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OVERLÆGEN 
OVERTAGER

Dekan på Sundhedsvidenskab, Ralf
Hemmingsen, bliver universitetets
første ansatte rektor. Mens Linda
Nielsen i den forgangne periode
har bestræbt sig på at forbedre
universitetets ry udadtil, er tiden
nu kommet til at se nærmere på
de indre organer

Læs side 5 og 14

Juridisk åndenød
Jura må spare studenterhus væk til de 4000
studerende. Det går ud over studiemiljøet,
mener de studerende 

Læs side 2-3

De aktives demokrati

Det giver 70.000 kroner om året at være de
studerendes repræsentant i KU’s bestyrelse.
Men hvem skal have pengene – FSR eller re-
præsentanterne selv?

Læs side 6-7

Håndholdt universitet 

De studerende skal have langt bedre service
end i dag. Det er målet for KUrs07 der skal
reformere universitetets studieadministra-
tion

Læs side 8
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Tandlæger med certifikat
E F T E RU D DA N N E L S E  –  Tandlægeskolen på Det Sundhedsvidenskabelige
fakultet har gennem det sidste halvandet år arbejdet på at få ISO-certificeret
sin efteruddannelse for danske tandlæger. Målet er nu nået, og Tandlægesko-
lens efteruddannelse er dermed en af de første organisationer under KU der
har fået en ISO-certificering. Med TKU Efteruddannelsen er Tandlægeskolen
også en af de få uddannelser under Københavns Universitet der efterlever
den nye universitetslovs krav om at alle uddannelser udvikler systematisk
efteruddannelse til deres faggrupper. ISO-certificeringen er fra Dansk Stan-
dard og kaldes en DS/EN ISO 9001:2000-certificeringsmodel. Denne certifi-
ceringsmodel arbejder primært med kvalitetssystemer, ledelsessystemer,
produkter og personer. TKU valgte denne ISO-certificering fordi den lægger
op til et tæt samarbejde med uddannelsessøgende tandlæger og tager hensyn
til deres situation og behov.

Otte nye æresdoktorer på KU
V E R D E N S K L A S S E  – Universitetet har nu fundet de otte nye udenlandske
videnskabsfolk der skal tildeles æresdoktorgraden på KU i 2005. Det er teolo-
gen, professor Halvor Moxnes, Oslo; antropologen, professor Wendy James,
Oxford; medicinerne, professor Ole Didrik Lærum, Bergen og professor Ro-
nald G. Blasberg, New York; lingvisten, professor Penelope Eckert, Stanford;
historikeren, professor (emer.) Peter Sawyer, Leeds, nu Trondheim; biolo-
gen, professor Peter Satir, New York og fysikeren, professor Albert J. Libcha-
ber, New York. Alle otte forskere er udpeget efter forslag fra de forskellige
faglige miljøer, og de har alle præsteret forskning i verdensklasse og spillet
en betydelig rolle for forskning og forskeruddannelse på Københavns Univer-
sitet. De otte æresdoktorer udnævnes officielt ved årsfesten den 17. november.
Læs mere på www.ku.dk/aeresdoktorer.

Straf redder ingen fra sumpen
S P E C I A L E  – De danske universiteter vil ikke automatisk straffe speciale-
studerende der overskrider afleveringsfristen, skriver gratisavisen Urban.
Flere universiteter, herunder KU, arbejder i øjeblikket på at stramme op på
aftaler og kontrakter mellem studerende og vejledere i forbindelse med spe-
cialet, men universiteterne er kun parat til i yderste konsekvens at lade det
tælle som et misset eksamensforsøg hvis man afleverer for sent. På 
KU er man i gang gøre reglerne mere klare.

»Der kommer tydeligere aftaler omkring hvad den studerende kan forven-
te fra universitetets side, og hvad de selv skal levere. Udgangspunktet er at
man skal aflevere til tiden, men hvis du har en god grund, skal du selvfølge-
lig kunne aflevere senere. Det skal dog aftales på forhånd frem for at konsta-
teres bagud,« siger specialkonsulent Lars Melin på KU til Urban.

Sverige smækker døren
M E D I C I N  – Der ingen hjælp at hente i Sverige når det gælder praktikpladser til
medicinstuderende. Det er Københavns Universitet der har måttet sande at den sven-
ske dør er lukket. En henvendelse til ti sydsvenske hospitaler har kun givet en prak-
tikplads. De svenske praktikpladser går i stedet til studerende fra svenske lægestu-
dier. Den svenske afvisning står i et misforhold til det faktum at svenske medicinstu-
derende udgør omkring en fjerdedel af de medicinstuderende på KU. Studievejleder
på Sundhedsvidenskab Pernille Due påpeger at praktiksituationen for de medicin-
studerende i København i dag ser alvorlig ud og at de svenske hospitaler endda vil
tjene penge på ordningen da KU betaler hospitalerne for at tage praktikanter.

Studiejob i indbakken
ST U D E N T E R S I T E  –  Klikker du ind på GO.dk, kommer du til en ny lands-
dækkende studenterportal der formidler kontakt mellem studerende og er-
hvervslivet. Det nye site henvender sig til studerende på alle videregående ud-
dannelser der er på udkig efter studiejob, semesterprojekt, trainee- eller prak-
tikstilling hos danske virksomheder. På GO.dk kan du gratis oprette en profil
med ønsker og kontaktoplysninger, og du vil så blive kontaktet via en e-mail når
et opslag matcher din profil. Det er ligeledes gratis for virksomheder og uddan-
nelsesinstitutioner at indtaste et ubegrænset antal opslag der henvender sig til
studerende.
Læs mere på www.go.dk.

TROFÆ – Der var stor glæde ved overrækkelsen af ISO-certifikaterne. Fra ven-

stre ses chefkonsulent Peter Trudslev; ledende auditor Kirsten Skjerbek; institut-

leder, lektor, dr.odont. Nils-Erik Fiehn, Odontologisk Institut; kursussekretær An-

nette Wulff; uddannelseskonsulent, tandlæge Per Deleuran; administrator,

cand.scient.adm. Thomas Bjørn Poulsen, Odontologisk Institut og chefauditor og

tandlæge Nina Ahn.

Jura må spare studenterhus væk 
til de 4000 studerende der i dag ikke 
har et samlingssted 

Af Lise K. Lauridsen

Jura fattes ligesom alle an-
dre fakulteter penge. Helt
nøjagtigt skal fakultetet

spare fire millioner kroner i
2006. Derfor er der ikke råd til
et nyt jurahus for de godt 4000
studerende der i dag kun har
et lokale med plads til maksi-
malt 200 studerende.

»Jura har de dårligste for-
hold for de studerende på KU
overhovedet, så der er ikke no-
get vi hellere vil end at åbne et
nyt værested for de studeren-
de, men som vores budget ser
ud lige nu, skal vi spare. Der-
for synes jeg det ville være en
forkert prioritering at skære
endnu mere i forskning og
undervisning for at kunne åb-
ne et nyt jurahus,« siger dekan
på Jura Vagn Greve.

Sidste år så det ellers lyst ud
for Jurahus II. Alt var vedta-
get, pengene afsat, og arkitek-
terne sat i arbejde, så Jurahus
II kunne slå dørene op i år.
Men udgifterne til at sætte lo-
kalerne i Købmagergade 50 i
stand viste sig at være mindst
fem og ikke kun to millioner
kroner som først antaget.

»Vi har brugt masser af tid
på at finde et sted og masser af
penge på at undersøge hvor-
dan vi kunne få det ombygget
til de studerende, men med
mindre vi får en pose penge
fra bestyrelsen eller villige
sponsorer, så er der foreløbigt
ikke udsigt til et nyt jurahus,«
siger Vagn Greve. 

Råd til studiemiljø
En af årsagerne til Juras
underskud er netop at de stu-
derende ikke består nær så
mange eksamener som forven-
tet.

De studerendes eksamensi-
ver er umulig at forudse, men
de jurastuderende plejer dog
at være nogle af de mest stabi-
le hvad angår beståede eksa-
mener. 

Det lille fakultets store pro-
blem i forhold til fx Sundheds-
videnskab, Naturvidenskab og
Humaniora er at langt de fle-
ste penge kommer fra de be-

ståede eksamener: og det gør 
Jura yderst følsom overfor in-
aktive studerende.

Færre penge til KU på finans-
loven for næste år betyder
sammen med det faldende an-
tal beståede eksamener at der
er besparelser på vej overalt på
universitetet.

På Jura betyder det at stu-
diemiljøet endnu engang må
vente. Jurahus II er blevet ta-
get helt af næste års budget,
og det falder de studerende for
brystet når fakultetet samtidig
har en opsparing på syv millio-
ner.

»Jura er det studium på Kø-
benhavns Universitet der har
mindst studentersociale facili-
teter. Til gengæld er Jura det
fakultet hvor underviserne og
administrationen har størst lo-
kaler per ansat,« skriver stud.

jur. Kristian Lauta i Jura-Bla-
det fra august.

Vagn Greve mener ikke at
Juras ansatte har synderligt
meget plads. 

»Jura har som det eneste fa-
kultet på universitetet mindre
plads end hvad der er normen.
Jeg har svært ved at se at de
ansatte på Jura har for meget
plads, og de har i hvert fald ik-
ke så store kontorer at de ville
kunne bruges til et værested
for de studerende,« mener
Vagn Greve.

Hvad angår opsparingen på
syv millioner kroner, så skal
den bruges som reserve netop
i de år hvor de studerende ikke
består eksamen. Derfor kom-
mer jura ikke ind i det nye år
med en opsparing på den stør-
relse, forklarer Vagn Greve.

likl@adm.ku.dk
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Studiemiljøet må vente

TRÆNGSEL – Der er kamp om pladserne på Jura.
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Fremmede indtager KUA
U D L E J N I NG  – Man skal ikke længere forvente at møde en lektor
eller universitetsstuderende fra Københavns Universitet når man
bevæger sig ind på det gamle KUA på Amager. Ørestad gymnasium,
Institut for Informatik under Copenhagen Business School, Ørestad
Nord Gruppen og andet godtfolk har nemlig taget bolig i de legen-
dariske bygninger. Den ledige plads er opstået efter at de mange in-
stitutter på Det Humanistiske Fakultet er flyttet over på det ny KUA
der tårner sig op for enden af de gamle barakker. En del af de nye
indflyttere kommer også fra KU selv, blandt andet er etnologerne
og arkæologerne flyttet ind på det gamle KUA som led i deres
sammenlægning med andre fag under det store SAXO-institut.  

