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Det sker i ugen 2004/2005

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: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen

2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen
Bispebjerg: Bygning 8, på trappen til 1. sal
Gentofte: Ved auditoriet.
Herlev: På repoen foran auditoriet
Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre: 1) Ved auditorierne

2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv.

2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal
Hillerød: Biblioteket
Roskilde: Studiesekretæren (Studenterhuset)

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-redaktionen på vegne af MSR

Onsdag:
MOK nr 9, årgang 37 udkommer

Torsdag:
Uddeling af Scorebog i klubben 12-17

Fredag:

Lørdag:

Søndag:
Ørnen når nye højder

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

J-Dag i Klubben fra 11-24

Uddeling af Scorebog i klubben 9-16
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
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)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
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

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
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

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
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

Styrende Organer
PANUMPOSTEN
NR. 20 – 25. OKTOBER 2004

IT-AFDELINGEN PÅ SUND
BAG VERDENSNYHED TIL
ELEKTRONISK EKSAMEN
Ved en eksamen den 22. oktober har 49 studerende
fra folkesundhedsvidenskab været de første på fakul-
tetet til at anvende computer ved eksamen. Samti-
dig har de studerende siddet med en lille verdenssen-
sation i hænderne, som kan blive løsningen på hidti-
dige, tekniske eksamensproblemer. Det er en elek-
tronisk pen, hvormed de studerende kan tegne mo-
deller og skitser direkte ind i eksamensbesvarelserne.

Hidtil har det på verdensplan kun været muligt at
anvende enten simple tekst- og talbehandlings pro-
grammer eller meget komplicerede interaktive
skærme, når studerende har brugt computer ved ek-
samen. Dette har især været en hindring for uddan-
nelser med et højt teknisk indhold, hvor formler,
tegninger af forgrenede molekyler og af model-
opstillinger kan være en væsentlig del af eksamens-
besvarelserne.

Løsningen er skabt af IT- medarbejdere ved
fakultetets EDB-studiesal, som har tilpasset en kendt
teknologi til fakultetets særlige krav om data-sik-
kerhed og om skitser i eksamensbesvarelserne. Den
digitale pen ligner en almindelig kuglepen, men har
et indbygget digitalt kamera og kan ved at tegne på
et særligt mikropræpareret papir overføre håndskit-
ser, tegninger, noter m.v. til de studerendes compu-
ter.

Universitetets bidrag til udviklingen af det nye
eksamensværktøj har bestået i analyse,

STUDIET

HUSK AT STEM!
Nu skal du til at stemme på de kandidater der stiller
op til bestyrelsen. Du kan læse om de opstillede
kandidater det seneste nummer af Universitetsavisen
som du kan finde rundt omkring på Panum og i Teilum.
Desværre har universitetet endnu ikke magtet at få
produceret sit organ i en netudgave, hvilket endnu
engang må siges at være yderst kritisabelt (se endvi-
dere MOK#30 årgang 36 på nettet – http://mok.info
om MOKs uforbeholdne mening om Universitets-
avisen). Det Forenede Studenterråd (Storebror til
MSR også kendt som FSR) har lavet sit eget blad
med det originale navn Valgblad 2004 som du kan se
afbilledet på dette nummers forside. Her kan man
læse om hvad de mener om valget, hvorfor det er
vigtigt at stemme og hvem der stiller op osv.

Det er desværre ikke lykkedes for Det Forenede
Studenterråd at lægge bladet ud i en netudgave så vi
har hjulpet FSR og scannet bladet så det kan hentes
som en pdf-fil fra MOK’s hjemmeside.

Som et kuriosum til val-
get har vi på redaktio-
nen desuden fundet en
oversigt over afstemnin-
ger og fredsvalg. Her
kan det ses hvorledes de
studerende virkelig gør
brug af deres indflydelse
ved de forskellige
institutters bestyrel-
ser…
Og endnu engang til-
lykke til Christoffer M
som vandt bogpakken
fra forrige uges konkur-
rence.

MOK-red/Gordon

Redaktionelt
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omprogrammering af eksamenscomputere og tilpas-
ning af computerprogrammer.

- Vi har på vores fakultet skabt en løsning, der til-
godeser eksamenskravene og samtidig eliminerer
muligheden for snyd. Opfindelsen fra Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet kan meget vel ændre
eksamensformen på PC-baserede uddannelsessteder
i hele verden, siger områdeleder Martin Stampe Noer
fra eksamenskontoret.

Den elektroniske pen anvendes i dag af bl.a. hjem-
mehjælpere til notater og registrering ved hjemme-
besøg og i transportsektoren til elektronisk behand-
ling af fragtsedler. I uddannelsessektoren har pen-
nen hidtil kun været anvendt i Japan og kun til ret-
telse af eksamensbesvarelser.

Yderligere oplysninger:
Fakultetssekretariatet, att.
områdeleder Martin Stampe Noer, tlf.
3532 7098.

5 FORSKERE BELØNNET
VED FAKULTETSDAGEN
DEN 7. OKTOBER
Ved Fakultetsdagen den 7.oktober blev en række
priser overrakt til forskere, studerende og undervi-
sere ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Fakultetsprisen til unge forskere 2004 er på 10.000
kr. og blev overrakt til cand.scient. ph.d. Anja T.R.
Jensen fra Institut for Medicinsk Mikrobiologi og
Immunologi, IMMI, og til cand.scient. ph.d. Morten
Grunnet, Medicinsk Fysiologisk Institut, MFI.

Anja T.R. Jensen blev belønnet for sin artikel om
malaria “Plasmodium falciparum Associated with
Severe Childhood Malaria Preferentially Expresses
PfEMP1 Encoded by Group A var Genes”, som blev
publiceret i Journal of Experimental Medicine Vol.
199, nr. 9 fra 3. maj 2004. Priskomitéen vurderer
Anja T.R. Jensens arbejde som en både videnskabelig
og humanitær landvinding af globale dimensioner.
Arbejdet er opnået af Anja T.R. Jensen i samarbejde
med andre dygtige forskere, men med ATRJ som
hovedperson.

Den 34 årige Anja T.R. Jensen er cand. scient. i
biologi fra Det Naturvidenskabelige Fakultet i Kø-
benhavn i 1997 og ph.d. i 2001 fra Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet i København. Anja T.R. Jen-
sen har været tilknyttet IMMI siden sin embedsek-
samen. De første 3 år som ph.d. studerende, siden
som henholdsvis lektor/adjunkt med særlige forsk-
ningsopgaver og som forskningsstipendiat. Hun har
publiceret 15 videnskabelige artikler i internatio-
nale tidsskrifter, og med 8 artikler som første-
forfatter.

Morten Grunnet blev belønnet for sin artikel om
nervecellernes funktion ”Coassembly of Big
Conductance Ca2+ -activated K+ Channels and L-type
Voltage-gated Ca+ Channels in Rat Brain”, som blev
publiceret i The Journal of Biological Chemistry, Vol.
279, nr. 35, fra 27. august 2004.

Den 32 årige Morten Grunnet er cand. scient. i bio-
logi fra 1998 og er ph.d. ved det Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet på en afhandling om de
kaliumselektive ionkanaler. Han er fra januar 2002
ansat som forskningsadjunkt ved MFI og har fra ja-
nuar 2004 arbejdet hos medicinalfirmaet Neurosearch
A/S. Morten Grunnet er desuden medstifter af en
biotekvirksomhed.
Den unge forsker har siden 1999 publiceret 22 artik-
ler alle i højt rangerede internationale tidsskrifter
og er førsteforfatter på 9 af artiklerne.

Priskomitéen vurderer, at Morten Grunnet på for-
holdsvis kort tid har leveret en imponerende forskning-
sindsats indenfor sit område, og i den belønnede ar-
tikel, som er både relevant og original, påviser Mor-
ten Grunnet at 2 typer at ionkanaler er fysisk kob-
lede i visse hjerneceller og argumenterer for, at dette
kan have betydning for reguleringen af den cellulære
calcium- koncentration.

Ydermere blev 3 forskere belønnet med Posterprisen
på 5.000 kr. for bedste postere. I alt 53 postere var

tilmeldt Fakultetsdagen i kategorierne biomedicin,
folkesundhedsvidenskab og klinik:

- Biomedicin: Jeanette Erbo Christensen er ph.d.
studerende ved IMMI og belønnes for sin poster:
Efficient T-Cell Surveillance of the CNS Requires
Expression of the CXC Chemokine Receptor 3.

- Folkesundhedsvidenskab: Zorana Jovanovich Ander-
sen er ph.d. studerende ved Biostatistisk afdeling
ved IFSV og belønnes for sin poster: Time Series
Study of Health Effects of Air Pollution in Copenhagen
Area.

- Klinik: Christina Gerlach Øgard er ph.d. studerende
på KAS Herlev, Klinisk fysiologisk/nuklear-medicinsk
afdeling og belønnes for sin poster: Stimuleret
parathyreoideaskintigrafi ved primær
hyperparathyreoidisme – en forbedret teknik til vi-
sualisering af parathyreoideaadenomer.

AFDELINGSLÆGE JETTE
LED SØRENSEN
PRÆMIERET FOR BEDSTE
UNDERVISNING 2004
Til uddeling af prisen for bedste undervisning har
Fakultetets Koordinationsudvalg i 2004 modtaget i
alt 12 indstillinger.

Prisen blev i år tildelt afdelingslæge Jette Led Sø-
rensen, der er ansat på Juliane Marie Centeret på
Rigshospitalet. Prisen er givet for Jette Led Søren-
sens store interesse for undervisningsområdet. Ud-
over at være en fremragende og imødekommende
underviser har Jette Led Sørensen beskæftiget sig
med projektorganiserede initiativer med henblik på
nye undervisningsformer og har på forbilledlig vis
indført problembaseret undervisning.

Prisen tildeles af Fakultetets Koordinationsudvalg
og er et rejselegat på 50.000 kr.

SUND UDSTYRER FÆLLES
UNDERVISNINGSRUM
MED PC OG PROJEKTOR
Som led i forbedringen af fakultetets undervisnings-
forhold har fakultetets IT-afdeling per 15. septem-
ber opsat projektorer + PC med Internet-adgang i en
række af fakultetets undervisningslokaler.

PC og projektorer drives af fakultetets edb-studie-
sal. Information om projektorernes placering fås ved
henvendelse til edb-studiesalen på tlf. 270 71. For at
benytte PC'en kræves login, som skrives på edb-
studiesalens hjemmeside på linket www.mdb.ku.dk.

