmeldt Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
betragtes dog som udmeldt ved
fratrædelsen fra studiet.
Nogle vil måske mene, at det er en
form for bondefangeri, men det er
reglerne på nuværende tidspunkt og
forøvrigt også en nødvendighed for
vores lønforhandlinger med både H:S
og Amtsrådsforeningen.

Såfremt man skulle ønske at ændre
ved reglerne, så er der pladser i
repræsentantskabet og altid mulighed
for at lave lovændringsforslag op til de
ordinære generalforsamlinger.

Vi er altid interesserede i at høre folks
holdninger og meninger, så kom hver
tirsdag eftermiddag, hvor de aktive i
FADL er på sekretariatet.

Med mange hilsner FADL,
repræsentantskabet

FADL og DADL
Du har i denne weekend modtaget et
brev fra FADL vedrørende et tættere
samarbejde mellem FADL og DADL
(Den Almindelig Danske Lægefor-
ening).

Der er både fordele og ulemper ved et
tættere samarbejde med DADL set
med FADL's og dermed de medicin-
studerendes øjne.

DADL har meldt klart ud, at de gerne
vil have flere medlemmer, men vil de
også give alle medicinstuderende i
Danmark eksempelvis "Ugeskriftet"
gratis lige fra studiestart?

Hvad mener du som medlem af FADL
om et samarbejde med DADL?

Vi skal bruge alles meninger for at
kunne træffe en god og fornuftig
beslutning, så kom ind i kampen.

Kom på sekreatriatet tirsdag eftermid-
dag eller deltag i debatten på:

www.fadl.dk
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Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigenter.
Bestyrelsen foreslår Jacob Ørum.

2. Valg af referanter.
Bestyrelsen foreslår Jesper Bruun.

3. Beretning fra bestyrelsen og kredsforeningens udvalg.
Beretning fra bestyrelsen kan læses i MOK, nummer 5, og udleveres til generalforsamlingen.

4. Beretning fra hovedbestyrelsen og udvalg.
Beretninger kan læses i MOK, nummer 5, og udleveres til generalforsamlingen.

5. Beretning fra Forlaget og Bogladen.
Beretninger kan læses i MOK, nummer 5, og udleveres til generalforsamlingen.

6. Forslag til drøftelse.
Repræsentantskabet ønsker at diskutere "manglende aktive i FADL".

Generelt på medicinstudiet er der nedgang i antallet af aktive medicinstuderende, der arbejder med andet end
selve studiet. FADL er ramt af samme bælge, og vil gerne have ideer til at ændre det i det kommende år. Derfor
vil repræsentantskabet gerne høre, hvilke forslag medlemmerne har

7. Lovændringer
Bestyrelsen ønsker følgende lovændring:

§ 11A, stk 2 Bestyrelsen ansætter vagtbureauets direktør og vagtchef.

ændres til:

§ 11A, stk 2 Bestyrelsen ansætter vagtbureauets direktør.

Begrundelse: Der er ikke længere ansat vagtchef på vagtbureauet.

Der er ikke kommet lovændringer fra medlemmerne

8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant (jf §12 stk. 7)
Saqab Sethi er for nuværende kritisk revisor for FADL, Københavns Kredsforening. Om genvalg ønskes er uvist.

9. Valgtaler fra lister/kandidater til valget
10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Foreningen Af Danske Lægestuderende (FADL),

Københavns Kredsforening

 Ordinær generalforsamling 2004

Kom til faglig dag torsdag den 7. oktober
efter klokken 12.00 og hør mere om FADL og

FADL's virksomheder.

Foreningen Af Danske Lægestuderende (FADL), Københavns Kredsforening, afholder ordinær
generalforsamling onsdag den 6. oktober 2004 klokken 17.00 i Studenterklubben

�	��������	��



��

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.

FEST PÅ VAGTBUREAUET
I fredags var der på Vagtbureauet dobbelt reception. Vagtbureauet fejrede 40 års fød-
selsdag, og Helen Bilde fra Vagtafdelingen (nu kaldet vagtformidlingen) havde 40 års
jubilæum på Vagtbureauet.  MOK redaktionen var på pletten og ønsker Vagtbureauet
og ikke mindst Helen Bilde tillykke.

Til venstre: Jubilaren Helen
Bilde åbner gaver.

Nederst til venstre: Robert fra
Vagtafdelingen nyder en bid
brød.

Nederst til højre: Beate
Jørgensen og Kirsten
Carstens fra ekspeditionen
nyder et jubilæumsglas med
Inge Schultz fra
bogholderiet.