Svampesuppe i Botanisk Have
FESTIVAL - Kantareller, Portobello, Karl Johan eller blot en champignon. De er der
alle sammen når Botanisk Have er vært for en svampefestival fra onsdag den 28.
september til søndag den 2. oktober. Det er Københavns Universitet der i samar-
bejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme inviterer til svampefesti-
val i Botanisk Have. På festivalen kan du blandt andet se den store udstilling med
over 1.000 forskellige svampe, opleve en maler fortolke svampe på lærredet, få vi-
den om hvad man kan bruge svampe til, smage svampesuppe tilberedt af kogeko-
nen Camilla Plum og besøge butikken fyldt med svampegodt. Svampefestivalen er
åben fra kl. 9.00 til 17.00.
Læs mere på www.svampefestival.dk.

Af Lise K. Lauridsen

Lokalerne i Jurahuset ligger
halvøde hen her mandag
lige før frokost. Et par læ-

segrupper er samlet over lov-
samlingerne. Tre enlige stude-
rende sidder i de brune sofaer
og sms’er. Men der er heller ik-
ke så meget at komme efter i
kantinen på Jura: kaffeauto-
maten er løbet tør for plastic-
krus, og kantineudsalget luk-
kede for tre år siden.

Hvor de 4.000 jurastuderen-
de egentlig er henne, vidner
en gåtur ned ad Studiestræde
og omkring Frue Plads om.
Her foregår en sand folkevan-
dring af studerende fra klok-
ken 8 til 16. Undervisningen
på Jura foregår nemlig på syv-
otte forskellige adresser i indre
by. 

Universitetsanneksets gård
mellem Studiestræde og Sankt
Peders Stræde lugter lidt af
studieliv, men udover bænke i
gården er der ikke nogle ste-
der at slå sig ned. Her er
undervisningslokaler, konto-
rer og et kort gangareal med
plads til diverse opslag.

Manglen på samlingssteder
på Jura gør efter Christel Teg-
lers mening studiemiljøet ano-
nymt, upersonligt og fagligt
uinspirerende. Det nuværende

Jurahus har kun et lokale som
kan bruges til sociale aktivite-
ter såsom møder og fredags-
bar: den såkaldte kantine der
kun kan rumme 200 studeren-
de. Og det gør det svært at
samle de jurastuderende til
noget som helst.

»Fakultetet skyder sig selv i
foden ved ikke at satse mere
på at finde et sted hvor de stu-
derende kan samles. Det
manglende studiemiljø gør det
helt klart nemmere at falde
igennem som studerende,« si-
ger Christel Teglers der læser
på tredje år, er formand for
Forenede Jurister og tidligere
rusvejleder.

Og hun taler er erfaring.
»Sidste år udskød jeg min

obligationsret og sumpede og
sov længe i nogle måneder.
Årsagen var da helt klart at jeg
følte meget ringe tilknytning
til mit hold og studiet som hel-
hed. Det kan måske lyde ånds-
svagt at studiemiljø og glæden
ved at gå på universitetet ska-
bes hen over en kop kaffe eller
en øl, men det tror jeg i høj
grad er tilfældet. Et godt stu-
diemiljø avler også et mere in-
tellektuelt miljø hvor der bli-
ver debatteret, samarbejdet og
udvekslet flere erfaringer,« si-
ger Christel Teglers.

Først til forelæsning
Jura er et af de studier på uni-
versitetet hvor de studerende
har allermest undervisning,
cirka 20 timer om ugen. Det
gør det dyrt at drive Jura, men
det betyder samtidig at de ju-
rastuderende skulle have rige
chancer for at være sammen i
området ved Studiestræde,
Vestergade og Frue Plads hvor
de fleste af auditorierne ligger.

Men selv om de fleste juris-
ter er glade for de fornemme
auditorier ved domkirken og
den gode atmosfære i indre by,
så er der store pladsproblemer
også i undervisningslokalerne.

»Vi mødes ofte på cafeer. Fa-
ciliteterne på Jura bruger vi ik-
ke så tit fordi der oftest er
overfyldt,« forklarer andetårs-
studerende Maya Singh.

For hende er det største pro-
blem at der mangler plads i
undervisningslokalerne.

»Der er simpelthen ikke sto-
le nok til os, og du får altså ikke
helt det samme ud af en fore-
læsning hvis du skal stå op i 45
minutter,« siger Maya Singh.

For Kevin Edelvang der læ-
ser på andet år, er problema-
tikken klar: Jura fattes penge.

»Det kan vi fx mærke til rets-
historie om fredagen hvor der
måske møder 600 studerende
op, men kun er 400 stole, så

STUDIEMILJØ

Juridisk åndenød
folk må simpelthen gå igen
fordi der ikke er plads,« siger
Kevin Edelvang.

Ego-jurister  
Måske er jurister bare ikke så
sociale, mener Sandra Sob-
feldt-Hansen, jurastuderende
på tredje år.

»Der er bare ikke tradition
for at gå i fredagsbar på Jura.
Måske fordi folk ved at der ik-
ke rigtig er plads, men også
fordi studiet er meget indivi-
duelt og konkurrencepræget,«
siger Sandra.

Kevin Edelvang mener ikke
det skrantende fællesskab på
Jura skyldes at de jurastude-
rende er mindre sociale end
andre studerende. 

»Det ødelægger studiemiljø-
et at vi ikke har et sted hvor al-
le ved de kan gå hen hvis de vil
mødes med andre studerende.
Det virker selvforstærkende at
der er så lidt plads – endnu fle-
re folk bliver væk fordi de ved
hvor trangt her er,« forklarer
Kevin Edelvang.

Studiekammeraterne griner
lidt af Kevins harme. »Det er
hans mærkesag,« fortæller si-
demanden, men Kevin får alli-
gevel startet diskussionen
rundt om bordet i kantinen.

Michael Schaumburg-Mül-
ler tror ikke at det ville hjælpe

stort på studiemiljøet med et
værested.

»Der er kun en form for
holdsolidaritet på første og an-
det år, så starter konkurren-
cen. Hver studerende er sig
selv nok. Du finder ikke noget
studium hvor der er mere ka-
rakterræs og egoisme end
her,« mener Michael.

Men Kevin er overbevist om
at det er en attitude der frem-
mes af at de studerende sim-
pelthen ikke kender hinanden
godt nok.

»Det er trods alt kun halvde-
len af juristerne der er nogle
dumme svin,« griner Kevin.

For Jacob Barkfeld er det
åbenlyst at juristerne ville væ-
re mere sociale hvis de havde
mulighed for det.

»Hvis vi havde et sted at gå
hen efter undervisningen hvor
vi kunne købe en billig kop
kaffe, høre lidt musik og mø-
des med andre jurastuderen-
de, ville det hjælpe gevaldigt
på sammenholdet. Vi mangler
et sted hvor der er plads til os
og hvor der er lidt mere stem-
ning og intimitet end her,« si-
ger han om det aflange lyse lo-
kaler uden noget som helst
særpræg.

Diskussionen bølger frem og
tilbage over bordet i Jurahu-
set. Flere af juradrengene har

læst på humaniora hvor de er
»bedre til at være sociale.« 

»Fordommene om snobbede
og egoistiske jurister er ikke
fuldstændig grebet ud af den
blå luft, men de færreste stu-
derende bryder sig da om den
mentalitet,« mener Michael.

For Christel Teglers er det
dog ikke kun de jurastuderen-
de eller studiet som sådan der
har et problem. Et dårligt stu-
diemiljø er et problem for uni-
versitetets image.

»Det er ærgerligt for studiet
som helhed at vi ikke udnytter
de fem år bedre til at få opbyg-
get netværk og skabt et stærkt
tilknytningsforhold til studiet
også blandt de færdige kandi-
dater,« siger Christel Teglers.

likl@adm.ku.dk 

F O T O :  H E I N E  P E T E R S E N E

De godt 4.000 jurastuderende 
i indre by mangler plads, og det
går hårdt ud over studiemiljøet
mener flere

JURASTRÆDE – Cafeer og kiosker i Studiestræde

nyder godt af at de jurastuderende mangler et sted at

spise frokost eller få sig en kop kaffe.
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Besparelser på grønthøstermanér
»Det har taget 10 år at forberede den nye studieplan, der netop indebærer øget patientkontakt. Til sam-

menligning har vi kun fået fem uger til at komme med forslag til besparelser. På så kort tid kan vi kun 

gøre det på grønthøstermanér og skære 10 pct. over hele linjen. Resultatet bliver mere »katedralundervis-

ning«, større hold og mindre patientkontakt.«

Pernille Due, studieleder på Medicin til Berlingske Tidende, den 23. september.

Af Simon James Pettitt 
og Lise K. Lauridsen

Dekanen sparer ti procent
på dit studie! Vil du
finde dig i det? Sådan

lyder spørgsmålet til de medi-
cin- og tandlægestuderende

denne onsdag eftermiddag i
september. Den store skurk,
dekan Ralf Hemmingsen,
hænger afbildet som manden
med leen rundt om på Panums
gange. 

Kampagnen virker tydeligvis
på de studerende. Allerede et

kvarter inden debatten starter,
danner der sig en lang kø uden
for Sundhedvidenskabs største
auditorium med plads til 450
personer. Snakken summer i
det lavloftede gangareal, ryg-
ter om besparelser bliver ivrigt
diskuteret, og da den sidste
forelæsning endelig slutter i
Lundsgaard Auditoriet, strøm-
mer de studerende ind. Alle
siddepladser er hurtigt opta-
get, trappen bliver fyldt, og de
sidste må stå op.

Så er der dømt ‘dekanhøvl’
som de medicinstuderendes
blad MOK kalder det. Ralf
Hemmingsen tager det dog ro-
ligt og forklarer at Sundheds-
videnskab indtil videre ser ud
til at skulle spare 30 millioner
kroner næste år. Derfor har
han kaldt til to åbne debatmø-
der om besparelserne for hen-
holdsvis de studerende og de
ansatte på Sundhedsviden-
skab. Dekanen har allerede be-
budet ansættelsesstop på uni-
versitetets mest medarbejder-
rige fakultet. Studienævnene
på Medicin, Folkesundhedsvi-
denskab og Tandlægeuddan-
nelsen har desuden fået be-
sked på at der skal spares 13
millioner, eller hvad svarer til
ti procent af hele undervis-
ningsbudgettet. Og det er den
besked der har fået de stude-
rende op af sofaen.