Alle ansatte på fakultetet, som er registreret i den
elektroniske telefonbog med email-adresse og som
har gyldigt ID-kort til Københavns Universitet, har
fået et login til edb-studiesalen. De ansatte har tid-
ligere modtaget oplysninger om password m.m. per
email.

Eksterne undervisere kan få adgang til fakultetets
PC og projektorer ved at henvende sig på det insti-
tut, som de er tilknyttet. På instituttet vil de eks-
terne undervisere blive registreret i den elektroni-
ske telefonbog med e-mail adresse og vil efterføl-
gende modtage blanket til bestilling af KU ID-kort,
som er forudsætning for at modtage det krævede
password.

Alle har mulighed for at tilslutte egen bærbar PC til
projektorerne (opløsning: 1024x768). Derfor har IT
afdelingen opsat et ekstra skærmkabel til tilslutning
af egen bærbar PC. På grund af hyppige tyveri af
disse kabler, bør underviserne dog medbringe eget
VGA-kabel.

Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att.
IT-områdeleder Jørgen Skieller, tlf. 27055,
josk@adm.ku.dk.

HELLE SAMUELSEN OG
FL. KONRADSEN FRA IFSV
SKAL LEDE
MILLIONPROJEKT I
GHANA

Et toårigt projekt under ledelse af 2 forskere fra
Institut for Folkesundhedsvidenskab, IFSV, skal be-
lyse sundhedsfaren ved at anvende spildevand til pro-
duktion af landbrugsvarer i Ghana. Projektet er støt-
tet med en million kr. fra det globale program
”Challenge Program on Water and Food”

Projektet, der ser på den stigende anvendelse af
spildevand fra byområder til landbrugsproduktion,
ledes af lektor Helle Samuelsen og lektor Flemming
Konradsen, begge fra IFSVs Afdeling for Internatio-
nal Sundhed i samarbejde med partnere fra Landbo-
højskolen i København, landbrugsuniversitet i Kumasi
og International Water Management Institute i
Accra.

Yderligere information: Helle Samuelsen, tlf.35 32
78 77, H.Samuelsen@pubhealth.ku.dk

OPSLAG AF
REJSESTIPENDIER
UNDER MARIE CURIE
PROGRAMMET HAR FRIST
PRIMO 2005
EU indkalder ansøgninger til stipendier, der kan
fremme forskernes mobilitet. EU udbyder både indi-
viduelle stipendier og ekspertisepriser. Der er
ansøgningsfrister i januar og februar 2005.

De individuelle stipendier gives som intraeuropæiske
stipendier, internationale rejsestipendier og inter-
nationale modtagestipendier. De intraeuropæiske
stipendier giver til, at forskningsinstitutioner og virk-
somheder modtager en forsker fra et europæisk land
i op til to år, og danske forskere kan rejse til et
europæisk land i op til to år. De internationale rejse-
stipendier er til danske forskeres rejser til et land
udenfor Europa i op til to år. Det er et krav, at de
kommer tilbage til Europa. De internationale
modtagestipendier gives til forskningsinstitutioner
og virksomheder for at modtage en forsker fra et
land udenfor Europa i op til to år. Nogle forskere kan
også få EU-støtte til at vende hjem igen.

Ekspertisepriserne gives til a) unge forskere, der har
haft et Marie Curie stipendium, til b) unge forskere,
der vil oprette et internationalt team samt til c)
topforskere, som har arbejdet i et land udenfor EU
og ønsker at få en lærestol i Europa.

Opslag kan ses på http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm
og findes i kategorien ”15. oktober 2004”

SATS VINDER
KONKURRENCEN OM
BEDSTE
FAGLIGHEDSSTAND VED
FAKULTETSDAGEN 2004
SATS (Studerendes Anæstesiologiske og
Traumatologiske Selskab) er ved Fakultetsdagen den
7. oktober blevet belønnet med en pris for den bed-
ste faglighedsstand 2004.

SATS er en forening for medicinstuderende, der inte-
resserer sig for anæstesiologi og traumatologi samt
akut og intensiv medicin. Selskabet blev stiftet sep-
tember 1999 i København for at fremme interessen
for akut og intensiv medicin, anæstesiologi og
traumatologi samt forbedre mulighederne for uddan-
nelse inden for disse områder. SATS er tilknyttet
den internationale organisation af samme navn.

Udvælgelsen af SATS stand er sket ved afstemning
på Fakultetsdagen. Prisen for bedste stand er på
1.250 kr. og er doneret af Studienævnet for Medicin
og Studienævnet for Humanbiologi.

Yderligere information: www.jans.dk/sats/default.htm

EKSAMENSKONTORET
HOLDER LUKKET
TORSDAG OG FREDAG
DEN 4. OG 5. NOVEMBER
PÅ GRUND AF
PERSONALESEMINAR.

STUDIET
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Studievejledningen
ADRESSEÆNDRINGER.
1. - 5. semester
Du skal ikke give Matriklen besked om adresseæn-
dringer. De trækker dagligt informationer fra CPR-
registret.

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

Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folke-
register underrettet om din adresse, får studie-
ekspeditionen også oplysninger om din udenlandske
adresse.

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

Har du en beskyttet adresse, sørger studie-
ekspeditionen for, at den ikke kommer uvedkom-
mende i hænde.

Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om
navneændringer.

6. - 13. semester
Du skal ved flytning selv give dit klinikudvalg be-
sked!

OVERGANGSORDNINGER
VED IMPLEMENTERING
AF STUDIEPLAN 2000.

Overgangsordningerne er udarbejdet med henblik på
at skabe mindst muligt besvær for den enkelte stude-
rende. Samtidig ønsker man den hurtigst mulige af-
vikling af den gamle studieordning (G). En overgang
fra en studieplan til en anden, fra en måde at studere
og tænke på til en anden er aldrig uden problemer.
Derfor vil der i de kommende år, efterhånden som vi
indhøster erfaringer, blive foretaget løbende juste-
ringer af ordningen i forsøget på at opfylde visionen
om at skabe de bedste rammer for den enkelte stude-
rende. Af den grund vil denne overgangsordning ikke
være endelig eftersom der vil være uforudsete situa-
tioner, som vi p.t. ikke har taget højde for.

HVORNÅR KAN MAN FÅ UDBE-
TALT "DOBBELTKLIP" FRA SU ?
Ifølge bekendtgørelsen om SU er det fastsat, at man
kun kan få udbetalt dobbeltklip indenfor de sidste 12
måneder af sin uddannelse, dvs. man må kun have to
semestre til rest. Der er ingen dispensationsmulig-
heder !
Udbetaling af dobbeltklip ansøges på et skema, hvor
det samtidigt fra uddannelsesinstitutionen skal
attesteres, at man kan færdiggøre sin uddannelse
indenfor et år. Henvend dig på eksamenskontoret for
at få skema og attestation.

Er man gravid kan man få tildelt 12 barselsklip for
kvinder og 6 barselsklip for mænd. Disse kan udbeta-
les som dobbeltklip på et vilkårligt tidspunkt i løbet
af studietiden.

Du kan læse mere på www.su.dk

Afholdelse af eksaminer efter
gammel ordning:
Der vil som hovedregel blive tilbudt ordinær eksa-
men efter gammel ordning i de to efterfølgende se-
mestre, således at der i alt gives yderligere 2
eksamensmuligheder. De studerende skal i den for-
bindelse være opmærksomme på, at der ikke, som
normalt, tilbydes syge-/reeksamen. Dette vil med
andre ord betyde, at har man ikke bestået sin eksa-
men indenfor disse rammer (d.v.s. senest 1 år efter
gammel studieplan ophør), vil man blive overflyttet
til ny studieplan – det er desuden vigtigt at be-
mærke, at der IKKE DISPENSERES fra ovenstå-
ende.
Eksamen i Genetik er en undtagelse idet den vil
blive udbudt til og med foråret 2005.

Studerende, der efter sidste afholdelse af eksamen
efter gammel ordning stadig ikke har bestået denne,
stadig har tid tilbage i forhold til 6-årsreglen, tilby-
des undervisningsplads indenfor ny studieordning (N)
(studieplan 2000).

Gentagelse af semestre /
undervisning:
Generelt vil det være således at undervisningen ef-
ter gammel ordning vil følge den normale studie-
ordning for de hold som begyndte 1. semester fe-
bruar 2000. Det vil i realiteten betyde, at følger de
studerende den normerede studietid og bliver fær-
dige som cand.med. sommeren 2006, vil de umiddel-
bart ikke komme i kontakt med den nye studieordning.
Er man knap så hurtig og bliver forsinket undervejs,
vil man blive overflyttet til ny studieordning efter
de angivne retningslinier. Det vil sige, at selv om
visse semestre vil blive gentaget en ekstra gang, vil
en overflytning til ny ordning stadig være en reali-
tet. Gentagelsen af semestre sker udelukkende for
at afhjælpe de studie- og eksamensmæssige proble-
mer og det tidstab som ellers kunne opstå ved sam-
køring af to ordninger, der er tilrettelagt på forskel-
lig vis.

De semestre hvor der bliver tale om gentagelse af
undervisningen er 11. og 12. sem. og vil blive ekstra
udbudt i alt 2. gange, således at undervisningen  på
disse semestre kører sidste gang henholdsvis foråret
2006 og efteråret 2006.

Hvad de semestre, som den enkelte studerende bli-
ver overflyttet til, indeholder vil I kunne læse på
nettet, hvor den nye studieordning er beskrevet.

DE FØLGENDE RETNINGSLINIER FOR OVER-
GANGEN FRA GAMMEL (G) TIL NY (N) STUDIE-
PLAN FORUDSÆTTER SELVFØLGELIG AT MAN
HAR BESTÅET ALLE DE RESPEKTIVE EKSAME-
NER PÅGÆLDENDE TIDSPUNKT.

Nedenstående er udarbejdet for den
studerende der er startet februar
2000, som forsinkes efter…..

6. semester: Overflytning til (N) ved indplacering
på 6. sem. Til orientering er det nye 6. semester et
helt andet med fag der på gammelordning primært lå
på fase II. Eksamen efter ny 6. vil hovedsageligt
omhandle disse nye fag.
Man kan ikke overflyttes før alle eksaminer på gam-
mel ordning 6. semester er bestået! Har man ikke
bestået alle eksaminer på 6. semester gammel ord-
ning senest januar 2004, vil man blive overflyttet til
4. semester på ny studieordning. Man skal i alle
tilfælde kontakte studievejledningen for Medicin.