Foto: MOK-red/Mav

DISPENSATINTERESSERET?

Er du den medicinstuderende, som p.t. ikke er
undervisningsophængt alle hverdage?

Aktuelt har vi brug for en studerende, som kan hjælpe
os i dagvagt mandag til fredag
i uge 41 og hver 3. weekend fra uge 42.

Du skal være interesseret i at udvikle dine sygepleje-
faglige kompetencer.
Vi tilbyder en introduktionsdag og samarbejde med
erfarent personale.

Henvendelse: Afdelingssygeplejerske Vibeke Frejsel,
Gentofte kommunes center for forebyggelse og reha-
bilitering. Tlf.: 8820 5156

VT-HOLD 4402 SØGER
3 NYE MEDLEMMER TIL
THORAXKIRURGISK INTENSIV
PÅ RH.

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 vedli-
geholde, hvad du allerede har lært,
6) at blive fortrolig med nogle og bekendt med
andre procedurer inden for observation, pleje og be-
handling 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,

�	��������	��
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Mangler du 1.000 kr til en
bog???

MSR har konkurrencen hvor du kan vinde et
gavekort sponsoreret af

 
 på 1.000 kr!!!

Besøg MSR’s stand på Fagligdag og deltag i
konkurrencen!!!

Disse mennesker sidder i
den nye universitets-
bestyrelse- og har indfly-
delse på DIT studie!
Den nye universitetsbestyrelse som pr. 1/1-05
bliver øverste ledende organ på universitetet
består bl.a. af Direktøren for Danmarks Natio-
nalbank, Bodil Nyboe Andersen:

Vil du gerne have indført
syge-/reeksamen???

MSR tager i dette efterår debatten op og ser på
hvilke fordele og ulemper der kan være ved gen-
indførelse af syge-/reeksamen.

Kom til MSR's stand på Fagligdag og deltag i
debatten!

Professor i Handelsret ved Lunds Universitet,
Boel Flodgren:

1 MEDLEM SØGES TIL
HJEMMEHOLD 4626
(ALLERØD-HOLDET)
Grundet sygdom søges 1 medlem til ind-
supplering pr. 1. november 2004.

Vi er et lille hold på blot 4 medlemmer, der passer en
13-årig dreng med et medfødt cystisk hygrom, som
gør, at han er tracheostomeret og har en sølvkanyle.
Holdets primære opgave er at overvåge og sørge for
rensning af kanylen 1 gang i vagten. Holdet dækker
dagvagter alle hverdage, samt nattevagter fra søn-
tors.

Vi arbejder i tidsrummet:
Dagvagt :        man-fre : 630-16.00
Nattevagt :      søn-tors: 22.15-06.45

I dagvagten følger vi med drengen i skole, hvor vi i
skoletiden har vores eget lille vagtværelse på skolen
med gode muligheder for læsning osv.

I nattevagten sidder vi et tilstødende værelse til dren-
gens værelse, hvor der både er mulighed for fjernsyn,
internet og andre fine vagtfaciliteter.

Kvalifikationer:
- Du har over 400 VT-timer
- Du har lyst til eller evt. erfaring med at arbejde i
privat hjem.
- Du er fleksibel mht. vagtplanlægning og vil kunne
tage 4-6 vagter om måneden også i eksamensperioder.
- Du skal kunne deltage ved holdmødet d. 26. oktober
kl. 17 på Vagtbureauet.

Har du bil, så er det kun en fordel, men ikke et krav…

Kan du svare ja til disse spørgsmål og ønsker du et
fast arbejde med god løn og gode muligheder for skat-
tefradrag, så udfyld et ansøgningsskema på Vagt-
bureauet senest fredag d. 22. oktober.

Ønsker du yderligere oplysninger, så ring til holdleder
Imran Rashid på tlf. 20772055 eller send en mail på:
imran.rashid@dadlnet.dk

afsnit 4141, der er en stor afdeling med mange for-
skellige spændende patienter, bl.a. lunge- og
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
og er med til at passe patienterne. En del ligger i
respirator. Vi giver ikke medicin.

Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på afdelin-
gen.

Ansøgningskrav:
1. 400 VT-timer.
2. Bestået fysiologi eller organkursus 3 (ny ord-
ning).
3. Du skal kunne indsuppleres med følgevagter,
således at du kan være vagtaktiv fra november evt.
decmber 2004
4. 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.
5. Vi forventer desuden, at du er ansvarsbe-
vidst, og at du er motiveret for at indgå i et team både
som ventil og i forhold til afdelingen.