»Hvordan kan du forsvare at
spare fem millioner på den kli-
niske undervisning? (under-
visning på hospitalerne, red.)
Vi har allerede for få timer
som det er nu.« Desperationen
når lige at snige sig ind i den
unge kvindes stemme i den
sidste sætning. 

Dekanen forklarer sig: »Kli-
nikken er en kæmpe del af vo-
res budget. Det ville være ufor-
svarligt ikke at undersøge

hvordan vi kan spare der også.
Vi er nødt til at analysere alle
scenarier,« siger Ralf Hem-
mingsen der ikke mener at
undervisningen på hospitaler-
ne kan fredes fra de foreståen-
de besparelser. I sidste ned-
skæringsrunde gik det nemlig
kun ud over den teoretiske
undervisning på Panum. 

Han understreger dog over-
for de studerende at ingenting
er sikkert endnu. Ledelsen på
Panum er stadig i gang med at
analysere hvor og hvor meget
der skal spares.

Og så spiller han sit trumf-
kort: Det der bliver sparet på
uddannelserne nu, skal føres
tilbage igen når der bliver
penge til det. 

Snigende underskud
Årsagen til at Sundhedsviden-
skab trods flotte optagelsestal
og gennemførselstider allige-
vel står med et stort under-
skud til næste år, er primært at
lægeuddannelsen er blevet
gjort seks måneder kortere.
Det har betydet en stille ned-
gang i antallet af STÅ - beståe-
de eksamener – der for alvor
slår igennem næste år.

De studerende fortsætter
med at spørge til omfanget af
besparelserne. Dekanen glider
af med sit standardsvar: »Vi
analyserer situationen.« 

Imens stiger temperaturen i
auditoriet og i de studerendes
sind til kogepunktet.

Sabrina Eliasson der er stu-
derende og sidder i fakultets-
rådet på Sundhedsvidenskab,
er ikke helt overbevist om at
det hele bare er løse sparefor-
slag. 

»Dekanen har i dag sagt at
der ikke nødvendigvis skal
spares på klinikken og at de
penge der bliver sparet på

undervisningen skal føres til-
bage igen. Det er selvfølgelig
positivt, men det bekymrer
mig at man bliver ved med at
tage penge fra uddannelserne.
Vi kan jo ikke som forskerne
søge penge til undervisningen
i fonde og lignende,« siger Sa-
brina Eliasson.

Hendes bekymring for den
kliniske undervisning på hos-
pitalerne hænger blandt andet
sammen med at lægeuddan-
nelsen netop blev lavet om i
slutningen af 90’erne efter
hård kritik af at de nyuddan-
nede læger havde for lidt prak-
tisk erfaring.

»Klinisk undervisning er
meget dyr, men spørgsmålet er
om det er forsvarligt at lade
studerende arbejde på hospi-
talerne med et minimum af
undervisning,« siger Sabrina
Eliasson.

Lidt i samme dur lyder det
sidste spørgsmål fra salen til
dekanen: 

»Ville du efter de bespa-
relser der er sket på den klinis-
ke undervisning, turde gå til
en nyuddannet tandlæge fra
Københavns Universitet?«

»Ja, jeg har altid været lidt
tøvende med at gå til tandlæ-
gen,« kommer det med et smil
fra dekanen: »Men jeg går ud
fra at studienævnene gør op-
mærksom på det hvis bespa-
relserne er uforsvarlige. Så
skal pengene findes et andet
sted,« svarer Ralf Hemming-
sen.

Efter debatmøderne på Pa-
num vedtog KU’s bestyrelse et
revideret budgetforslag der
betyder at Sundhedsvidenskab
skal spare syv-otte millioner
kroner mindre.

sjp@adm.ku.dk & likl@adm.ku.dk

DEKANHØVL
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LED, LEDER, LEDEST – Ralf Hemmingsen stiller op til lidt af

hvert. Her er han indkaldt til ‘dekanhøvl’ på Sund.

Usunde
besparelser

Få en StudieKonto i Forstædernes Bank.
• Kassekredit på 25.000 kr. til kun 4,75 % i rente om året.  
• Sparer du op på StudieKonto og StudieOpsparing kan du få 2,75 % i rente 

om året af de første 50.000 kr.
• Gratis årsgebyr på VisaDankort. 
• Egen bankrådgiver.

Læs mere om betingelserne på www.forbank.dk

Får du nok?
Får du nok?

Tjek om du får nok på www.forbank.dkwww.forbank.dk 

Sundhedsvidenskab skal spare 30 millioner.
De studerende frygter at blive dårligere 
læger og tandlæger 
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NY REKTOR

Af Lise K. Lauridsen

Linda Nielsen bliver den
sidste valgte rektor i Kø-
benhavns Universitets

525-årige historie. 1. novem-
ber flytter dekan Ralf Hem-
mingsen fra Panum-bygningen
til rektorstolen i Nørregade 10.

Det var en enig bestyrelse
der offentliggjorde den længe
ventede nyhed tirsdag den 27.
september. Den nuværende
rektor, Linda Nielsen, var selv
blandt de 11 ansøgere, og
mange havde spået hende go-
de chancer for at blive sidden-
de på den magtfulde post.

Når bestyrelsen i stedet
valgte at ansætte Ralf Hem-
mingsen som rektor, så er det
blandt andet på grund af Ralf
Hemmingsens betydelige le-
delsesmæssige erfaringer og
resultater - både som dekan på
Sundhedsvidenskab de sidste
fire år og som leder af Psykia-
trisk Afdeling på Bispebjerg
Hospital igennem 15 år. Hem-
mingsens omfattende viden-
skabelige produktion - 149 ar-
tikler - og solide erfaring med
uddannelsesmæssige forhold
bliver også nævnt som afgø-
rende for ansættelsen af den
55-årige dr.med. i psykiatri.

Formand for KU’s besty-
relse, Bodil Nyboe Andersen,
udtaler i en pressemeddelelse:
»En fuld gennemførelse af Uni-
versitetsloven vil på afgørende
vis ændre hele ledelsesstruktu-
ren på Københavns Universi-
tet. Ansættelsen af rektor er
første trin i processen med an-
sættelse af ledere på alle ni-
veauer. Dette vil kræve betyde-
ligt fokus på universitetets le-
delse og organisation. Ralf
Hemmingsen vil med sin bag-
grund være den rette til - i et
samspil med bestyrelsen - at
gennemføre denne proces.«

Linda tilbage til
forskningen
Bestyrelsen udtrykker sin
anerkendelse af den afgående
rektor Linda Nielsens betyd-
ningsfulde indsats i en vanske-
lig overgangsperiode. 

Linda Nielsen har været
dygtig til at profilere universi-
tetet i omverdenen mens der
ikke er blevet gjort så meget
ved hvordan universitetet fun-
gerer indadtil, vurderer dags-
pressen.

»Det vigtigste for mig har
været at åbne universitetet
mod omverdenen både i for-
hold til befolkningen, er-
hvervslivet og udlandet. Det

har jeg gjort. Som rektor på en
kompleks institution som KU
kan man ikke gøre det hele på
en gang. Min situation har væ-
ret speciel fordi jeg har skullet
lede universitetet i en periode
med store forandringer som
følge af universitetsloven. Og
det er jo bare sådan det er. Jeg
har hele tiden vist at jeg søgte
jobbet i konkurrence med an-
dre,« siger Linda Nielsen der
er stolt af at være valgt som
rektor af hele universitetsbe-
folkningen.

For Linda Nielsen er det en
lettelse at ventetiden er over-
stået. 

»Det har været fire dejlige
år. Det jeg vil savne mest, er de
mange dejlige mennesker som
jeg har arbejdet sammen med.
Det jeg ikke vil savne, er min
kalender. Det er et 24-timers
job at være rektor. Jeg har et
professorat der står og venter
på mig, bøger der skal skrives,
bjerge der skal bestiges,« siger
Linda Nielsen. 

Tillidsfuld strateg
Ralf Hemmingsen har de sid-
ste fire år drevet KU’s dyreste
fakultet gennem både op- og
nedture med en stille, men
dog håndfast strategi. Under
valget i 2001 var han den
ukendte kandidat der stillede
op til kampvalg om dekanpos-
ten mod to af fakultetets ken-
disser.

Indtil da havde Ralf Hem-
mingsen været administreren-
de overlæge på Bispebjerg
Hospitals Psykiatriske Afde-
ling igennem 15 år, og dermed
en af Sundhedsvidenskabs
mange ansatte i den såkaldte
kliniske del af lægestudiet
hvor de medicinstuderende ar-
bejder og får undervisning på
hospitalerne.

Hemmingsens tidligere kol-
lega på Bispebjerg Hospital
overlæge Merete Nordentoft
roser bestyrelsen på KU for de-
res valg. Strategi og tillid er de
to ord, hun sætter på Ralf
Hemmingsen som leder.

»Han er meget god til at
tænke langsigtet, har blik for

Neurologisk klinik søger medarbejder, gerne 

studerende til hjælp til journalskrivning 4-5 timer 

lørdag eller søndag.

Måske er du tidligere lægesekretær eller sygeplejer-

ske, det drejer sig om journalskrivning, både kladder 

og efter bånd, og kræver at man har indsigt i den 

medicinske terminologi.

Er du interesseret ? 
Kan du rette henvendelse til:

Ledende lægesekretær Mona Schou 

tlf. 35 45 07 06
E-mail: mona.schou@rh.hosp.dk.