7. semester: Indplacering på 6 (N). Herefter 8. se-
mester (N). Man vil skulle afholde den resterende
klinik i sommerferien samt deltage i en særlig tenta-
men. Har man kun bestået til og med 7. semester (G)
SKAL man kontakte studievejledningen.

8. semester: Vil den studerende komme på en alter-
nativ plan som indbefatter:
11. sem. (G) samt anæstesi i OSVAL II periode her-
efter: 12. sem. (G), 10. sem. (N), 11. sem. (N) og 12.
sem. (N).

9. semester: Vil den studerende komme på en alter-
nativ plan som indbefatter:
11. sem. (G) samt retsmedicin i OSVAL II perioden,
herefter: 12. sem. (G), 11. sem. (N) og 12. sem. (N).

10. semester: Herefter vil der ikke være nogen lo-
gisk indplacering, hvorfor 11. sem.
(G) udbydes igen. Den studerende vil blive overflyt-
tet til (N), som havde forsinkelsen ligget efter 11.
sem. (G).

11.semester: Her vil 12. sem. (G) blive udbudt og
den studerende slutter hermed af med 12. sem. (N).

12.semester: Den studerende indplaceres på 12. sem.
(N).

Er du i tvivl så kom ned forbi
studievejledningen.

Der tages forbehold for eventuelle
ændringer!

STUDIET
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STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN  &
DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING
UGE 45-46
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder

Onsdag  3/11 0900 – 1000 1000 – 1300 Ditte M. S. Christensen Med
Onsdag  3/11 1500 – 1600 1600 – 1900 Ulrik Bodholdt Med
Torsdag  4/11 0800 – 0900 0900 – 1200 Camilla Grønlund Hiul Med
Torsdag  4/11 1300 – 1400 1400 – 1700 Gordon Thomas Jehu Med
Fredag  5/11      1200 – 1300 1000 – 1200 Tina Gottlieb Int

Mandag  8/11 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo Med
Mandag  8/11 1300 – 1400 1400 – 1700 Ulrik Bodholdt Med
Onsdag 10/11 1000 – 1200 Tina Gottlieb Int
Onsdag 10/11 0900 – 1000 1000 – 1300 Ditte M. S. Christensen Med
Torsdag 11/11 0800 – 0900 0900 – 1200 Camilla Grønlund Hiul Med
Torsdag 11/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Christina R. Lundin Med
Fredag 12/11     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 samtale,  kan du møde op i starten af vores
træffetid
        - for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER  !

OBS! Den internationale vejledning har lukket i uge  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

OBLIGATORISKE
STUDIEELEMENTER PÅ
1., 2. OG 3. SEMESTER.
For at kunne indstille sig til
tentamen i basal humanbiologi og
kemi på 1. semester skal samtlige
obligatoriske studieelementer i
faget være godkendte dvs. alle
kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi
og eksamen i Tidlig almen medicin & Sundheds-
psykologi efter 2. semester skal alle obligatoriske
studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte.
For at kunne indstille sig til tentamen i metodelære
på 3. semester skal samtlige obligatoriske studie-
elementer i faget være godkendte dvs. at alle skrift-
lige opgaver i metodelære (medicinsk sociologi, sta-
tistik og epidemiologi) og videnskabsteori skal være
afleveret og godkendte. For at kunne indstille sig til
eksamen i integreret organkursus skal man have god-
kendt sit dissektionskursus samt have afleveret og
fået godkendt rapporter i forbindelse med cellebiologi
og integrerede organkurser.

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til
en øvelse, må du prøve at lave en aftale med din
lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet
hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne inden for
samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, der-
efter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være
umuligt at tage øvelsen i dette semester.
Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indevæ-
rende semester pga. sygdom skal man søge om gen-
tagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg
derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form
af en lægeerklæring fra egen læge, - også selv om der
er tale om en almindelig influenza. Vær opmærksom
på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller
umiddelbart efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil
du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige
pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget,
kan du ikke være sikker på en plads og kan derved
risikere at blive forsinket i dit studium.

Får du problemer med at få godkendt et obliga-
torisk studieelement, er du velkommen til at
kontakte en studievejleder.

1.-5. sem
info

6.-13. sem info
9. SEMESTERS EKSA-
MEN NY ORDNING
27.10.04
Så er de længe ventede prøve-spørgsmål til eksamen
for 9. semester
ny ordning endelig kommet. Du kan finde på dem på
www.sis.ku.dk/sund
under opslagstavlen for 9. semester  Generel infor-
mation. Du kan også få et
sæt udleveret i Ekspeditionen eller i dit klinikudvalg.

Med venlig hilsen
Studieadministrationen

BACHELORBEVISER
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

LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTILBYDER  I NO-
VEMBER 2004 KURSER FOR STUDERENDE HOLDSAT PÅ 6.-13.
SEMESTER I NEDENSTÅENDE FÆRDIGHEDER:

DATO EMNE TID ÅBNES
Tirsdag den 9. nov. Kombi-kursus(sutur, i.v. & kath.) 16.15-20.30 03.11
Onsdag den 17. nov. Genoplivning 16.15-19.30 03.11
Tirsdag den 23. nov. Kombi-kursus(sutur, i.v. & kath.) 16.15-20.30 03.11

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

INDEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM

ÆNDRING 13. SEMESTER
Det er lykkes at ændre eksamensdatoerne, så der er
ingen der skal til eksamen i Gyn/obs og Pædiatri den
3. januar 2005

Med venlig hilsen
Susanne Simonsen
Eksamenskontoret

STUDIET

TAS-EKSAMEN
På eksamenskontorets opslagstavle
i Vandrehallen er der ophængt en
oversigt over eksamensdage for de
respektive hold til TAS-eksamen i
januar 2005

vh
Eksamenskontoret
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Studietilbud
LKF - LABORATORIET FOR
KLINISKE FÆRDIGHEDER.

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.

KAFFESPOT
Patologisk-mikroskopisk studiesal i Teilum har åbent
hver dag fra kl. 8-17, weekender inklusiv.
Hjemmebrygget kaffe og søde sager sælges til spot-
priser – også til andre end mikroskoperende stude-
rende.

Med venlig hilsen
Studiesalsvagterne

PS. Vi beklager, at vi ikke kunne holde åbent i sidste
weekend (30-31/10) som annonceret.

- 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.

LÆGEVIKARKURSUS  EF-
TERÅR 2004
Igen i år afholder vi et aften-
kursus for kommende lægevikarer.

Du kan blandt andet høre om:
S p e c i e l l e j o u r n a l n o t a t e r ;
stuegang,tilsyn,dødsfald, epikriser, jargon

Sygeplejersker; sådan bliver du respekteret

Staldtips; sovemedicin,smerter,børn og meget
andet

Skadestuen; gode råd og faldgruber.

Akutte tistande; hvordan griber jeg det an?

Hvad må lægevikareren ikke; ansvar og instruk-
ser.

Undervisere:
Søren Brostrøm; 1. reservelæge,phd, forfatter
til ”Subjektivt og Objektivt”
Peter Fahmy, læge (kursusleder)

Tid & sted:  24. november, klokken 16.45-ca.
21.00; kom præcis!
                   Pfizer, Lautrupvang 8, Ballerup (10
min. gang fra Malmparken S-station)

Målgruppe:
Alle medicinstuderende der skal have et vika-
riat til vinter eller foråret.
                   Er du i tvivl om du har lyst eller
mod på et vikariat, er du også velkommen.

Pris:            Kurset er gratis. Der bliver serveret
sandwich ved ankomst og under mødet

vil der blive serveret et let traktement.

Sponsor Pfizer Danmark er sponsor for lokale,
forplejning samt undervisere.

Tilmelding:   E-mail til  line.maegler@pfizer.com.
Det er begrænsede pladser, så det er efter mølle-
princippet. Hvis der ikke er plads, kommer du
på venteliste.

Spørgsmål : Ved tvivl kontakt Peter
Fahmy 3535 7579,
pfahmy@hotmail.com

Vi gør opmærksom på, at Pfizer Danmark har
anmeldt arrangementet til Nævnet for Medicinsk
Informationsmateriale.

PRÆGRADUAT FORSKNINGS-
UDDANNELSE INDENFOR
PÆDIATRI
Du inviteres til ansættelse som prægraduat
forskningsstudent mhp. klinisk videnskabelig un-
dersøgelse af høfeber hos småbørn på børne-
afdelingen, KAS Gentofte.
Prægraduat forskningsuddannelse er en forholds-
vis nyoprettet uddannelse i sundheds-
videnskabelig forskning, der henvender sig til
studerende med interesse for forskning. Studen-
ten tager et års orlov og arbejder ved et aner-
kendt forskningsprojekt. Man tager del i det dag-
lige arbejde, men arbejder også med et selv-
stændigt projekt.
Projektet afsluttes med en rapport, evt. i artikel-
form, og en tentamen. Ved godkendt tentamen
udstedes bevis på gennemført forskeruddannelse.
Desuden skal man i løbet af året følge 2 PhD-
kurser i forskningsmetodologi på Københavns
Universitet. Du kan få mere information på
www.sund.ku.dk/studieInfo/F_Uddannelser.htm

Dit udbytte vil herudover være indførsel i arbej-
det med børn som patienter samt muligheden for
at forberede eget ph.d. studium. Du vil endvi-
dere opnå et godt kendskab til arbejdet med
databaser og regneark.
Arbejdsopgaverne er meget varierede. Du vil
indgå i et energisk og kreativt klinisk forsknings-
team, som sammen følger en kohorte af børn
mhp. at afdække årsager til udvikling af asthma
og allergi i barndommen.

Lønnen er 10.000 kr./mdr.
Tiltrædelse 10. januar 2005 eller snarest deref-
ter efter aftale.
Henvendelse Projektkoordinator Malene Stage
3977 7361.
E-mail ansøgning senest man. D. 8. november
2004 kl. 12 til:
Hans Bisgaard
Professor, overlæge, dr med
Børneafdelingen
Amtssygehuset i Gentofte
E-mail: kontakt@copsac.dk

VÆRELSE TIL LEJE
Nyistandsat værelse med entre ca. 20 kvm i alt,
i villa med park i baghaven. Værelset med ad-
gang til køkken, bad, bryggers og have udlejes
for :
kr. 3500 pr. måned inklusiv vand, varme, El og
gas.
Beliggenhed : Valby ved Damhussøen. 15 min. på
cykel fra Rådhuspladsen.

Henvendelse :
Adrian Knudsen

Tlf. 36163477
a.s.k@get2net.dk

EFTERLYSNING.
Sort Patrizia Pepe uld-frakke forsvundet fra gar-
deroben i fredagsbar d. 29-10-04
Str. 44, modellen er med høj krave og lave fir-
kantede udvendige lommer.