6. Du skal kunne komme til jobsamtale på afde-
lingen onsdag d. 20/10 04 fra kl. 13.00
7. Du skal kunne komme til vores holdmøde og
middag søndag d. 24/10 kl. 18.00.

Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på hol-
det 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.
Vi forbeholder os ret til at tilgodese ansøgere, der
tidligere har haft ansættelse på afdelingen.

Yderligere info fås hos holdleder: Signe Nielsen på tlf:
35 83 43 13
Ansøgningsskema fås og afleveres på vagtbureauet
senest fredag d. 15/10-04
Ansøgningsfrist: Fredag d. 15. oktober kl. 12.

HÆMODIALYSEHOLD 4202 PÅ
AMTSSYGEHUSET I HERLEV
SØGER NYT HOLDMEDLEM

Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde
med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Du vil
gennem dit arbejde blive fortrolig med alle aspekterne
i hæmodialysebehandling og blive i stand til at arbejde
selvstændigt på afdelingen som dialyseassistent på
lige fod med dialysesygeplejeskerne.

Vores hold er meget vellidt på afdelingen, og vi har på
den baggrund forhandlet os til et løntillæg på kr. 25,-/
time vi dækker ca. 4 vagter hver pr. 4-ugers plan med
lidt variation til begge sider.

Oplæring:
Din oplæring vil følge et fastlagt program med mindst
10 følgevagter, hvor du følges med en af afdelingens
rutinerede dialysesygeplejesker. Afdelingen yder fuld
løn under din oplæring.

Arbejdsplanlægning:
Holdet mødes een gang hver måned og aftaler vagter.

Arbejdstider:
mandag-fredag 7.30-15.00 og 14.30-22.00
lørdag 7.30-15.00 og søndag 14.30-22.00

Krav:
Have bestået eller forventer at bestå farmakologi in-
denfor et år fra ansættelse.
150 VT-timer eller tilsvarende klinisk erfaring.

Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du
have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen
til at kontakte mig enten telefonisk eller pr. email. Er
du i tvivl mht. erfaring og egnethed, så kontakt mig for
en uforpligtigende snak.

Ansøgningsfrist tirsdag den 9. Oktober til FADL

Med venlig hilsen
Birgitte Schmidt
holdleder hold 4202

Tlf: 45823151  /  26853151(telefonsvarer)
Email: birgitte-schmidt@get2net.dk
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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 MSR-møde 30-09-
2004
Tilstede: Peter Bonde, 9; Morten Noach, 2;
Carmen Flores 5; Signe Krog Nielsen, 3; Inger
Mathiesen 5; Eva Wetke, 5; Kirstine Fossar
Fabritius, 8; Jacob Gren, 8; Saqab Setim, 4; Bo
Biering-Sørensen 11; Liv E. Lauritsen, 8; Sabrina
Eliasson, 4; Rune Tønnesen, 6; Simon Serbian,
10; Mie Christensen, 2; Zahra Theilgaard, 8;
Zarah Dayan, 4; Stina Fjelkegård, 5.

1 Formalia
Anne referent, Sabrina dirigent, punktet; Ud-
valgsposter tilføjet.

2 Formanden indleder
Formanden byder velkommen til nye medlem-
mer og opridser årets ambitioner.

3 Nyt fra semestrene
9. semester: Der er stor usikkerhed omkring
VKO på ny studieordning. Dette bliver disku-
teret på næste studienævnsmøde.

4 Nyt fra udvalg
Faglig- fakultetsdag: Der er blevet lavet en lille
flyer, der skal deles rundt på Panum. Sabrina
deler ud  tirsdag morgen.

5 Medlemsskab af EMSA?
EMSA er den europæiske sammenslutning af
medicinstuderende. Et evt. medlemskab vil blive
koordineret af SUPU. MSR vil gerne have mere
information før vi tager stilling til et evt. med-
lemskab.
6 Udvalgsposter
Ændringer:
2. sem. udvalg: Christina vil gerne trække sig.
Liv melder sig.
3. sem. udvalg: Helene trækker sig. Zarah mel-
der sig.
4. sem. udvalg: Eva Ringgaård Bak er ikke set
længe.
5. sem. udvalg: Lasse er ikke set længe.
6. sem. udvalg: Kirstine trækker sig, men er sta-
dig kontaktperson.
7 sem. udvalg: Kirstine starter her.
8. sem. udvalg: Peter trækker sig, men er stadig
kontaktperson.
9. sem. udvalg: Ingen ændringer
10. sem. udvalg: Thomas Erstad er ikke set
længe, men han er aktiv i udvalget.
11. sem. udvalg: Bo vil gerne sidde her, men vil
ikke være primus motor for, der bliver afholdt
møder.
12. sem. udvalg: Ingen endnu.