STUDENTERJOB
LÆGESEKRETÆR

ASSISTANCE TIL WEEKEND ARBEJDE
RIGSHOSPITALET NEUROCENTRET

NOGET FOR DIG ?
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Dekan på Sundhedsvidenskab, Ralf Hemmingsen, bliver universitetets
første ansatte rektor. Valget af den 55-årige overlæge og professor i
psykiatri er en positiv overraskelse for mange

CV: RALF HEMMINGSEN 
• Født 12. oktober 1949 

• Lægevidenskabelig embedseksamen, (KU) 1975 

• Universitetets guldmedalje, (KU) 1976 

• Doktorgraden i medicin, (KU) 1981

• Turnusuddannelsen i medicin og kirurgi, samt speciallæ-

geuddannelse i psykiatri fra  1975-1986 

• Overlæge i psykiatri, Frederiksberg Hospital, 1986 

• Administrerende overlæge (lægechef), Bispebjerg Hospi-

tals psykiatriske afdeling, 1986-2002

• Siden 1992: Medlem af Retslægerådet

• Siden 1995: Professor i psykiatri ved KU 

• Siden 2002: Dekan (valgt) ved Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet, KU.

strategi, og så vækker han
frem for alt tillid hos folk. Tilli-
den til ham gjorde at han fik
pålagt en masse nye opgaver
der blandt andet bevirkede at
vores afdeling ekspanderede
kraftigt i de femten år han var
chef,« siger Merete Nordentoft

Også blandt de ansatte og
studerende på Sundhedsvi-
denskab bliver ordet tillid
nævnt. Samme karakteristik
kommer fra de videnskabelige
medarbejderes fællestillids-
mand på KU, Leif Sønder-
gaard.

»Som jeg kender Ralf, er
han meget lydhør over for
medarbejderne; derfor tror jeg
han vil blive et godt bindeled

Overlægen overtager

mellem de ansatte og besty-
relsen. Vi har haft et fantastisk
godt samarbejde med ham da
vi skulle lave en personalepoli-
tik,« siger Leif Søndergaard.

Også de medicinstuderende
roser deres dekan for at holde
ord og få ført tingene ud i livet.

I sin tid som dekan har Ralf
Hemmingsen blandt andet væ-
ret med til at indføre et tættere
samarbejde mellem forskere
og erhvervsliv. Han har satset
stort på forskningen med en
ambitiøs professorplan der
skal styrke uddannelsen af læ-
ger og forskningen i medicin.
Det betød at Sundhedsviden-
skab sidste år oprettede 24 nye
professorater, ti nye
forskningslektorater samt syv
nye adjunktstillinger. For nylig
oprettede han KU’s første in-
dustriprofessorat som er et
samarbejde mellem universitet
og erhvervsliv.

likl@adm.ku.dk 

Hemmingsen kan og tør
»Han nærer en kæmpe kærlighed til grundforskning og vil værne om det til det sidste.

Han er manden, der kan kombinere tradition og moderne ledelse og få forskningen

værdsat i samfundet – og han tør gribe i egen barm og tage de nødvendige interne

prioriteringer.« 

Prodekan, nu konstitueret dekan Ulla Wewer, Det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet til Politiken, 28. september 2005.
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STUDENTERPOLIT IK

Af Kristoffer 
Holm Pedersen

Hvad ved du egentlig om
studenterpolitik? Chan-
cerne er gode for at det

ikke er særlig meget, ud over
at du måske indsender din
stemmeseddel hvert år når der
er valg til Københavns Univer-
sitets forskellige tillidsposter.
Men KU har faktisk en stor og
energisk skare af aktive stu-
denterpolitikere, og de fleste
af dem er samlet i FSR, Fore-
nede Studenterråd.

Her på denne varme sensom-
meraften den 22. september er
der imidlertid mere på spil end
sædvanligt i FSR, hvilket man
også kan se på fremmødet og
de mange cykler der holder
parkeret uden for studenterrå-
dets lokaler i Fiolstræde. 

Da KU’s styrelse gik fra at
være et valgt konsistorium til
en professionel bestyrelse,
blev reglerne for at sidde i be-
styrelsen også ændret. Hvor
det før var ulønnet, bliver en
plads i bestyrelsen nu honore-
ret med 70.000 kroner. 

FSR har derfor indkaldt til
ekstraordinær generalforsam-
ling for at afgøre om disse
penge skal gå til den fælles
pulje i FSR, eller om de to stu-
derende der bliver valgt til be-

styrelsen, selv skal have lov til
at beholde pengene og dermed
bryde med et gammelt princip
om at studenterpolitik skal
være ulønnet. 

Herudover skal man også
finde ud af hvem der skal af-
løse stud. scient.soc. Katrine
Møller og stud.mag. Rie Kjær
Poulsen der har repræsenteret
de studerende i bestyrelsen i
den forgangne periode.

Afslappet stemning
Hvis man havde forventet en
anspændt stemning før denne
vigtige generalforsamling, bli-
ver man fælt skuffet. Folk sid-
der henslængt i lænestole og
sofaer i det hyggelige fælles-
rum på første sal hvis vægge er
prydet med FSRs valgplakater
fra gamle dage. 

Snakken går lystigt, der bli-
ver lavet kaffe og te og snittet
frugtstykker, og nogen har
endda taget deres baby med
der går på nussetur rundt i lo-
kalet. I mødepauserne udveks-
les der erfaringer fra diverse
bestyrelser og udvalg, og his-
torier om »dengang jeg var
formand for FSR« flyver rundt
i lokalet.

I det hele taget er der denne
her særegne stemning der op-
står i fællesskaber hvor folk ar-
bejder frivilligt sammen, et

fællesskab skabt af mange, se-
ne aftener med studenterpoli-
tik i FSRs lokaler.

»Kulturen herinde er og har
altid været sådan at man kan
være rygende uenige, og bag-
efter hygger man og drikker øl
sammen. Uenighed skaber ik-
ke dårlig stemning i FSR –
nærmest tværtimod«, siger An-
ders Ehlers der er medlem af
FSRs præsidium og på valg til
en af de to bestyrelsesposter. 

Og når mødet går i gang, er
dette da også det første man
lægger mærke til. Der bliver
talt meget lige ud posen og ik-
ke lagt fingre imellem hvis
man har noget at kritisere hin-
anden for. Men samtidig skor-
ter det heller ikke på støtte- og
sympatierklæringer hvis nogen
har oplevet uretfærdigheder
eller problemer i de enkelte
fagråd.

Politrådet protesterer
Vi går ned i mødelokalet,
finder ekstra stole frem og
starter generalforsamlingen.
Hvert fagråd bliver hørt om
hvorvidt de synes at studenter-
repræsentanterne skal behol-
de lønnen på 70.000 kroner,
og her viser det sig meget hur-
tigt at det er et forslag det bli-
ver svært at finde opbakning
til. Faktisk er det kun Fagrådet

for Tværkulturelle og Regiona-
le Studier der synes det er en
god ide. Bestyrelsesarbejde
kræver meget tid, og man har
ikke mulighed for et andet stu-
denterjob ved siden af, lyder
argumentet.

Men de er også de eneste.
Hele vejen rundt om bordet er
der enighed om at man ikke
bør tjene penge på studenter-
politik, og at de der sidder i de
almindelige fagråd, jo heller
ikke tjener penge på det. En
bestyrelsespost er toppen af
kransekagen, man får en fed
ting at skrive på sit cv, plus de
sjove, officielle oplevelser, og
det må være nok, mener man.

Det eneste tilnærmelsesvist
dramatiske der sker, er da Po-
litrådet truer med at melde sig
ud af FSR såfremt forslaget bli-
ver vedtaget. Man får ekstra
SU-klip for at lave studenter-
politik, og kan man ikke klare
sig for det, bør man ikke lave
yderligere arbejde. »Der er en
anden grund til at man går på
universitetet«, som Politrådets
repræsentant tørt konstaterer. 

Dette bombastiske ultima-
tum bliver mødt med overbæ-
rende smil fra resten af de til-
stedeværende og forslaget for-
kastes uden afstemning. Besty-
relsesgagen skal fortsat gå til
organisationen.

Denne beslutning skærer
kandidatfeltet til bestyrelsen
ned fra syv personer til fire.
Men vi har stadigvæk et kamp-
valg.

Kampvalg
Stemmeproceduren er indvik-
let, med både personlige stem-
mer og fagrådsstemmer. Alle
studerende på KU kan i prin-
cippet møde op og stemme på
den kandidat de synes er
bedst, men derudover har de
enkelte fagråd også et antal
stemmer baseret på hvor
mange studerende de repræ-
senterer. Juristerne har fx 17,
Historie ni og Carsten Niebuhr
Instituttet fire.

De tre kandidater er Anders
Ehlers fra Jura, Andreas Kam-
strup der læser biofysik, og
Thomas “Anton” Antonsen fra
Datalogi. I en kort tale præ-
senterer de enkelte kandidater
sig selv, og det er nogle ganske
imponerende studenterpolitis-
ke karrierer der her bliver
remset op med mange forskel-
lige udvalgsposter og tillids-
hverv. Stemmesedlerne bliver
delt ud, og repræsentanterne
for de forskellige fagråd går
sammen for at summe om
hvem man skal støtte. I virke-
ligheden har de fleste dog alle-
rede besluttet det på forhånd

hjemme i fagrådene, men pro-
ceduren skal køres igennem på
den rigtige, bureaukratiske
måde.

Resultatet bliver at Anders
Ehlers og Thomas ‘Anton’ An-
tonsen vælges til bestyrelsen.
Eller rettere: som spidskandi-
dater til bestyrelsen. Det offici-
elle valg til bestyrelsen bliver
nemlig først udskrevet til okto-
ber, og strengt taget er det jo
ikke sikkert at FSR vinder beg-
ge studenterpladserne. Men
eftersom FSR har haft alle stu-
denterpladserne i bestyrelsen
siden 1996, er det de facto de
kommende bestyrelsesmed-
lemmer vi vælger her i aften.

»Meget skal gå galt hvis det
ikke bliver sådan«, som en ru-
tineret FSR’er ved mødet siger.

Langt møde
Med det vigtigste punkt på
dagsorden vel overstået skri-
der man fremad i det alminde-
lige Fællesrådsmødes dagsor-
den. Der bliver talt om bespa-
relser, et emne der vist nok gør
sig gældende over hele linjen,
FSRs velkomstarrangement
for de nye russer, finansloven
2006, fremtidens finansiering
af universiteterne og et projekt
vedrørende København som
studieby. 