Henvendelse til Sofie på tlf. 21205572

PATOLOGIBØGER SÆLGES
Begge bøger uden overstregninger. Bøgerne er
som nye.

Klinisk Patologi, 1. udg., FADL
Pris 500 kr.            (Nypris 867 kr.)

Basal patologisk anatomi, Ballegaard og Due
Pris 100 kr.            (Nypris 162 kr.)

Tlf. 32 57 48 52

FLYBILLET!!!
Jeg har en enkeltvejs flybillet hjem fra Chamberry
lørdag d. 29/1-2004 til kastrup med afgang 21:50
til salg. Skriv eller ring, hvis dette har inte-
resse! Prisen bestemmer du!

Mange hilsner
Christen 26122840

BØGER TIL SALG
Begge bøger fremstår som helt nye og uden over-
stregninger.

Akut Psykiatri, Joachim Knop, Hans Reitzels
Forlag
Pris 100 kr.

Klinisk Neurologi og Neurokirurgi, Flemming
Gjerris m.fl., 4. udg., FADL
Pris 500 kr.

Tlf.: 61 70 02 42

Annoncer

STUDIET/ANNONCER
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sikkerhed@fadl.dk
tillid@fadl.dk

Kontakt FADL's sikkerheds- og tillidsrepræsentanter

 Københavns Kredsforening

INDRE ORGANER

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!

tillid@fadl.dk
Hvis du har taget SygePlejeVikar-
kursus gennem Vagtbureauet senere
end efterår 2003, er du sandsynligvis
stødt ind på en tillidsrepræsentant.

Vi bestræber os på at være der til det
sidste modul og gøre opmærksom på
tillidsrepræsentantordningen under
FADL, Københavns Kredsforening.

Det er en udmærket måde at komme i
kontakt med de kommende vagtaktive
medlemmer på.

De nye SPV'ere skal ikke lades alene
i stikken. De skal vide, at der altid er
et sted, de kan henvende sig, hvis de
har brug for råd og vejledning med
hensyn til FADL og arbejde anvist
gennem FADL's Vagtbureau.

Vi vil også meget gerne ud til de
medlemmer som f.eks. ikke tager
SPV-vagter. Det er vigtigt at pointere,
at som FADL-medlem er vi dine
tillidsrepræsentanter uanset om du
arbejder for vagtbureauet, Medicinsk
Anatomisk Institut eller i den lokale
NETTO!

Vi vil meget gerne høre fra folk, der
har forslag til, hvordan vi kan komme i
kontakt med andre grupper af FADL-
medlemmer.

Mange hilsner

Tillidsrepræsentanterne

Stillingsopslag
Sikkerhedsrepræsentant til
FADL, Københavns
Kredsforening.
Mange er måske ikke klar over det,
men FADL, Københavns Kredsfor-
ening, har ansat både tillids- og
sikkerhedsrepræsentanter til at
varetage medlemmernes interesser.

På nuværende tidspunkt er der ansat
to tillidsrepræsentanter og én sikker-
hedsrepræsentant.

Da sikkerhedsrepræsentanten til tider
mangler en sparringspartner, er det
her, du kommer ind i billedet.

Sikkerhedsrepræsentantens arbejds-
opgaver er:

· deltage i informationsmøde for
nyuddannede SPV’er,

· yde støtte og rådgivning til
vagttagere, der har været ude

for en arbejdsskade eller bare
har haft en ubehagelig ople
velse på vagten,

· udarbejde af retningslinier for
arbejdsmiljøregler for hjemme
hold,

· lave opsøgende arbejde med
henblik på at højne arbejdsmil
jøet for alle medlemmer af Kø
benhavns Kredsforening.

Disse opgaver løses i tæt samarbejde
med tillidsrepræsentanterne,
vagtbureauets personale og selvfølge-
lig Københavns Kredsforening.

Eneste krav til ansøgeren er medlem-
skab af FADL, Københavns Kredsfor-
ening samt godkendt SPV-kursus.

Stillingen aflønnes svarende til
ventilatørgrundløn.

Timetallet er varierende og er i allerhø-
jeste grad afhængig af din egen
iderigdom og lyst til at gøre en forskel.

Hvis du kunne tænke dig, at gøre en
indsats for dine medstuderende, så
send en ansøgning til
sikkerhed@fadl.dk.

Har du yderlige spørgsmål, er du
meget velkommen til at kontakte
undertegnede på 51 60 86 68

Håber, at dette har vakt din interesse,
og håber snart at høre fra dig.

Mange hilsner

Dan Calatayud,

sikkerhedsrepræsentant.
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Kurser i FADL – København

Kursus i medicin
29. og 30. november 2004.

17.00 til 22.00 begge dage.

Kurset er målrettet til medlemmer
af FADL i København , der påtæn-
ker at tage lægevikariat.

Kursus i patienttransport
2. december 2004.

17.00 til 21.00.

Kurset er målrettet til medlemmer
af FADL i København , der påtæn-
ker at tage lægevikariat, hvor
patienttransport i mange situationer
er en del af hverdagen.

Kursus i ortopædkirurgi
24. og 25. november 2004.

17.00 til 22.00 begge dage.

Kurset er målrettet til medlemmer
af FADL i København , der påtæn-
ker at tage lægevikariat.

Tilmelding til alle kurser
sker via FADL's hjemmeside,
www.fadl.dk.

Kurserne er som nævnt forbeholdt
medlemmer af FADL, Københavns
Kredsforening, der påtænker i
nærmeste fremtid at tage et
lægevikariat. FADL, Københavns
Kredsforening, håber i nærmeste
fremtid at kunne få stablet nogle
kurser på benene, der også hen-
vender sig medlemmer på lavere
semestre.

www.fadl.dk

Codan Forsikringen 2005

Codan har, på grund af en generel index-stigning, øget priser på forsikrings-
ordningen med FADL for år 2005.

Det drejer sig om en index-stigning på 3,4%.

Ved spørgsmål er alle velkomne til at kontakte Anette Petersen på FADL's
sekretariat.

Nye priser for FADL's forsikring gennem Codan 1. januar 2005

Dækning Cykel Ulykke Ansvar Pris per år
Normal Nej Ja Ja 1.072

Normal Max. 6.200 kr Ja Ja 1.630

Normal Max. 10.300 kr Ja Ja 1.876

Udvidet Nej Ja Ja 1.412

Udvidet Max. 6.200 kr Ja Ja 1.969

Udvidet Max. 10.300 kr Ja Ja 2.192

FADL's repræsentantskab.
FADL, Københavns Kredsforening, har fået nyt repræsentantskab bestående af
hele 21 personer, som er det maksimale antal aktive, der kan være i repræsen-
tantskabet.

Dette er en positiv udvikling, som vi i FADL naturligvis håber, vil komme alle
medlemmerne til gavn i form af flere aktiviteter og mere opmærksomhed omkring
FADL.

Det nye repræsentantskab afholdt første møde mandag den 1. november 2004,
hvor alle konstitueringer blev afgjort. I næste nummer af MOK vil FADL starte en
introduktion af alle de nye og de gamle i repræsentantskabet, således at alle
medlemmer ved, hvem der er deres repræsentanter i FADL, samt hvad de forskel-
lige aktive arbejder med, vil og kan i forhold til FADL.

FADL's repræsentantskab vil i det kommende år arbejde med flere og bedre
medlemsfordele, bedre kommunikation mellem FADL og det enkelte medlem,
køb af ny kursusejendom, et eventuelt samarbejde med DADL samt iværksætte
en større revision af alle love, regler og vedtægter i FADL - København.

Hvad mener du, FADL skal arbejde med i det kommende år?

Hvis du sidder inde med ideer, ros eller ris, så lad os det vide. Du kan skrive en
mail på boje@fadl.dk eller aflevere et brev på sekretariatet.

Repræsentantskabet
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NY ”48-TIMERS REGEL”
Med virkning fra den 1.oktober 2004, træ-
der en ny regel i kraft med hensyn til Je-
res opskrivninger til vagter

Årsagen til denne nye regel er, at alt for mange
vagttagere lader sig slette fra opskrivningen. Vi har
flere gange før nævnt dette, men det er desværre
stadig væk et problem…

Når man lader sig slette fra opskrivningen sker der alt
for ofte det, at Vagtafdelingen ikke kan dække de
bestilte vagter og i sidste ende kan dette resultere i, at
afdelingerne holder op med at bestille vagter hos os.
Men, ”sletterierne”  har også en kollegial konsekvens
idet at Vagtafdelingen lukker for opskrivningen når vi
vurderer, at vi har vagttagere nok. Det betyder, at den
enkeltes opskrivning blokerer for medstuderendes
opskrivning. Det er alene for de studerendes skyld at
vi lukker opskrivningen, idet vi ønsker at der skal
være en reel chance for at få vagt når man er skrevet
op! Altså; I skal kun lade Jer slette på ”opskrivnin-
gen”, når der er væsentlige grunde til dette og i
så god tid som muligt, så vi kan tilbyde de ledige
vagter til anden side.

Indtil nu har Vagtafdelingen praktiseret at man skal
lade sig slette i god tid. Der er dog gået lidt for meget
elastik i begrebet  ”god tid”, og derfor indfører vi som
sagt denne nye regel pr. 1. oktober:

- Man skal lade sig slette fra opskrivningen minimum 48
timer før vagtstart, og kun mellem 12:00 og 20:00
- Overholdes denne frist ikke vil vi gøre et notat på
vagttageren (!)
- Sker dette endnu en gang, modtager man en skriftlig
påmindelse fra vores sundhedsfaglige konsulenter (!!)
- Skulle det usandsynlige ske, at dette fortsætter med
en 3. gangs ”for sent sletning” får man 1 måneds karan-
tæne, hvilket betyder, at man ikke kan tage vagter i en

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.

VI  SATSER  PÅ  AT  DET  IGEN  I  ÅR  BLIVER  JUL.
VI RYKKER DERFOR LØNAFLEVERINGEN I DECEMBER 2004

TIL  DEN 15. DECEMBER SENEST KL. 08.00.

LØNNEN BLIVER SAT TIL UDBETALING DEN 22. DECEMBER.