7 Politikpapir, SUPU
Tilbagemelding fra SUPU-weekend v. Simon
Serbian. Temaerne var fælles, landsdækkende
bachelor uddannelse, undervisningsmetoder og
det gode kliniske ophold.

8 Bologna-processen
Orientering om status på Bolognaprocessen.
MSR tilslutter sig politik-papiret.

9 Lægeforeningens arbejdsgruppe vedr.
prægraduat uddannelse
Orientering om gruppens udkast vedr. lærings-
metoder og læringsprocesser, der skal fremlæg-
ges for lægeforeningen 5. oktober. Udkastet er
meget vagt i sin formulering. Vi ville foretrække,
der stod mere direkte, hvad gruppen vil med
udannelse og hvilke undervisnings og
evalueringsmetoder, gruppen anbefaler. Vi vil
gerne holde et ekstraordinært MSR-møde om
prægraduat udannelse.

10 Ansøgninger om penge fra MSR
GIM: Ansøger om 12200 kr. til en hyttetur. Der
er for tiden ingen penge tilbage til bevillinger.
Derfor er vi nødt til at afslå større ansøgninger.
Afskedsgave fra klinikudvalg til afgående
sstudentersekretær. Der er stadig penge på gave-
budgettet, så vi bevilger det sædvanlige gave-
beløb: 250 kr.
MSR-logo i scorebog: Tidligere år er reklamen
kommet med vores bevilling til score-bogen.
Derfor vil vi ikke bruge ekstra penge på dette.

11 Betaling for ankesager
Vi går evt. senere via FADL’s sagsbehandler vi-
dere med sagen. Først tager vi sagen med til
dekanen. Det kunne være interessant at vide
om dette er et problem på andre studier.
Som sagen er nu, kan vi ikke lade være med at
tage ankesager, for der er mange studerende, der
kommer i klemme ellers.

12 Normkatalog
Orientering om furore omkring normkataloget:
Der er lavet et normkatalog omkring fælles reg-
ler for undervisning på fakultetet. Semester-
udvalgsformændene for 1-6 semester henvendte
sig til dekanen og kritiserede kataloget uden at
have konfereret med deres respektive semester-
udvalg.
På det efterfølgende fakultetsrådsmøde blev
normkataloget vedtaget.

13 Meddelelser
Studienævnet: Interessante punkter: Portefølje
til 9. sem. Nyt 1. hjælps kursus. VKO på ny
studieordning.
Foreningen Red Kvindeliv afholder lysfest på
Nytorv 14. oktober kl. 18. Vi vil gerne tage der-
ind efter mødet.
Information fra Stop Nu initiativet. FSR har
besluttet, ikke at være medlem af dette initiativ.
Derfor vil vi heller ikke som gruppe deltage.
Der er stormøde 16. okt. Husk at tilmelde jer.
Listen hænger på døren på kontoret.
Første bestyrelsesmøde er afholdt. Det er be-
sluttet at lave kontoret pænere. Møderne vil
blive afholdt oftere.

14 Evt.
Liv orienterer om, MOK opfordrer os til at ar-
bejde for, der indkøbes båndoptagere til opta-
gelse af mundtlige prøver. Punktet kommer på
næste MSR-møde.

Bliv lidt klogere på 5 minutter:

FADL’s Sundheds- og uddannelsespolitiske
udvalg (SUPU) er det sted i FADL, hvor poli-
tikker og holdninger om uddannelse, sund-
hed og lignende drøftes og formuleres.
SUPU arbejder bl.a. med turnus.

Formålet er at sammenknytte den præ- og
postgraduate uddannelsespolitik på landsplan.
Det gøres bl.a. gennem et tæt samarbejde med
repræsentanter fra fagrådene på de 3 sundheds-
videnskabelige fakulteter.

Udvalgets erklærede målsætning er at:

Arbejde for en naturlig overgang fra studiets
kliniske del til turnus.
Arbejde for en optimal kvalitet af læge-
uddannelses på landsplan.
Arbejde for optimale turnusvilkår for fremti-
dens læger.
Arbejde for forbedringer af lægers
videreuddannelsesmuligheder og forhold.
Arbejde for at præge den sundhedspolitiske
dagsorden.
Fungere som talerør for de lægestuderendes
sundheds- og uddannelsespolitiske holdning på
landsplan.
Se mere på www.fadl.dk
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7. oktober kl. 10-17 på Panum
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i Store Mødesal kl. 13.00-13.50
v/Søren Ballegaard.
Læge og autoriseret akupunktør Søren Ballegaard
fortæller om teori, praksis og om, hvordan du
bliver uddannet akupunktør.