Diskussionerne bølger enga-

F O T O :  L I Z E T T E  K A B R É

De aktives studenterdemokrati

Hvem repræsenterer FSR?
Forenede Studenterråd er de studerendes organisation på Københavns

Universitet og repræsenterer de studerende over for ministeriet, rektor

og andre interessenter. I de sidste ti år har det desuden været repræsen-

tanter fra FSR der er blevet indvalgt i konsistorium/bestyrelsen. FSR tilby-

der desuden råd og vejledning til studerende der på forskellig vis er

kommet i klemme.
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geret frem og tilbage, og alle
folk lytter intenst til indlægge-
ne. Med mindre der selvfølge-
lig bliver sendt friske forsy-
ninger af slik og chokolade
rundt hvorved mødedeltager-
nes fokus et øjeblik forsvinder
et andet sted hen.

Man er meget grundige,
men efterhånden som klokken
nærmer sig halv tolv tynder
det markant ud i de tilstede-
værende.

»Jeg skal hjem. Jeg skal på
arbejde i morgen tidlig inden
den står på studenterpolitik
igen,« siger en ung kvinde fra
Forenende Jurister. Hun bliver
dog alligevel siddende fordi
hun lige vil have de sidste

punkter med. Der bliver dog
ikke set skævt til dem der må
kapitulere før tid.

»Man må gerne gå. Der er
ingen grund til at man sidder
og koger når man ikke kan me-
re«, som Andreas Kamstrup
der også fungerer som afte-
nens referent, siger. 

Aftenens sidste punkter er
evaluering af generalforsam-
lingen og at finde ud af hvem
der skal lave mad til det næste
møde. Alle er enige om at det
har været et godt møde, men
også lidt for langt. Dog er det-
te her ingenting i sammenlig-
ning med den legendariske ge-
neralforsamling i 1999 der
først sluttede halv seks om

morgenen. Og med det in
mente kan vi hæve mødet og
vandre hjemad, mens kirke-
klokkerne i indre by fortæller
os at klokken er blevet et. I
morgen venter studierne igen
og for de aktive studerende i
FSR endnu en dag med udfor-
drende og spændende univer-
sitetspolitik.

Kristoffer Holm Pedersen 
studerer dansk på KUA.

I T - S I K K E R
– alminde l ig  sund fo rnu f t

Du ville ikke gemme personlige adgangskoder på åbenlyse steder, vel?
Men er du sikker på, at ingen kan finde eller gætte dit password til din
computer?

IT-sikkerheden er afhængig af dig og din adfærd. For vi har alle noget,
som vi gerne vil passe ekstra på. Det er almindelig sund fornuft!

Læs vores gode råd til brug og beskyttelse af passwords på:

www.ku.dk/it-sikkerhed

F O T O :  L I Z E T T E  K A B R É

Det giver 70.000 kroner om
året at være de studerendes
repræsentant i KU’s besty-
relse. Forenede Studenterråd
holdt ekstraordinær general-
forsamling for at afgøre
hvem der skal beholde de
penge – FSR eller repræsen-
tanterne selv?

SPIDSKANDIDATER – 
Efter at to kvinder har repræsen-

teret de studerende i bestyrelsen

i den forgangne periode, er det

nu fyrenes tur. Fra højre ses de to

spidskandidater, Anders Ehlers

fra Jura (th.) og Thomas ‘Anton’

Antonsen fra Datalogi, mens

præsidiemedlem Andreas Kam-

strup stiller op som bodyguard.

Lyst til studenterpolitik?
Der er mange måder at blive aktiv i FSR på. Man kan blive aktiv igennem sit fagråd, 

eller man kan bare møde op til møderne i Fiolstræde 10. Alle studerende kan møde op

og stemme på FSR’s møder. 

Få flere oplysninger hos FSR på 3532 3838 eller www.studenterraad.dk
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STUDIEADMINISTRATION

Af Lise K. Lauridsen

Dagens menu i kantinen:
chili con carne. Husk
eksamenstilmelding til

International Politik. Fremleje
af 15 m2 værelse på Regensen.
Sms’er som i disse vil om få år
være virkelighed for de stude-
rende  på Københavns Univer-
sitet.

Projekt KUrs07 skal inden
udgangen af 2007 være med
til at gøre en lang række akti-
viteter overalt på universitetet
digitale.

»Den studerende skal kunne
komme i kontakt med univer-
sitetet når og hvor de vil via e-
mail, sms og en studenterpor-
tal. Men digitaliseringen er
kun en lille del af KUrs07. Vi
skal i høj grad også ændre vo-
res måde at gøre tingene på,«
siger Asbjørn Jessen der er
daglig leder af Det Studiead-
ministrative Udviklingskontor
(STUK) der står bag KUrs07.

Som KU ser ud i dag funge-
rer hvert studium som en lille
landsby med sine helt egne
regler og metoder for hvordan
man fx melder sig til eksamen,
vælger fag, registrerer evalue-
ringer, projekter, opgaver etc.  

Landsbystyret gør det rigtigt
besværligt for de studerende
at læse på andre fag. Og for le-

delsen og adminstrationen på
KU er det i dag stort set umu-
ligt at bevare overblikket.

»Vi bliver nødt til at finde ud
af en fælles måde at gøre ting-
ene på så vi bliver bedre til at
servicere de studerende og så
alle i højere grad oplever at de
går på KU og ikke kun på Jura
eller hvor de nu kommer fra,«
siger Asbjørn Jessen.

Metoden er via projektgrup-
per at finde frem til de bedste
og mest velfungerende meto-
der som ‘landsbyerne’ har fun-
det på i årenes løb – også kal-
det ‘best practice’. 

»Forandring skaber altid
modstand, men vi håber på at
de fleste vil kunne se at de nye
tiltag faktisk letter deres arbej-
de eller gør det mere spæn-
dende,« siger Asbjørn Jessen.

Ikke en besparelse
Mere selvbetjening på nettet
og effektivisering af arbejds-
gange kunne lyde som om at
der vil blive et par ledige hæn-
der i administrationen her og
der. Formålet med projektet er
primært at løfte kvaliteten i
studieadministrationens arbej-
de, siger universitetsdirektør
Else Sommer.

»For at opfylde målene om-
kring mere selvbetjening og
bedre information, er det nød-

vendigt at de studieadminis-
trative arbejdsgange er effekti-
ve. En effektivitet som skal
omsættes i serviceforbedrin-
ger. Dette vil blandt andet
kræve efteruddannelse af
medarbejderne,« siger Else
Sommer. 

Baggrund for reformprojek-
tet er derudover en skærpet
konkurrence om at tiltrække
nye studerende – en konkur-
rence hvor service, vejledning
og digitale løsninger er afgø-
rende.

»Men universitetet har også
et stigende behov for at vi kan
opsamle informationer om ak-
tivitet, studiemønstre og lig-
nende for at vi løbende kan
videreudvikle vores undervis-
ningstilbud,« siger Else Som-
mer  

KUrs07 har høj prioritet i le-
delsen. I år har der været afsat
ti millioner kroner til projek-
tet, og de kommende to år for-
ventes KUrs07 at modtage et
lignende beløb.

Tid til forandring
Men en ting er den økonomis-
ke og ledelsesmæssige velvilje.
Hvis administrationen skal re-
formeres, kræver det også op-
bakning fra hver enkelt med-
arbejder. 

Og tiden er moden til refor-

mer, mener Asbjørn Jessen.
»At gennemføre dette pro-

jekt ville ikke have kunnet lade
sig gøre for bare fem år siden.
Vi mærker en stor åbenhed
overfor at der skal ske foran-
dringer. Alt på universitetet er
på grund af internationalise-
ring, ny ledelse og nye regel-
sæt alligevel i forandring, og
det har måske gjort det tyde-
ligt at vi vil få det svært hvis
ikke vi lægger os i selen for at
ændre på vores service over
for de studerende,« siger han.

Universitetets relation til de
studerende flytter sig fra være
kontrollerende til at være vej-
ledende. I stedet for at forny
årskort, udfylde studieplaner
og registrere beståede eksa-
mener, skal folk efteruddan-
nes til at servicere de stude-
rende bedre og skride hurtigt
ind hvis en studerende har
problemer med at bestå eksa-
men.

»Det burde måske have væ-
ret indlysende hele tiden at
det giver større arbejdsglæde
for de studerende at blive hjul-
pet, have gode faciliteter og en
følelse af at det er godt at gå
på KU. Man kan sige at univer-
sitetet er under forandring fra
mahogniinstitution til at fun-
gere mere som en virksom-
hed,« siger Asbjørn Jessen.

Hvis KU skal have bedre styr
på sin virksomhed, så kræver
det langt større indsigt i hvor-
for Peter ikke kommer til eksa-
men eller hvorfor Rikke ikke
har fået afleveret sit speciale. 

I STUK jonglerer medarbej-
derne med tal over eksamener,
optag, specialer, bachelorpro-
jekter osv. fra alle egne af uni-
versitetet. Informationerne
ligger i det såkaldte Fønixsy-
stem – et it-system udviklet
specielt af STUK til hjælpe de
ansatte på universitetet til at

holde styr på de studerendes
gøren og laden. 

»Du kan udfylde mere end
69.000 forskellige felter i Fø-
nix. Det siger lidt om hvor
mange oplysninger vi sidder
med. De store mængder af in-
formation vil vi gerne nyttig-
gøre for det lokale studienævn,
universitetets ledelse og sam-
fundet som helhed, for det
sker ikke i dag,« fortæller As-
bjørn Jessen. 

likl@adm.ku.dk

Håndholdt universitet

KUrs07
Mål:

• bedre service  

• lettere adgang til information

• mere selvbetjening

• bedre statistik og prognoseværktøjer

Udfordringer:

• skærpet konkurrence om at tiltrække studerende

• krav om bedre service og vejledning

• krav om større fleksibilitet i uddannelsesvalget

• krav om kortere gennemførselsestider

• krav om mere overblik over undervisningsaktiviteter i for-

hold til fx universitetets økonomi

Læs mere på www.ku.dk/sa/kurs07/

De studerende skal i cen-
trum og have langt bedre
service end i dag blandt
andet via mobiltelefonen.
Det er målet for Kurs07
der skal reformere uni-
versitetets studieadmini-
stration og skabe mere
indsigt i de studerendes
gøren og laden

T E G N I N G :  B O B  K AT Z E N E L S O N

Informationsstrategi
»Informationsmængderne i al almindelighed overstiger de flestes kapacitet, og det er en kamp at nå igen-

nem med sit budskab i en verden, hvor alle prøver at være så højtråbende og iøjnefaldende som muligt.