LØNSEDLER AFLEVERET EFTER DEN 15. DECEMBER KL. 08.00,
VEDRØRER AUTOMATISK  INDKOMSTEN FOR 2005.

måned. Man kan ligeledes heller ikke blive skrevet op
til vagt før den måned er gået.
- Denne regel omfatter også de vagttagere, der gen-
tagne gange ikke tager telefonen når de er skrevet op
til vagt. Hvis du er skrevet op til vagt, og hvis Vagt-
afdelingen ikke har kunnet få fat på dig – indtil vagt-
start - gælder ovennævnte regler altså også. Husk på,
at vi bruger oceaner af telefontid på at få fat i vagttagere,
der alligevel ikke ønsker en vagt eller ikke tager telefo-
nen. Det generer os, afdelingerne og – ikke mindst –
kan det resultere i udækkede vagter, der jo lige så godt
kunne gå til Jeres medstuderende.

Undtagelser fra denne regel er naturligvis syg-
dom og lignende. Ved sygdom gælder fortsat reg-
len om, at man aktivt skal sygemelde sig til vagt-
afdelingen min. 4 timer før vagtstart.

Vi håber på forståelse for denne nye regel, der jo
forhåbentlig kun vil få betydning for få af Jer !!

Med venlig hilsen
Vagtbureauet

INDRE ORGANER
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- Fleksibel med hensyn til vagtlægning.
- Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde enga-
gement, hvorfor du som obs’er ikke må være på andre
hold.
- med fordel tidligt på studiet.
- (Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående
punkter, så søg stillingen alligevel hvis du er i tvivl
,om du opfylder alle kriterierne).

Vi kan tilbyde:
- Intensivt oplæringsprogram i bl.a. tolkning af oven-
nævnte EKG-typer samt avanceret genoplivning.
- Oplæring foregår i 4 ubetalte + 4 betalte nattevagter
samt 16 betalte aftenvagter, men arbejdet derefter
skal også betragtes som betalt indlæring af centrale
kliniske redskaber.
- Spændende og klinisk særdeles relevant arbejde med
god uddannelse på en velfungerende, lille og hyggelig
intensiv afdeling.
- “Pensioneringsordning”, idet man efter 200 afholdte
vagter (1600 timer) kan nøjes med 1/3 af vagt-
gennemsnittet.
- 1 stk. Klinisk elektrokardiologi af Bjarne Sigurd & Erik
Sandøe (gratis efter 1 års arbejde på holdet).
- Høj løn fra selvstændig pulje.

Holdet afholder uforpligtigende informationsmøde med
rundvisning for alle interesserede fredag d. 05.11.2004
kl. 16.00 på afd. 2.141 på RH (forventet varighed ca.
1 time)

Ansøgningsfrist: torsdag den 11. november 2004
kl. 15.00 på vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler fredag
12.11.2004 fra kl. 14.00  på RH afd. 2141.
Yderligere spørgsmål kan rettes til holdleder Troels
Hassing Christensen på tlf. 20-23-34-30 eller
troelshassing@hotmail.com.

BØRNEVENTILATØR SØGES
TIL NEONATALHOLD 4301 PÅ
RIGSHOSPITALET
1 børneventilatør søges hurtigst muligt
til permanenthold 4301, på RHs
neonatalafsnit.
Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder selvstæn-
digt i afdelingens tre specialteams(neuro,hjerte og kir
team).
Du kommer til som BVT hos os at varetage pasning af
typisk 2-4 babyer, (sygepleje,stuegang,
blodprøvetagning,forældrekontakt).Du vil især komme
til at passe præmature,børn født af  mødre med
diabetes,samt børn i cpap.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter
alle ugens dage.
Kvalifikationskrav:
-Min. 350 vt-timer
-Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
-BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes. Har du ikke
BVT kursus og du ansættes forpligter du dig til at tage
førstkommende BVT kursus(lønnet).
-Du må ikke være bleg for at tage nattevagter.( Der er
som regel 40 % av og 60% nv).
-Du forpligter dig til at arbejde 32 vagter, de første 4
måneder du er ansat.
-Da oplæringen er tidskrævende for både dig og afde-
lingen, skal du kunne blive på holdet min. 1 år.
Oplæring:
5 ulønnede følgevagter med BVT
2 lønnede med spl.
Ca. 2 timer ulønnet med laborant
Løn:
Har du BVT-kusus, tilbyder vi dig oven i din vt-løn, et
børnetillæg.
Ansøgningsfrist: Mandag den 1. november 2004 til
Vagtbureauet!
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
holdleder
Mette Gyhrs tlf: 28228767
E-mail: gyhrs@stud.ku.dk

yt hjemmehold!

VIL DU VÆRE 100% SIKKER
PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER?
SPV hold 1501 søger nye medlemmer.

SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage
i 8 timers vagter.

Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykia-
triske og somatiske afdelinger.

Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs
SPV- vagt.

Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis holdet
ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne
som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg).

Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vag-
ter pr. måned, (også nattevagter).

Ansøgningsfrist: Mandag d. 1. november 2004 til
Vagtbureauet.

Yderligere info: Holdleder Louise, tlf.: 2120 2640 el.
louise_dalgaard@hotmail.com

SPV HJEMMEHOLD I HOLTE
1505
Til hjemmehold, der passer en sød
dreng på 3 år, der bor med sine
forældre i Holte, søges 1 nyt
holdmedlem, med start hurtigst muligt.
Holdet dækker nattevagter 5 dage/nætter ugentlig
i tidsrummet kl. 21.30 – 7.30.

Drengen har en ikke diagnosticeret hjernelidelse, hvor
symptomerne er meget svær epilepsi samt general-
iseret dystoni. Han er svært handicappet og kan bl.a.
ikke holde sit hoved eller bevæge sig ret meget.

Arbejdsopgaverne består – ud over den almene barne-
pleje – i at yde omsorg eksempelvis trøste dvs. ”sidde
med” og ”holde om”. Her udover observation af anfald
og behandling efter instruks, indgift af mad (pr. os  el.
alternativt i PEG-sonde) samt medicingivning.

Vagtkravet er min. 4 vagter pr. måned.

Det forventes at du :
- er SPV med min. 400 timer,
- er oprigtigt glad for børn
- er i stand til at yde omsorg og kærlig pleje,
- er ikke-ryger
- ikke har daglig kontakt til små børn ( pga. svækket
immunforsvar).
- har lyst til at arbejde i et privat hjem,

Børneerfaring/B- SPV kursus er en fordel, dog ikke et
krav.

Ansøgningsfrist: 27/10 til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til holdleder
Trine på 28961833 eller til Vagtbureauet.

HJEMME SPV-HOLD 1507
SØGER 2 NYE MEDLEMMER
Vi er et godt og sammenkørt hold  som
søger 2 nye medlemmer, der har lyst
til at arbejde om natten i et privat hjem.
Holdets opgave er at pleje og observere en sød ung
mand, (22 år), der lider af Spiemeyer-Vogts Syndrom,
som er en medfødt sygdom, der angriber nervesyste-
met. Dette har medført, at patienten er blind, mentalt
handicappet og  plaget af epileptiske anfald.
Arbejdsopgaverne består i :
1. - at observere patienten for kramper.
2. - at give en hjælpende hånd til personlig hygiejne.
3. - at køre patienten på arbejde alle hverdage.

Vi dækker nætterne alle ugens dage, og vagterne af-
holdes i patientens hjem fra kl. 23.00 til 09.00,
(hverdage), og 23.00 til 08.30, (weekends).
Dog bruges tiden ml. 07.00 og ca. 09.00 på hverdage
til at køre patienten på arbejdet og returnere bilen til
hjemadressen.

Krav
· 300 SPV-timer
· Kørekort
· Lyst til at arbejde i et privat hjem hos en meget
velfungerende og kærlig familie
· Du skal kunne tage 3- 4 vagter om måneden, og vi
forventer, at du er fleksibel og indstillet på, at det er
vigtigt at man hjælper hinanden med ekstra vagter,
når det brænder på.

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Maria,  tlf:  28
20 13 30

Ansøgningsfrist: Mandag den 18. oktober 2004 kl.
12:00 til Vagtbureauet.

HYGGELIGE HOLDMØDER,
LÆRERIGT ARBEJDE OG
GODE PENGE - HOLD 1516
SØGER NYT MEDLEM.
Arbejdet: Holdet passer en 61-årig
kvinde med Amyotrofisk Lateral
Sklerose. Patienten er lammet, og skal
have hjælp til ALT. Patienten er klart
tænkende og har et intakt
sanseapparat. 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 får du to lønnede dagfølgevagter og en
nattefølgevagt.
Løn: pt. ca. 167kr/time (VT-holdløn)
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.

Yderligere info: Kontakt holdleder Nadia Henriksen,
tlf.: 29459691

ER DU INTERESSERET I
KARDIOLOGI ?
Bliv ekspert i tolkning af EKG og
avanceret genoplivning!
Kardiologihold RH 4101 søger 1 erfaren ventilatør til
ansættelse som kardiologisk assistent pr. 15/11-2004.
Vi er p.t. ni medicinstuderende, der indgår som fast
personale på kardiologisk afdeling B på RH, som kar-
diologiske assistenter.

Stillingen som kardiologisk assistent:
Vi  dækker fast aften- og nattevagter samt dagvagter
i weekenden (vi har fri til vores månedlige holdmøde).
 Obs’ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsom-
råde udgøres primært af:
- Kontinuerlig EKG-overvågning.
- Arytmi-diagnostik i 1 aflednings-, 2 aflednings-, 12
aflednings- og esophagus-EKG.
- Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning.
- Deltagelse i visitering af akutte patienter til bl.a.
primær PCI.

For at komme i betragtning er du:
- Færdig med 5. semester ny studieordning (2000)
eller fase I gammel studieordning (1986).
- Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-
timer, gerne med tidligere intensiv erfaring.
- I stand til at tage minimum 10 vagter pr. 4 ugers
vagtplan, også i eksamensmånederne.
- Indstillet på at blive på holdet med pågældende vagt-
gennemsnit frem til medio 2006 eller opnået
”pensioniststatus” (se senere).