Akupunktur bruges af et stadig stigende antal
praktiserende læger, og anvendes desuden på
mange af landets fødeklinikker som smerte-
behandling.

Kom også til GIMs stand ved DAM-auditoriet kl.
10-17!

- Find ud af, om GIM er en basisgruppe for dig!
- Få en god diskussion og kom med idéer/kritik!
- Deltag i GIM-quizzen og vind flotte præmier!
- Oplev vores PowerPoint-præsentation, mens
du får dig en kop gratis urte-te!
- Hør om, hvordan alternativ medicin er integre-
ret på andre større medicinske universiteter!
- Lær om de risici, der er ved interaktion mellem
alternativ og vestlig medicin!
- Kom og fortæl, hvorfor DU ikke er med i GIM
(hvis du tør)!

Har DU også skyklapper på? – Smid dem hos
GIM!
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Overlæge Lena Specht fra
onkologisk afdeling, Finsen
Centret, RH vil
 fortælle om akutte pro-
blemer hos den onkologiske
patient.
Der vil være fokus på hyp-
pige problemer samt diag-
nostik og behandling af
disse.
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Studenterpræsten er til stede med en stand.
Kom og få en snak!
Du kan vinde din helt egen salme- og bønnebog:
Gæt hvor mange af studenterpræstens gode bøn-
ner er der i glasset!
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Du kan allerede nu melde dig til oktoberfesten.
Der vil som sædvanlig være god mad, masser af
øl, konkurrencer og schlägermusik til den mørke
morgen.

Tid: 22. oktober kl. 19.
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67 (ved
Rundetårn)
Pris: kr. 75,- (betales i døren)
Tilmelding: til lotz@adm.ku.dk senest den 18.
oktober
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Strikkecafeen er åben hver torsdag og hvis du
begynder nu, kan du nå at lave en masse gode
julegaver…. Du er velkommen uanset om du al-
drig har haft et par strikkepinde mellem hæn-
derne eller om du er en erfaren strikker.

Den sidste torsdag i måneden strikker vi helt til
kl. 20 med et lille aftensmåltid indlagt kl. 18.30-
19.30.  I oktober er det den 28. Tilmelding til
spisning er nødvendig senest mandagen i forve-
jen. Pris kr. 35,-

Du kan få en særlig folder om strikkecafeen på
studenterpræstens kontor.
Tid: Hver torsdag kl. 15.30-17.30
Sted: ”Johannes på Torvet”, Sankt Hans Torv 30

Efterårsferie: I skolernes efterårsferie – uge 42,
11.-15. oktober – er kontoret lukket.

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 familie-
ballade 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
anonymt og jeg fører ingen journaler. Du kan
dukke op i mine træffetider, som fremgår af vo-
res 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

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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IMCC afholder månedsmøde
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Kom og hør, hvad der sker i IMCC.
Alle er velkomne!
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Alle er meget velkomne…
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og afholdes på en gammel bindingsværksgård lidt
udenfor Jægerspris.

Det koster kun 100 kr. at deltage i GF’en, hvilket
dækker mad, ophold, underholdning og transport, men
ikke drikkevarer.

Om lørdagen afholdes høstbal med masser af sjove
overraskelser. Resten af programmet og anden infor-
mation kan findes på IMCCs hjemmeside www.imcc.dk
under invitation til GF.
Generalforsamlingen er en rigtig god måde at få et
indblik i, hvad IMCC kan tilbyde.
Tilmelding foregår over nettet på www.imcc.dk/gf
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Er du i tvivl om noget omkring GF’en, skriv til adm-
copenhagen@imcc.dk eller send os en brevdue
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Det foregår I fadl's mødelokale og DU er velkom-
men!

Vi har forrygende mange skoler på venteliste for
tiden og indkalder hermed hele den samlede guide-
styrke.
Er du helt ny, kan du nå at få dig en guide-uddannelse
lørdag d. 6. november, hvorefter du er kvalificeret
til at undervise. Men før det har du hele oktober til
at komme med ud i en klasse som "føl" og se hvordan
undervisningen foregår. Mød op på torsdag og hør
mere om det!
Vi har brug for dig!
De unge pubbere har brug for dig!

Vi ses til månedsmøde.
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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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