Da enorme mængder information sorteres fra i hverdagen, skal man være sikker på, at når modtageren

har udvalgt en given information til nærmere granskning, er indholdet aktuelt og relevant – og ikke blot

en gentagelse af allerede kendt viden.«

Fra afsnittet om reformprojektets kommunikationsstrategi.



Af Simon James Pettitt

Det er ikke hver dag en
studerende bliver
nævnt ved navn i rek-

tors KUmmentar. Men det
gjorde Janus Larsen, specia-
lestuderende på Biokemi, og
med god grund. Som det
fremgår af Universitetsavisen
nr. 11, tog han skridtet fra en
god ide til at blive iværksæt-
ter.

Han havde nemlig fundet
ud af hvordan man af høns
kan udvinde antistoffer som
anvendes af medicinalindus-
trien og forskere meget hurti-
gere end hidtil. Normalt bru-
ger man kaniner til formålet,
men det kan tage op til 90 da-
ge for en kanin at producere
stoffet. 

Da Janus Larsen selv stod
og skulle bruge nogle antistof-
fer, var 90 dage simpelthen
for lang ventetid.

»Jeg blev rastløs, og min
hjerne begyndte at afsøge an-
dre måder at gøre det på. Gen-

nembruddet kom da en kolle-
ga nævnte at høns måske kun-
ne bruges fordi de har nogle
tekniske fordele. Så jeg kom-
binerede brugen af høns med
en lidt mærkelig ide jeg fik, og
da de to ting passede perfekt
sammen, kunne jeg pludselig
lave antistof på kun en dag for
det samme beløb.«

Janus Larsen var ikke i tvivl
om fordelene ved produk-
tionsmåden, men uroen meld-
te sig hurtigt: havde han plud-
selig revolutioneret marke-
det?

»Det hele virkede science
fiction-agtigt, sådan lidt far
out. Så jeg gik i en periode og
tænkte at jeg nok havde taget
fejl - jeg er jo kun studerende.
Der er folk som har arbejdet
målrettet med dette i mange
år. Enten er metoden allerede
opfundet, eller også er der ik-
ke et marked for det, sagde jeg
til mig selv.«

Den unge innovatør havde
hverken overblik over marke-
det eller vidste noget om hvor-

dan man starter et firma op.
Men det skulle snart ændre
sig.

Affæren tager fart
En dag fik Janus Larsen så en
mail fra KU om at der blev af-
holdt et iværksætterkursus.
Det passede perfekt ind i hans
planer, så han meldte sig
straks til. Og her blev han
præcentret for muligheden for
at deltage i Venture Cup.

Venture Cup er en konkur-
rence for studerende og for-
skere der har en ide de gerne
vil udvikle til en virksomhed.
Målet er at deltagerne skal ud-
arbejde en forretningsplan for
deres virksomhed som de så
senere kan bygge deres virk-
somhed op omkring. Udover
at skabe nye virksomheder vil
Venture Cup også stimulere
potentielle iværksættere og gi-
ve dem et netværk at trække
på.

Janus vandt første runde og
en præmie på 10.000 kr., men
det var kun begyndelsen.

Hen imod slutningen af
konkurrencen opfordrede le-
deren af Venture Cup, Mikkel
Kinnerup, Janus Larsen til at
tage kontakt til Connect Dan-
mark, et selskab der prøver at
skabe opmærksomhed om
små opstartsfirmaer. Medlem-
merne er direktører, forskere
og advokater. De kan efter-
spørge en præsentation hvis
de har interesse for produktet.
Innovatøren møder så op,
præsenterer sin ide og får
feedback.

»Det var en ret vild og lære-
rig oplevelse. Jeg kom op, af-
leverede min præsentation, og
så fulgte ellers en byge af både
hårde og kyniske kommente-
rer til hvad som helst: “Din fri-
sure er forkert.” “Du ligner ik-
ke en forretningsmand.”
“Hvad med markedet?” “Det
budget skal du lave om.” “Du
taler forkert.” “Du mangler
entusiasme.” “Har du tænkt
på den paragraf i dyrevel-
færdsloven?” Alle mulige ting.
Store som små, men alle med

relevans for min fremtidige
gennemslagskraft,« mener Ja-
nus Larsen.

Efter to sådanne møder var
Janus Larsen rustet til den en-
delige udfordring: mødet med
investorerne.

Han har allerede været til
møde med to af slagsen og
venter nu spændt på svar.

»Jeg vurderer mine chancer
til at være fifty/fifty. Hvis alt
går vel, så er jeg klar til at be-
gynde produktion om 15 må-
neder, forhåbentlig som udvi-
klingsdirektør i mit eget fir-
ma. Men det er jo drømmesce-
nariet, nu må vi se,« lyder det.

KU’s innovative tomrum
På KU ser man ikke altid med
milde øjne på nye ideer. Så-
dan oplevede Janus Larsen
det i hvert fald.

»Første gang jeg luftede
min ide til folk i forsknings-
miljøet, mødte jeg umiddelbar
modvilje. Jeg ved ikke hvor-
for, men nogle forskere synes
det er lidt fy at ville tjene

penge på forskningen. De har
den indstilling at når man sæl-
ger noget eller arbejder i eller
med det private erhvervsliv, så
er man ikke længere forsker.
Den skepsis skulle jeg lige
overvinde. Jeg er stadig for-
sker,« siger Janus Larsen.

Men det er ikke det eneste
problem for nye iværksættere.
Uvidenhed var det første Ja-
nus Larsen mødte da han be-
gyndte at undersøge mulighe-
den for at starte for sig selv.

»Jeg mødte en stor tomhed.
Jeg var helt alene i verden.
Hverken vejleder, medstude-
rende eller nogen professor
ved noget om iværksætteri.
Det var heldigt at KU havde
det kursus lige på det tids-
punkt, ellers havde jeg været
helt på bar bund. Det er helt
anderledes på DTU. Der ved
de lige præcis hvilke firmaer
man kan kontakte. Der er lige-
frem et væksthus hvor man
kan få sparring på sit projekt.«

At KU ikke ligger i spidsen
af iværksætterbølgen, er le-
delsen tilsyneladende klar
over. Som det blev udtrykt i
KUmmentaren i sidste num-
mer af Universitetsavisen:

»Det kræver motivation, vi-
den og vejledning at arbejde
med iværksætteri, og det skal
vi blive bedre til at støtte disse
projekter. Derfor er det vigtigt
at man på institutter og fakul-
teter er opmærksomme på at
få skabt tiltag på iværksætter-
området.« 

Derfor er der sat flere initia-
tiver i gang. Blandt andet er
KU for første gang sponsor for
Venture Cup og afholder flere
kurser i innovation. Det kræ-
ver blot at denne holdning si-
ver fra toppen og ud til de en-
kelte fakulteter og institutter. 

Ti ikke ideen ihjel
Hvis Janus Larsen skulle kom-
me med et godt råd til andre
der tænker på at gå samme
vej, har han følgende:

»Du skal turde snakke om
din ide. Chancen for at nogen
hører hvad du siger, har sam-
me kvalifikationer som dig og
vælger at tage chancen og
stjæle ideen, er meget lille. Du
skal snarere være bange for at
tie din ide ihjel. For hvis ikke
den kommer ud, går du glip af
en masse god feedback som er
nødvendig for at komme fra
ide til virksomhed.«

sjp@adm.ku.dk
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INNOVATION

Til potentielle innovatører
Går du med en ide eller iværksætter i maven, så er det endnu ikke for sent at melde

sig til Venture Cup. Du kan også melde dig til et af KU’s egne innovationskurser.

Læs mere på www.venturecup.dk og www.ku.dk/innovation.

LANGSOM KANIN - Janus blandt de kaniner som var for langsomme til hans smag og som indirekte sendte ham på hans nuværende kurs.

En iværksætters beretning
Janus Larsen er sprunget ud som iværksætter. Han deltog som en af de eneste fra Kø-
benhavns Universitet i Venture Cup og er nu i gang med at starte sit eget Biotek-firma
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WEBLOG INTERNATIONALE NOTER

Af Karsten Bengtsson, 
San Francisco

At skrive en blog – også
kaldet Web-log – på
nettet bliver stadig me-

re udbredt på universiteter
over hele verden. Både i Eng-
land og i USA opfordrer for-
skellige universiteter ligefrem
de studerende til at føre en
blog på nettet. 

Warwick University i Eng-
land stiller således gerne ser-
verplads til rådighed for stude-
rende, TAP’er og VIP’er der vil
oprette deres egen blog.

»Det gælder om at stille alle
faciliteter til rådighed når det
gælder ‘selv-udgivelse’ af aka-
demiske tanker,« siger John
Dale der er it-ansvarlig på
Warwick University.

Han tilføjer at universitetet
for længe siden tilbød de stu-
derende at de kunne oprette
deres egen webside, men at
kun få tog imod dette tilbud.

»Det blev af mange stude-
rende betragtet som besvær-
ligt,« siger John Dale. »Men
Web-logs er meget nemmere
at starte og skrive«.

På Warwick University har
3.000 studerende i dag deres
egen blog. Der er 15.000 stu-
derende på universitetet, så
12.000 har ikke deres egen
blog, men universitetet gør ik-
ke noget for at overbevise flere
om at blogs er en god idé.

Privat dagbog
De fleste studerendes blogs
starter som regel som en form
for privat dagbog hvor man
forsøger at holde kontakt med
venner og familie som den stu-
derende måske har forladt til
fordel for en fjerntliggende
universitetsby.

Men ofte vokser de stude-
rendes blogs i nye retninger.
Mange bruger blandt andet
blogs til at holde sig selv og

omverdenen ajour med hvad
der sker inden for deres aka-
demiske felt.

Dan Lawrence der studerer
Filosofi på Warwick Universi-
ty, brugte i starten sin blog til
at etablere et socialt netværk
på universitetet. Men efter et
stykke tid begyndte han også
at bearbejde sine notater fra
undervisningen så de kunne
offentliggøres i hans blog.

»Det viste sig at være en god
skrivedisciplin – at bearbejde
tørre noter til noget som også
andre kunne have glæde af at
læse,« siger Dan Lawrence.