INDRE ORGANER
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HJEMME VT-HOLD PÅ
NØRREBRO.
Til nyt hjemmehold på Nørrebro søges
5-7 VT’ere.
Arbejdet:
Passe ca. 4 mdr. gammel dreng, ligger med biPAP +
skal suges en gang imellem –
herudover alm. pleje, (madgivning).
Krav:
VT-kursus, gerne med megen erfaring. Gerne BVT-
eller BSPV-kursus. Tidligere
erfaring med arbejdet med børn, passet på RH 5061
under indlæggelsen, vil blive
foretrukket.
Skal kunne afholde min. 4 vagter pr måned.
Løn:
VT-løn.
Arbejdstid:
Nattevagt alle ugens dage i tidsrummet 23.00-08.00.
Ansøgning:
Hurtigst muligt til Vagtbureauet – evt. pr. mail til:
ks@fadl.dk

LEDIG STILLING TIL
VAGTBUREAUETS VAGTHOLD
(HOLD 9000)
Der bliver en stilling ledig i
Vagtafdelingen pr. 1.december pga.
barselsorlov og rejseorlov.
Kunne du tænke dig at være en del af vores travle
vagthold så læs videre;
Stillingsbeskrivelse:
Vagtholdet dækker dagvagter fra enten11:00-17:00 el-
ler 14:00 – 17:00 på hverdage, aften / nattevagter fra
17:00-07:30 i hverdagen og endelig i weekenden dag-
vagter fra 08:00-17:00 og aften / nattevagter fra 17:00-
08:00. Arbejdet går primært ud på at modtage bestillin-
ger fra hospitalerne og derefter at sende vagttagerne
ud på de rette vagter. Arbejdsstedet er på Vagtbureauet
i dag- og aftentimerne hvorimod nattevagterne kan
dækkes hjemmefra, med vagtafdelingens transporta-
ble pc og mobiltelefon.
Forudsætninger:
Det vil blive vægtet højt at ansøgeren har mange timer
som FADL-vagt. Det vil på den anden side også blive
vægtet højt, at ansøgeren er på et forholdsvist lavt
semester, idet det er vores erfaring, at er man først på

hold 9000 bliver man her længe og ofte til man er langt
henne på studiet. Holdet fungerer optimalt nu og det er
vigtigt at alle holdmedlemmer udviser stor fleksibilitet
ved vagtplanlægningen og evt. sygdomsdækning. Du
skal have lyst til at tale med mange mennesker i løbet
af en vagt og også selvstændigt registrere på pc og
vagtskemaer mm.
Løn:
Lønnen er SPV-holdløn. I en del af nattevagten, fra
24:00-05:00, gælder en rådighedsløn på 75 kroner i
timen.
Ansøgning:
Hvis denne stilling har vakt din interesse, så skal du
hurtigst muligt sende din skriftlige ansøgning til direk-
tør Peter Andersen på Vagtbureauet. Fristen er den 5.
november 2004 kl. 12:00. Du skal kunne deltage i en
eventuel ansættelsessamtale i løbet af uge 46 (om
eftermiddagen). Vores nye medlem skal derefter bruge
3-5 dage på (lønnet) oplæring i Vagtafdelingen. Pr. 1.
december skal du i gennemsnit kunne tage 4-8 vagter
om måneden, også i eksamensperioden. Du skal
slutteligen kunne deltage i holdmøde d.15. november,
hvor december og januars vagter planlægges. Hvis du
har spørgsmål til stillingen, er du altid velkommen til at
ringe til Peter.

INDRE ORGANER
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Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.20). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.

Telefon 3532-6400.  Homepage: www.studmed.ku.dk/msr  E-mail: msr@studmed.ku.dk

Referat af Stormøde i København d. 16/10-04!

Dagsordenen for mødet var:

- Velkomst v. Formand, Sabrina Eliasson
- Oplæg og diskussion om Kernepensum
- 1. oplægsholder: Lektor Mogens Holst Nissen
- 2. oplægsholder: Professor Knut Aspegren
- Frokost
- Gruppearbejde om kernepensum
- Plenumdiskussion
- Opfølgning på gruppearbejde
- Oplæg og diskussion om blokkurser ved Si-
mon Serbian
- Plenumdiskussion om blokkurser

Mogens Holst Nissen definerede i sit oplæg
kernepensum som den minimumviden, man skal
have for at kunne kalde sig selv for cand.med.,
samt den minimumviden man skal have, for at
kunnefungere i en underordnet lægestilling.
Afhængig af kursussammensætning og
detaljeringsgrad, viser undersøgelser at et
medicinstudiet kan afvikles på kun 2½ år og op
til 12 år, men dette afhænger af hvilke elementer
man mener hører til i kernepensum.

"Bottom-up" modellen som
bruges af leverandørerne (her
universitetet)
"Top-down" modellen bru-
ges af kunderne (hospita-
lerne, forskningsinstitutter
osv)
men fælles for dem begge er,
at produktet bliver en
cand.med:

Kernepensum kan defineres på forskellige må-
der. Man kan fx. bruge antallet af ECTS point
som et billede på curriculum load. Kerne-
pensummet kan bruges som værktøj i form af
en kompetenceprofilog nogle kompetencemål.

Kernepensummet udgøres af kernen og nogle
valgfri kernerelaterede moduler, og
kernekompetencerne består af en faktuel viden
og nogle konkrete kompetencer.
Kernepensum kan inddeles i niveauer. Dvs. at
kernepensum kun er et udtryk for en delmængde
af detsamlede curriculum.

Hvad kan vi så bruge kernepensum til?

Det kan bruges til at overveje hvilke dele af
pensum, der er uvæsentlige og dermed være et
værktøj til at forholde sig til de væsentlige og
uvæsentlige elementer i undervisningen, der fin-
der sted.

Definitionen af kernepensum kan også bruges
til at relatere det til et samlet uddannelsesforløb-
fx. at man efter endt bachelordel har de samme
kompetencer nationalt og ligeledes med endt
kandidatdel.

Opbygningen af curriculum består bl.a. af hvil-
ken byrde (load), der er indenfor området (her
medicin), den indbyrdes dimensionering af fag-
områderne og hvilke forventninger, der er til det
enkelte fag.
Definitionen af kernepensum kan defineres af
de forskellige deltagende grupper:

Det er vigtigt at man i udfærdigelsen af et curri-
culum (eller i ændringen af et allerede eksiste-
rende) har nogle evt. problemer for øje. Det er
fx. ikke hensigtsmæssigt at integrere ikke-rela-
terede fag i en fælles eksamen.
Det er vigtigt at have en tidsmæssig dimension
i relation til pensummængden og af man har en
strategi for, hvordan man ønsker at ændre curri-
culum og ikke overlader dette til tilfældighe-
derne.

Hvad er et stormøde?

Stormøde afholdes hvert semester på skift mel-
lem medicinerrådene i de tre universitetsbyer.
MSR var d. 16/10-04 vært for Stormødet som
blev afholdt i Forenede Studenterråds lokaler i
Fiolstræde 10 med efterfølgende fest.

Emnet for Stormødet var kernepensum og de-
sign af et sådant, og vi havde i den forbindelse
inviteret nogle oplægsholdere udefra til at for-
tælle os om strukturen af kernepensum samt
fordele og ulemper ved at have en kernepensum.

Hvad er kernepensum?

Kernepensum definerer de krav, som skal op-
fyldes før en nyuddannet læge kan besidde det
ansvar der dertil hører. Ordet ’kerne’ henviser
til den essentielle viden alle medicinstuderende
skal have, dermed ikke sagt at de studerende
ikke skal tilegne sig stof ud over kerne-
pensummet. Udover kernen giver kernepensum-
modellen studenten mulighed at fordybe sig i
medicinske eller relaterede emner, der har den-
nes interesse.

 

Muligheder 

Kerne 

Valgfri kernerelaterede 
moduler 

”Bottom-up” 

”Top-down” 

Modeller 

Forskellige faktorer er hæmmende for udviklin-
gen af dette herunder bl.a. fordomme og tradi-
tioner.
Fremmende for udviklingen er respekten, dialo-
gen, viden og integration af viden- både den ho-
risontale og vertikale integration.

Mogens Holst Nissen,dr. med., er lektor ved
Medicinsk Anatomisk Institut i København.
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Kernepensum kan også være med til at defi-
nere, hvad der hører til på hhv. bachelor- og
kandidatdelen.
Det synliggør den mangel på valgfrihed, der er
på nuværende tidspunkt (meget få valgfri ele-
menter i uddannelsen)
Det fører os til spørgsmålet om, hvor meget
valgfrihed vi mener, der bør være i studiet? Hvad
er valgfrihed, hvor forskellige vil vi (have mulig-
hed for at) være?

Der var enighed om at det er vigtig at holde sig
for øje, at studerende nemt kan blive slaver af
målsætningerne.
De studerende er fokuserede på, hvad de skal
kunne til eksamen og ikke på, hvad der forven-
tes af dem som læge. Målsætninger  er ment
som et element, der skal være med til at opdrage
de studerende mod et lægefokus i stedet for et
eksamensfokus.

Kernepensum hjælper os til at beskrive hvad
det essentielle er. Dette gøres ved at holde fast i
hvad slutmålet skal være, og konkret kan dette
gennemføres ved at lave målbeskrivelse. Dog
må disse ikke være for detaljerede, da kerne-
pensum også skal være med til at forme os som
akademikere, dvs. lære os at sortere i, hvilken
viden der er vigtig i en bestemt kontekst, og
hvor vi skal søge denne viden.

I nyere undervisningspædagogik viser det sig
også at "transfer of knowledge" er af stor be-
tydning.
Dette betyder, at man skal lære i kontekst, og
konkret er den case-baserede undervisning et
eksempel herpå.

Eks: Den erfarne gastro-enterolog kan blot ved
at se på patienten konstatere, at denne er
peritoneal, hvor novicen må bruge nogle kon-
krete og tillærte metoder til at nå diagnosen.

Der findes nogle helt elementære principper bag
ved optimale muligheder for at lære.
- det er vigtigt, at man lærer det konkrete før det
abstrakte
- læringen skal tage udgangspunkt i det, man
allerede har erfaring i, dvs. man starter med at få
noget konkret erfaring og arbejder sig derefter
mod en egentlig teoridannelse.
- beslægtede temaer skal holdes sammen i
læringsprocessen

Knut Aspegrens oplæg kom ind på følgende:

Det fagorienterede curriculum har rod i Flexner
modellen, som foreskrev at studerende skulle
have en faglig basisdel og en klinisk overbyg-
ning. Pga. den store udvikling indenfor området
bl.a. i biokemi opstod et curriculum "overload",
som gør Flexner modellen uhensigtsmæssig i dag.

Hvordan kommer man igennem udviklin-
gen fra novice til at blive ekspert?

- dette sker bl.a.igennem opbygningen af et "se-
mantisk netværk" (som er associationsbaner
mellem begreber)
- og ved af danne en stabil "pattern recognition".

Resultatet af gruppearbejdet om kerne-
pensum og plenumdiskussionen blev føl-
gende.

Simon Serbian, stud.med. ved
Københavns Universitet holdt
et  oplæg om blokkurser som
tog udgangspunkt i erfarin-
gerne fra KVL, DTU, FSV og
Syddansk Universitet hvor
man har flere års erfaring med
blokkurser, samt fra Sverige
som kører såkaldte emne-
blokke.
.

Oplægget om blokkurser

Erfaringerne fra Sverige siger, at der generelt er
stor tilfredshed, og at blokkurserne
understøtterde integrerede organkurser.
Såfremt emnet er egnet til et blokkursus, så gi-
ver dette også et godt overblik, men den korte
tid, der er mellem kurserne kan udgøre et prak-
tisk problem, idet der skal afses tid til både
eksamensperiode og til afventen af karakterer.
Desuden kan det være sværere at sikre sam-
menhængen- dette er dog blevet afhjulpet af PBL
undervisning.

Fordelene ved blokkurser er:
-sikrer et intenst og koncentreret
forløb
-sikrer sammenhæng med eksamen
-mindre eksamener
-det fremtvinger et fokus fra alle un-
dervisende parter på det aktuelle
kursus
-det skaber fleksibilitet
-man undgår nemmere forsinkelser

Ulemperne ved blokkurser er:
-forløbet kan være for koncentreret og intenst
og man glemmer lynhurtigt det lærte
-man kan miste overblikket
-kurset bliver meget presset, hvis indholdet er
for stort

Der var meget spredt debat om emnet, da hver-
ken København eller Århus har erfaring med
blokkurserpå nær metodekurset o.lign.

Odensianerne har derimod stor erfaring med
emnet og de var generelt tilfredse med deres
blokkurser.
Der var stor enighed om at det er vigtigt at em-
nerne skal være egnede til blokkurser og at em-
nerne, der indgår i en blok skal have sammen-
hæng. Det er også vigtigt at holde tids-
perspektivet for øje og sørge for at kurserne
ikke bliver for pressede, og at der er tid til at det
lærte kan "grundfæstes" i de studerende, så det
ikke glemmes 2 uger efter eksamen.

Vil du vide mere om kernepensum?

University of Manchesters
hjemmeside:
www.medicine.man.ac.uk

Du kan også rette evt. spørgs-
mål til MSR på
msr@studmed.ku.dk

Et blokkursus er et afgrænset undervisnings-
forløb, som typisk er kortere end et semester
(uge til måneder). Det beskæftiger sig kun med
èt emne, og der kan være en eksamen umiddel-
bart efter

Fordele og ulemper ved blokkurser:Professor Dr. med Knut Aspe-
gren har været ansat ved Kø-
benhavns Universitet med til-
knytning til Laboratoriet for
Kliniske Færdigheder i en år-
række, men er nu ansat ved
Syddansk Universitet. Han
har bl.a. skrevet bogen "Basis-
bog i kommunikation med pa-
tienter og kolleger".

Hvad er et blokkursus?

Knut Aspegrens oplæg.

INDRE ORGANER



16

Referat MSR-møde 30-09-2004
Forsinket udgave...

Dagsorden til MSR mødet d. 30/9-04 var:
Forventet varighed:

1. Formalia   1 min
2. Formanden indleder   3 min
3. Nyt fra semestrene        10-15 min
4. Nyt fra udvalg 10 min
5. Medlemskab af EMSA? 15 min
6. Udkast til politikpapir 10 min

vedr. prægraduat uddannelse
fra SUPU-weekenden

7. Bologna processen          5-10 min
8. Lægeforeningens arbejds- 15 min

gruppe vedr. prægraduat
uddannelse

9. Betaling for ankesager 10 min
10. Normkatalog 10 min
11. Ansøgninger om penge til MSR  5 min
12. Meddelelser   5 min
13. Evt.   5 min

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-Sø-
rensen 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 går ned som
suppleant.Eva er valgt på fagrådsdag til ny re-
præsentant.
4. sem. udvalg: Eva Ringgaård Bak er ikke set
længe.
5. sem. udvalg: Zarah melder sig 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, da der ellers er mange stude-
rende, der kommer i klemme.

12 Normkatalog
Orientering om furore vedr. normkataloget: Der
er lavet et normkatalog omkring fælles regler for
undervisning på fakultetet. Semesterudvalgs-
formændene for 1-6 semester henvendte sig til
dekanen og kritiserede kataloget uden at have
konfereret med deres respektive semesterudvalg.
Semesterudvalgsformændene blev kontaktet, og
det blev kraftigt påpeget over for disse, at de
overtrådte deres beføjelser ved at underskrive
sig som formænd for udvalg, hvor sagen endnu
ikke havde været på dagsordenen.
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 arbejde
for, der indkøbes båndop-
tagere til optagelse af
mundtlige prøver. Punk-
tet kommer på næste
MSR-møde.

 Hvad fanden er Bologna processen? 
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HAR DU BØRN ? ELLER
PLANLÆGGER DU AT FÅ
BØRN INDEN DU ER
FÆRDIG???
Hvad siger du til en Panum
Børnehave???
Vi er nogle studerende, som er i gang med at under-
søge mulighederne for at opstarte en integreret in-
stitution for studerende og ansatte på Panum. Der er
masser af arbejde at tage fat på, og vi mangler hæn-
der! Har du lyst til at deltage i dette arbejde så kom
til møde torsdag d. 4/11 kl. 16 på MSR’s kontor  i lok.
1.2.20.

Her skal vi bl.a. have oprettet selve foreningen, der
skal stå bag hele projektet, nedsat en bestyrelse,
samt have uddelegeret nogle opgaver til det videre
arbejde.

Har du spørgsmål eller kommentarer så skriv til
Sabrina Eliasson på eliasson@stud.ku.dk

Afsender: Sabrina Eliasson

IMCC

KLINIKOPHOLD PÅ
GRØNLAND
2005

IMCC Grønland arrangerer kliniske ophold på grøn-
landske sygehuse for medicinstuderende af en må-
neds varighed.  For at komme i betragtning skal man
have bestået 8. semester. Der er mulighed for at få
en masse klinisk erfaring samt nogle fantastiske
naturoplevelser, der ikke fås bedre! Klik ind på vores
hjemmeside www.IMCC.dk/greenland for at læse
rapporter fra studerende, der tidligere har været på
klinikophold i Grønland. Midt i december
offentliggører vi navnene på de sygehuse, der kan
tilbyde klinikophold, samt i hvilke måneder, det er
muligt at komme afsted. Der er ansøgningsfrist i
starten af februar.  Har du spørgsmål, kan du kon-
takte os på greenland@imcc.dk.

Med venlig hilsen
IMCC Grønland

EXCHANGE MÅNEDSMØDE!
Så er det igen tid for Exchange månedsmøde!
Dette foregår mandagen den 8 november kl. 17.00 på
IMCC kontoret.
Alle gamle rotter og nye interesserede er velkomne!

Basisgrupper
GUD HVORFOR SOVER DU? –
OM LIDELSE OG MENINGS-
LØSHED.
Oplæg ved teolog og forfatter Leif
Andersen i Store Mødesal, Panum.
Tirsdag d. 9 November kl. 19.00. Fra
kl. 18.00 vil der være pizzaer.
Naturvidenskaben forsøger at svare på spørgs-
målet om hvordan det menneskelige liv teknisk
fungerer. Men hvorfor livet er som det kan den
ikke svare på. Lidelse og tilsyneladende menings-
løshed kan naturvidenskaben ikke hjælpe os med
at forstå.
Denne aften vil vi forsøge at sætte fokus på
nogle af de spørgsmål som mange af os har, men
slet ikke finder svar eller fokus på gennem et
medicinstudie, selv om vi som læger, kommer til
at møde menneskelig lidelse og meningsløshed.
Basisgruppen Kristne Medicinere inviterer alle
til denne aften, hvor vi vil be-
skæftige os med netop disse
spørgsmål.
Spørgsmål i forbindelse med
arrangementet til: Jonas
Astrup, 22402713,
kristne_medicinere@ofir.dk

STUDENTERKLUBBEN
PRÆSENTERER:
J – DAG
FREDAG DEN 5/11 11.00 TIL 24.00
KOM OG FÅ EN KOP GLØGG MED ÆBLESKI-
VER OG SMAG JULEBRYGGEN. TUBORG
KOMMER FORBI MED SMAGSPRØVER KL.
22.00.

1 GÆST PR.
STUDIEKORT

VI SES. MVH HUS-
GRUPPEN

SÅ ER DET TID TIL SCLUB’S
FØRSTE MÅNEDSMØDE!
Altid 2. fredag i måneden kl.16:00 i
klubben.
Det betyder så at d.12. november møder du frisk,
glad og selvfølgelig single!

Sclub er en nystartet Single Club, hvor vi yder
moralsk støtte.
Vi har en hierarkisk opdeling, hvor formanden er
den som har været single længst. Som for følger
selvfølgelig en lang række privilegier. Der er
dog flere måder at rykke op i hierarkiet, så for-
tvivl ikke hvis du er ny-single.
Mød op til mødet, kontakt et Sclub medlem eller
skriv til os, så du kan blive selv kan blive med-
lem.
sclub@punkt.ku.dk

SÅ ER DEN HER!
Scorebogen 2004 uddeles:
torsdag 4/11 kl. 12-17 i Klubben
fredag 5/11 kl. 9-16 i Klubben
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GIM-MØDE I DAG ONSDAG D.
3. NOVEMBER
GIM (Gruppen for Integreret Medicin) holder
møde i dag d. 3/11 kl. 16.00 i lok. 9.2.3. Er du
interesseret i alternative behandlingsformer og
vil du gerne diskutere alternativ behandling i et
åbent forum, skulle du prøve at deltage i et GIM
møde. Vil du gerne vide mere
om GIM, kan du gå ind på vores
hjemmeside på www.sund.ku.dk/
gim. Møderne er åbne for alle,
og der er altid the og kage!

Vel mødt!
GIM

17.10.04
TIL LÅNERE AF
STUDENTERKLUBBEN
Studenterklubbens udlånsgruppe flytter fra dags
dato kontor ned i studenterklubbens lokaler til
venstre for svingdøren ved hovedindgangen.
Fremover lægges ansøgninger om lån af studenter-
klubben i postkassen ved indgangen til Studenter-
klubben.
Kontortid vil stadig være hver mandag fra 14-16
Telefonnummer i kontortid er: 35 36 38 32
Udenfor kontortid kan udlånsgruppen forsøges
kontaktet på nedenstående numre:
Eirik: 27 47 99 06 Malene: 26
71 23 51
Søren: 40 77 69 87 Shaggy: 27
12 05 63
Caroline: 29 25 92 45 Ditte: 40 50
89 25
David: 20 95 63 92
Vi ses i studenterklubben
Udlånsgruppen

STUDERENDES
IDRÆTSMEDICINSKE SEL-
SKAB
En forening af medicinstuderende
ved Københavns Universitet
Indbyder til
Ordinær Generalforsamling i SIMS
Fredag 12/11-2004 kl 18
Skoleholdervej 50 2.tv, 2400 København NV -
med efterfølgende fest!