På Harvard University i USA
er blogs også udbredte – om
end ikke i samme grad som på
Warwick. Men også Harvard
stiller serverplads til rådighed
for studerende der ønsker at
føre en blog på nettet. Indtil
videre har 360 studerende op-
rettet deres egen lille, elektro-
niske dagbog på nettet.

En af dem er Stephen Wal-
ker der bruger sin blog til at
skrive sine opgaver. Han post-
erer sine tanker og links til
interessante websider og ned-
fælder noter fra møder med 
sine vejledere. Hans speciale
er kinesisk filosofi.

»Men jeg skriver om alt der
interesser mig,« siger Stephen
Walker.

Fyret over blogs
Universitetslærerne har også
fundet det givtigt at føre deres
egne blogs på nettet. Professor
i retorik på Stanford Universi-
ty Christine Alfano er således
begyndt at skrive en blog for
sine studerende. Her kan de
studerende læse kursusmateri-
ale og komme med deres kom-
mentarer. 

Christine Alfano underviser
på et kursus i E-retorik og digi-
tale medier og synes således
det var nærliggende at oprette
en blog på nettet.

»Det er en god måde at for-
mulere sine tanker og ideer
på,« siger Christine Alfano, og
hun tilføjer at det også giver
de studerende et meget godt
billede af hvilken type under-
viser hun er.

»Blogging har sine rødder i
journalistik, men man skriver
også sine personlige tanker og
følelser. Det er et forum hvor
du skriver for et offentlig pu-
blikum samtidig med at man i
lige så høj grad skriver for en
selv,« forklarer Christine Alfa-
no om bloggens mangesidede
egenskaber.

Blandingen af det private og
akademiske kan imidlertid
godt skabe en række proble-
mer – både for undervisere og
studerende der skriver blogs.

En professor på Southern
Metodist University i USA er
netop blevet fyret på grund af
indholdet i sin blog hvor hun
på munter vis skildrede daglig-
livet på universitetet. Hun be-
skrev blandt andet hvordan
hun fandt at mange af de stu-
derende var rige overklasse-
børn der interesserede sig me-
re for dyre, tyske biler end for
de akademiske aspekter ved
undervisningen.

Selv om hun ikke nævnte
nogle navne, kunne flere af de
studerende genkende sig selv i
professorens blog, og universi-
tetsledelsen endte med at af-
skedige den pågældende pro-
fessor.

Flere lag
De studerende har også ople-
vet problemer med ting de har
posteret i deres Web-logs.
Freshman (russer, red.) på
Stanford Alex Carter skrev i
lang tid en blog, men har ned-
lagt den. Det skete fordi han i
en postering kritiserede en læ-
rer der tog det meget ilde op.

En anden studerende på
Stanford fik problemer fordi

hun gengav en privat diskus-
sion mellem sig og en veninde.
Veninden mente ikke at blog-
geren beskrev diskussionen på
en fair måde – og dermed slut-
tede venskabet.

Aaron Swartz fra Stanford
University er en af de stude-
rende der er blevet mest kendt
i medieverden for sin blog om
universitetslivet anno 2005. 

»Swartz’ blog beskriver livet
på den moderne campus på en
ligeså overbevisende måde
som Tom Wolfe gør det i sin
676-siders lange roman ‘I Am
Charlotte Simmons’,« skriver
nyhedsmagasinet Newsweek.

Swartz blogger om alt – fra
undervisning over drukfester
til sine forskellige dates på
universitetet. Hans blog har
mere end tusind læsere dag-
ligt. Men også Aaron Swartz er
løbet ind i problemer. Hans tu-
tor på Stanford har således op-
sagt al samarbejde fordi hun
føler at alt hvad hun siger og
gør ender i Swartz’ blog.

Blogging i universitetsregi
har således skabt en voldsom
debat om hvor balancen mel-
lem ytringsfrihed og respekten
for privatlivets fred går.

En af løsningerne kan være
at skrive en blog der har flere
offentlighedslag. På et niveau
kan bloggen holdes privat gen-
nem beskyttelse af passwords,
men andre dele kan være til-
gængelig for tutorer og under-
visere mens endnu en del kan
være totalt offentlig.

»Blogs skal befinde sig i det
offentlige rum hvis de skal
fungere,« siger historieprofes-
sor på Stanford Joel Samoff. 

»Men der må imidlertid og-
så være mulighed for at skrive
noget der er privat og som kun
kan læses af en mere snæver
gruppe.«

Karsten Bengtsson er freelance-
journalist bosiddende i USA. 

Holberg-pris til Habermas
P R I S V I N D E R – I år uddeles Holberg-prisen til den kend-
te tyske filosof Jürgen Habermas. Prisen er på 4,5 millio-
ner norske kroner og tildeles en forsker der har leveret et
enestående bidrag inden for humaniora, samfundsviden-
skab, jura eller teologi. Der er tale om en pris til videnska-
belige felter der ikke dækkes af Nobelprisen. Jürgen Haber-
mas modtager prisen fordi han har »skabt banebrydende
teorier om diskurs og kommunikativ handlen og dermed
udviklet nye perspektiver på demokrati og ret.« Prisjuryen
fremhæver også i sin motivering at Habermas har haft stor
indflydelse på en lang række videnskabelige discipliner.
Læs mere www.holbergprisen.no.     

Studerende uden grænser
O E C D  – I 2003 var der godt og vel to millioner studeren-
de der tog en højere uddannelse et andet sted end i hjem-
landet. Det fremgår af årets udgave af OECD’s rapport
‘Education at a glance’ der præsenterer statistik over ud-
dannelse på forskellige niveauer i medlemslande og part-
nerlande. De nye tal viser en forøgelse på 11,5 procent
sammenlignet med 2002. 70 procent af dem der har valgt
at studere i et OECD-land, gør det i USA, Storbritannien,
Tyskland, Frankrig eller Australien. Studenterstrømmen
til USA ændrede karakter i løbet af 2003. Tilstrømningen
af studerende fra en række arabiske stater faldt kraftigt,
men blev opvejet af flere studerende fra Kina og Indien.
De studerende der ikke rejste til USA for at studere, valgte
oftest at tage til de europæiske lande. Ifølge OECD’s un-
dersøgelse er Schweiz det land der satser mest på videre-
gående uddannelse målt per studerende. På andenplad-
sen følger USA og derefter Sverige.
Læs mere på www.oecd.org.       

Stiftelser hjælper Afrika
A F R I K A  – I forbindelse med FN-topmødet i New York
meddelte seks store amerikanske stiftelser at de tilsammen
afsætter 200 millioner dollars de næste fem år for at støtte
videregående uddannelse i syv afrikanske lande. Initiativet
er en fortsættelse af den satsning som Carnegie-, Ford-,
MacArthur- og Rockefellerstiftelserne gik i spidsen for.
Yderligere et par af de store stiftelser har nu tilsluttet sig
‘Partnership for Higher Education in Africa’. De midler
som stiftelserne vil stille til rådighed, skal blandt andet
bruges til at universiteter i lande som Nigeria, Sydafrika
og Uganda får bedre og billigere adgang til internet og
datatjenester. Tidligere satsninger er blandt andet blevet
brugt til at give flere kvinder mulighed for at tage en vi-
deregående uddannelse i de aktuelle lande.
Læs mere på www.fordfound.org.

Fokus på uddannelse i USA
U SA  –  Den amerikanske uddannelsesminister Margaret
Spellings nedsatte i sidste uge en udredningskommission
der skal komme med forslag til hvordan de fremtidige
videregående uddannelser i USA skal indrettes. I en tale i
forbindelse med lanceringen af kommissionen fremhæve-
de Spellings at USA befinder sig ved en korsvej. 80 pro-
cent af jobbene på den del af arbejdsmarkedet der ekspan-
derer mest i øjeblikket, kræver en videregående uddan-
nelse. Det amerikanske uddannelsessystem er fortsat det
ledende i verden, men konkurrencen er blevet hårdere. 
»I 1970 producerede USA mere end 50 procent af verdens
doktorgrader. Men hvis den nuværende udvikling fortsæt-
ter, så vil vi i 2010 kun producere omkring 15 procent.«
Målet for den nye uddannelseskommission er at skabe ‘en
national dialog’ og sikre at det amerikanske uddannel-
sessystem ikke bidrager til større social polarisering. Lige-
ledes bliver kommissionens opgave at skabe mere sam-
menhæng i den nationale organisering af information om
studier og stipendiemuligheder.
Læs mere på www.ed.gov/news/speeches.

To blog or
not to blog

Blogging blandt studerende bliver
stadig mere almindeligt på univer-
siteter over hele verden. Men hvor
går grænsen mellem ytringsfrihed
og respekt for privatlivets fred? F
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Forbandede ungdom?
»Hvad foregår der her? Tanker af Aaron Swartz, der er studerende på

Stanford, men som tilbringer sommeren på M.I.T. (...) Teksterne er

skitser, førstepersons fortællinger, journalistik, politiske kommenta-

rer, forskningsresultater og hvad jeg ellers har lyst til at skrive. Det

betyder også bunker af parodi og sarkasme.«

Fra Aaron Swartz’ berømmede blog, www.aaronsw.com/weblog.
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Af Søren-Peter Olesen

En dansk børshandler bosiddende i New
York falder pludselig om en dag midt i en
kaffepause. Ambulancepersonalet konsta-

terer ved ankomsten kort herefter at han er
uden puls og hjerteaktivitet. Manden blev 25 år
gammel. 

Den opfølgende undersøgelse viste at patien-
ten i en alder af 7 år fik konstateret et unormalt
elektrokardiogram der indikerede en øget risi-
ko for hjerterytmeforstyrrelser (arytmi). Han
fik derfor en medicinsk behandling der dæmpe-
de hjerteaktiviteten.

En klinisk genetisk undersøgelse på Statens
Seruminstitut viste herefter at patienten havde
en genetisk ændring (mutation) i et gen der ko-
der for at hjerteprotein. Proteinet er en såkaldt
ionkanal der er ansvarlig for dannelsen af den
elektriske impuls der styrer hjertets sammen-
trækning. 

I det fysiologiske laboratorium på Panum In-
stituttet blev mutationen i det isolerede huma-
ne gen kopieret hvorefter det blev indsat i celler
der kan udtrykke kanalen. De funktionelle elek-
trofysiologiske studier af den muterede ionka-
nal i cellerne viste en nedsat tendens til aktive-
ring sammenlignet med normale ionkanaler
hvilket kan lede til en hæmning af hjerteimpul-
sen og en øget arytmitendens.