Foreløbig Dagsorden iflg vedtægter:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra nedsatte udvalg
4) Godkendelse af regnskab
5) Opfølgning på arrangementer i 03/04
6) Fremlæggelse af næste års arrangementer
7) Fastlæggelse af næste års kontingent
8) Valg af bestyrelse
9) Behandling af indkomne forslag
10) Eventuelt

I år træder en eller flere personer ud af bestyrel-
sen, og der skal derfor mindst findes en ny sekre-
tær og en ny næstformand. Det kræver ikke det
store og arbejdsbyrden er meget begrænset. Har
du blod på tanden og hovedet fuldt af vilde ideer,
betyder det intet, hvor langt du er på studiet.

VIL DU GERNE UD OG UNDER-
VISE 7.- 10. KLASSER I PUBER-
TET, SEKSUALITET, FØLEL-
SER, FØRSTE GANG OG ME-
GET MERE?
Så skynd dig at tilmelde dig vores
undervisningsdag
lørdag d. 6. november 11-17

Så kan du komme ud som ”føl” med to garvede
undervisere med det samme!!
Vi mødes på Panum og starter med at spise
hyggelig morgenmad sammen kl 10.00.
Udover at være med i et af Panums mest sociale
og festlige grupper, tilegner du dig også færdig-
heder indenfor mundtlig fremlæggelse, formid-
ling, viden om kønssygdomme, ungdomsliv og
meget andet.
Vi slutter dagen med et brag af en fest!
Skynd dig at tilmelde dig på
www.sexekspressen.dk!!!

For yderligere spørgsmål kan du skrive til
sexekspressen-copenhagen@imcc.dk

Kærlig hilsen
Sexekspressen,
IMCC’s seksualoplysningsprojekt

SEXEKSPRESSENS
MÅNEDSMØDE:
Vi holder månedsmøde torsdag d. 4/
11 kl. 17.00-18.30
Vi finder et lokale et sted på kemigangen, da fadls
lokale er optaget.
Vi skal bla. høre hvad Sexekspressesn udsendinge i
Island og i Norge har oplevet.
Vi skal også høre anekdoter fra undervisning siden
sidst.
Vi glæder os til at se dig, ny
som gammel!

Sexekspressen

Har du lyst til at stille op til bestyrelsen,
så kontakt Jesper på 6130 7091 eller
jsommer@stud.ku.dk
Forslag til behandling på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest 1 uge før
generalforsamlingen. Samtlige medlemmer har
ret til at stille forslag.
Bemærk, at kun medlemmer der har betalt kon-
tingent for det kommende år har stemmeret på
generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning
og fest hos Maria på Skoleholdervej 50 2.tv,
2400 København NV
(lige ved Utterslev Torv)

Tilmelding til fællesspisning til Jesper på 6130
7091 eller Maria 2844 6907 senest 10/11

MVH Jesper (Formand)
jsommer@stud.ku.dk

IMPONERENDE NIVEAU VED ÅRETS PANUMMESTERSKABER I BORD-
FODBOLD !!!
I modsætning til tidligere år var der lagt i ovnen til at dette års PM i Bordfodbold skulle blive et brag af en
turnering, da turneringen i lang tid forinden var blevet promoveret kraftigt både i MOK og internt i bord-
fodboldmiljøet på Panum. Således stod der fredag eftermiddag 19 ivrige hold (!) klar til at få afgjort hvem der
ville løbe med trofæet i denne hidtil hårdeste og største udgave af PM.

Efter mange spændende puljekampe, hvor der ikke blev givet ved dørene hos nogen af parterne med intens kamp
om hver eneste bold, stod 8 hold klar til kvartfinalerne. Disse 4 kampe blev afviklet i et tempo og niveau, der
vidner om en bordfodboldstandard, som sagtens kan måle sig med det højeste niveau i Danmark på glasborde.
Især kvartfinalen mellem Morten og Christian fra. 5. semester og de garvede rotter Ziebell og Boested fra 12.
semester blev en spændende affære, hvor de unge talenter vandt med mindste mulige margen, nemlig 7-6, bl.a.
efter en kontroversiel dommerkendelse vedr. et midtbanemål.

Den ene semifinale viste sig at blive en gentagelse fra sidste år, hvor Smeden og Bache igen stod overfor
Michael og Erik, som gennem hele turneringen havde vist imponerende takter. Især Erik syntes at have fået
styrket sin turneringspsyke, bl.a. gennem deltagelse i diverse cafeturneringer op til PM. Dette fik dog desværre
ikke den betydning for kampen som de to dygtige bordfodboldsekvilibrister kunne have ønsket. Bache, som
gennem de sidste par år nok må siges at have været en af de mest effektive angribere på Panum viste igen sit
imponerende repertoire og spillede en af de bedste kampe, undertegnede nogensinde har set ham spille. Især
perlemålet til stillingen 6-3, hvor han ”smuttede” bolden fra sin nærmeste angriber til midterangriberen og
scorede vidnede om høj, høj klasse og udløste spontane klapsalver fra publikum. Pga Baches storspil og Smedens
imponerende forsvarspræstation kom der aldrig for alvor spænding ind i semifinalen, der sluttede 7-4.

Samme cifre blev slutresultatet i den anden semifinale, der stod mellem Morten og Christian og Mikkel og
undertegnede. Reelt set måtte kampen siges at være blevet afgjort på det psykiske overtag, som Mikkel havde
på Morten, der normalt er kendt som en utrolig dygtig og effektiv angriber. Mikkel stod blændende, og afviste
nærmest alle skudforsøg, hvilket bevirkede, at der reelt set kun var en logisk afslutning på kampen, trods en
mindre stillingskrig (læs= gummiarm hos undertegnede) ved stillingen 6-3.

Således finaleklar (- igen, da det var en gentagelse fra sidste år) mod Bache og Smeden, må jeg tilstå at især
Baches spil i semifinalen havde skabt nervøsitet. Taktikken fra vores side blev derfor, at jeg skulle forsøge at
dæmme op for Smedens skudforsøg nede bagfra og endvidere koncentrere mig om at knække Bache på midtba-
nen, så han ikke fik gang i angrebsspillet. Dette lykkedes til fulde og igen takket være en velspillende målmand,
der i perioder nærmest scorede efter behag, kunne vi hjemtage trofæet efter finalecifrene 7-3 og 7-2. Smeden
kunne således skuffende konstatere, at han i 6 år i træk er blevet nr. 2. på Panum, og at han grundet
studieafslutning nu aldrig får den eftertragtede plads på sølvpokalen…

Afslutningsvis vil jeg sige tak til alle delta-
gende hold og håber, at I også fremover vil
bidrage til at der bliver skabt større opmærk-
somhed omkring bordfodbolden på Panum, da
det i mine og mange andres øjne er blandt et
af de sjoveste alternativer til eksamenslæs-
ning. I skrivende stund er der bl.a tiltag un-
dervejs for opstart af en bordfodbold-
basisgruppe, så hold øjnene åbne for info herom
!

Og til de af jer der endnu ikke har opdaget
bordfodboldens glæder - hvad venter I på ?!?

PANUM CHAMPS 2004
IMRAN RASHID OG MIKKEL

RATHSACH ANDERSEN
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OBS! AFLYST! "En god dag om lidelse..."
Tid: 3. november 2004 kl. 14.00-17.00
Sted: Panuminstituttet,  Haderup Auditoriet
Blegdamsvej 3B, 2200 København N

" Viden, tro og overtro"
Geolog, lektor Niels Bonde og sognepræst Per Mel-
hof vil komme med et oplæg til diskussion.

Er videnskabelig viden den eneste rationelle viden
og er religiøs tro derfor irrationel? Eller har troen
sin egen rationalitet? Og er det i så fald forskellen
mellem tro og overtro? Og kan den videnskabelige
viden afgøre, hvad der er tro og hvad der er overtro?
 Tid: Onsdag den 10. november, kl. 13-15
Sted: H. C. Ørsted instituttet, auditorium 5
Universitetsparken 5, 2100 København Ø

”Den Røde Tråd” - strikkecafé
Strikkecafeen er åben for begyndere og superstrikkere
og alle dem ind imellem. Hvis du begynder nu, kan du
nå at lave en masse gode julegaver….

Den sidste torsdag i måneden strikker vi helt til kl.
20 med et hyggeligt aftensmåltid indlagt kl. 18.30.
OBS! I november er det dog den 18. Tilmelding til
spisning er nødvendig senest dagen før. Pris kr. 35,-

Du kan få en særlig folder om strikkecafeen på
studenterpræstens kontor, og du kan tilmelde dig
strikkecafeens nyhedsbrev via hjemmesiden:
www.sund.ku.dk/praest
Tid: Hver torsdag kl. 15.30-17.30
Sted: ”Johannes på Torvet”, Sankt Hans Torv 30

Studiekreds
”Liv - og hvad deraf følger” - studiekreds
Hvad er liv? Hvordan forklares springet fra uorga-
nisk liv til organisk - hvordan og hvor kan man koble
en teologisk tolkning til moderne evolutionsbiologi.
Skabelse (teologisk) og udvikling (biologi). Der er
også mulighed for at inddrage spørgsmål som er livet
opstået ved et tilfælde? hvad karakteriserer menne-
skeligt liv i forhold til dyr? Spørgsmål om bevidsthed
- selvbevidsthed og i forlængelse heraf kunstig intel-
ligens.

Studiekredsen foregår sådan, at man til hver gang
læser en (ikke vanvittig lang) tekst, som man drøfter
i fællesskab. Ofte vil en fra kredsen påtage sig ind-
lede og komme med forklaringer til teksten.
Studiekredsens ledelse finder tekster og sørger for
at fordele dem, men alle er velkomne til at komme
med forslag til tekster som kan tages op.

Studiekredsens ledes af Studenterpræst Nicolai Hal-
vorsen og cand. scient. Michael Cramer Andersen.
Nye deltagere er velkomne.
Tid: sidste tirsdag i hver måned fra kl. 20.00 og til
ca. 22.00; næste gang 30. november
Sted: ”Johannes på torvet”, Skt. Hans Torv nr. 30

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 (tirsdag 10-12 og torsdag 12-14)
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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