Fremskridt og problemer
Patienthistorien illustrerer flere aspekter af
hvordan gennembrud i sygdomsforståelse op-
står. Indsigten i sygdommen – fra ‘molecule to
man’ eller som her fra en mutation i en enkelt
aminosyre i et af vore cirka 30.000 gener til
arytmien – er fremkommet gennem en hurtig
konvergens af viden fra kliniske hjertelæger,

genetikere, molekylærbiologer og fysiologer. 
Selv om de genetisk-betingede sygdomme er

relativt sjældne giver de værdifuld viden om
hjertets funktion som kan anvendes til forstå-
else af de hyppigere forekommende sygdomme
og på sigt til behandlingen heraf. De molekylæ-
re forskere får ligeledes gavn af samarbejdet.
For eksempel er flere typer ionkanaler i hjertet
blevet isoleret ved såkaldt positionskloning ud
fra dna isoleret fra en arytmipatient med en de-
fekt kanal. 

Et tæt samarbejde mellem klinikere og basal-
forskere er således mere re-
levant end nogensinde, og
det er tankevækkende at det
er den humane genom-
forskning og molekylærbio-
logien der bringer dem sam-
men. 

Selv om årsagen til pati-
entens sygdom kan klarlæg-
ges helt, er der dog mange
udestående problemer både
videnskabeligt og klinisk. Der er ingen forkla-
ring på hvad der udløste patientens pludselige
arytmianfald. Patienten har levet normalt i 25
år og aldrig tidligere haft et anfald, så selv om
han havde en øget risiko for arytmi, er det ufor-
klarligt hvorfor det kom som et lyn fra en klar
himmel på præcis denne dag. 

For patienter med mutationer i andre typer
hjertekanaler, er det kendt at deres arytmi kan
udløses af henholdsvis hårdt arbejde, psykisk
stress og søvn, og den udløsende faktor varierer
inden for de forskellige mutationstyper. 

Videnskabelig set er der gode forklaringer på
hvorfor et givet stimulus destabiliserer patien-
tens hjerte, men hvad der sluttelig tipper læsset
og udløser en livsfarlig arytmi er uafklaret. Mu-

lige årsager er stresshormoner, nedsat iltforsy-
ning til hjertet, forskydninger i blodets ionkon-
centrationer og lignende.

Hjerteparadokser
Patientens lidt unormale elektrokardiogram var
kendt siden barndommen, men der findes ikke
nogen målrettet medicinsk behandling for den-
ne risikogruppe. En tidligere opdagelse af hans
gendefekt ville heller ikke have ændret herpå. 

Den ordinerede medicinske behandling stile-
de mod at hæmme stressvirkningen på hjertet

ved anvendelse
af såkaldte beta-
blokkere. Det er
stoffer som både
nedsætter pulsen
og blodtrykket
samt i nogle til-
fælde forhindrer
at hjertet slår
ekstra slag. Beta-
blokkere er den

mest anvendte type anti-arytmisk medicin, men
de er på ingen måde specifikt rettet mod årsa-
gen til arytmien. 

Det er således et behandlingsmæssigt para-
doks at de seneste årtier har set en eksplosiv
vækst i vor viden om hjertes funktion og de me-
kanismer der leder til arytmi, men førstevalgs-
medikamentet til forebyggelse heraf er mere
end 30 år gammelt.

Der er dog i de senere år fremkommet enkel-
te nye lægemidler til behandling/forebyggelse
af arytmier. De blokerer forskellige af hjertets
ionkanaler, men de tolereres dårligt af mange
patienter og kan direkte udløse arytmier hvilket
naturligvis er problematisk. 

Det er således notorisk vanskeligt at gribe ind

i hjerterytmen medikamentelt, da hjertets akti-
vitet altid skal tilpasses kroppens behov og
f.eks. skal kunne øges op til tre gange under ar-
bejde, så en generel stimulation eller blokering
af hjerteaktiviteten kan let føre til rytmeforstyr-
relser. 

Den øgede viden om ionkanalerne og de øv-
rige proteiner der er ansvarlige for hjertets elek-
triske aktivitet, som det udfolder sig i disse år
kombineret med en helhedsforståelse af hjer-
tets funktion, danner en optimal basis for ud-
vikling af helt nye medicinske principper til be-
handling af arytmi. 

Københavnske forskergrupper er således
fremkommet med projekter til arytmibehand-
ling gennem udvikling af nye lægemidler der
fører til en øget kobling af hjertemuskelceller
(Zealand Pharma, Københavns Universitet) el-
ler en øget strøm gennem en ionkanal der af-
slutter hjerteimpulsen (NeuroSearch, Køben-
havns Universitet). 

Hjælp fra katetre og pacemakere 
Mens fremskridtene har været til at overse i den
medicinske arytmi-behandling, har behandling-
en foretaget gennem hjertekatetre og med ind-
læggelse af pacemakere været meget succes-
fuld. 

For en fuld forståelse af det, er det nødven-
digt at se på hjertets ledningssystem som vist i
figur 1. I pacemakercellerne øverst i højre for-
kammer dannes hjerteimpulsen som udbredes
over atriet til en relæstation (AV-knuden) ved
overgangen til hjertekamrene hvorfra impulsen
følger et veldefineret ledningssystem ud til hjer-
temuskelcellerne således at disse kan sammen-
trækkes synkront. 

Arytmierne opstår hvis der enten er mang-
lende dannelse af hjerteimpulsen i pacemaker-

»Vi har set en eksplosiv vækst i vor 
viden om hjertes funktion og de 
mekanismer der leder til arytmi, men
førstevalgsmedikamentet til fore-
byggelse heraf er mere end 30 år
gammelt«.

Næsten halvdelen af de nye grundforskningscentre
som Danmarks Grundforskningsfond netop har startet,
hører hjemme på KU. De nye grundforskningscentre
dækker universitetets forskningsområder bredt fra
sprogvidenskab til ‘Molecular movies’. Her fortælles
om baggrunden for KUs nye forskningscenter der 
skal forske i hjerter

Forskning i 
hjerter og flimmer
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knuden, dannelse af en hjerteimpuls andre ste-
der i hjertet eller blokering af ledningssystemet.
Nogle af disse problemer kan afhjælpes med
moderne teknologi.

Områder i hjertemusklen der fejlagtigt dan-
ner ekstraslag, kan brændes væk gennem et
kateter ligesom ekstra ledningsveje kan bræn-
des væk. Manglende dannelse af hjerteimpul-
ser i pacemakercellerne eller blok af lednings-
vejen ved overgangen til hjertekamrene kan
afhjælpes med pacemakere som også kan ud-
formes med en enhed til at støde hjertet hvis
arytmi opstår. Behandlingerne fungerer godt,
men er dyre og komplicerede mekaniske løs-
ninger.

Flimmer i Danmark
Hjertearytmier er en af de almindeligste og al-
vorligste komplikationer til hjertesygdomme.
Hvert år dør cirka 20.000 danskere af en hjerte-
sygdom. Næsten 50 procent af dødsfaldene in-
volverer arytmier der fører til pludselig uventet
hjertedød. Over 200.000 danskere bruger fore-
byggende anti-arytmisk medicin. 

Mange af arytmierne er følgevirkninger til
blodpropper i hjertet hvorved hjertemuskelvæ-
vet beskadiges eller dør og ledningsvejene af-
brydes. Andre typer arytmier skyldes forstørre-
de hjerter, stofskiftesygdomme eller genetiske
ændringer, men for mange typer kender man
endnu ikke baggrunden.

Den hyppigste form for arytmi er atrieflim-
ren der rammer cirka en procent af befolkning-
en. Sygdommen tiltager i hyppighed med alde-

ren, så seks procent af be-
folkningen over 65 år har
atrieflimren. 15.000 ind-
lægges på hospital med
atrieflimren og heraf er cir-
ka halvdelen første-
gangsindlæggelser. 

Atrieflimren skyldes en
meget høj elektrisk aktivitet
i hjertets forkamre (atrier-
ne). Dette fører til 350-700
atriale slag per minut. Af
disse kan maksimalt 200
hjerteimpulser per minut
overledes til hjertekamrene
idet AV-knuden fungerer
som et elektrisk filter. Hjer-
terytmen bliver derfor me-
get uregelmæssig, som det
ses af det elektro-kardio-
gram fra en patient med

Arytmi og hjertestyrkende brunch
Fredag den 30. september kl. 9.15 holder Danmarks Grundforsknings-

fonds Center for Hjertearytmi officiel åbning i Dam Auditoriet på Pa-

num Instituttet. Alle interesserede er velkomne til en introduktion til

arytmiforskningen på KU samt en hjertestyrkende brunch.

Danmarks Grundforsknings-

fonds Center for Hjertearytmi

er lokaliseret på Medicinsk

Fysiologisk Institut, Køben-

havns Universitet og på Kar-

diologisk Klinik B, Rigshospi-

talet. Forskningen vil de næs-

te 5 år belyse hvorledes for-

skellige former for arytmi op-

står. Studierne fokuserer på

de proteiner der er ansvarlige

for hjerteimpulsen og vil in-

kludere molekylære undersø-

gelse, vævslokalisering, nye

lægemiddelprincipper, com-

putersimulering, dyreforsøg

og studier på patienter. Cen-

tret sigter mod gennembrud i

forståelsen af såvel sjældne

arvelige arytmiformer som de

hyppigt forekommende aryt-

mier, fx atrieflimren. 

atrieflimren der løber nederst på siden. Det er
ubehageligt for patienten at føle at hjertet hop-
per af sted ligesom det kan give anledning til
blodpropper der dannes i hjertet og føres vide-
re til organerne inklusive hjernen. 

Ny forskning på KU
Problemerne med hjertearytmier repræsenterer
en stor klinisk og videnskabelig udfordring. En
række Københavnske forskere gik for tre år si-
den sammen i et studie støttet af John og Birthe
Meyers fond til belysning af arytmiernes opstå-
en, primært ud fra en klinisk synsvinkel. 

Børshandleren fra New York som jeg beskrev
indledningsvis, kunne vi vise havde en muta-
tion i en type ionkanal der ikke tidligere var as-
socieret med arytmi. Hos 150 patienter med
atrieflimren er der ligeledes fundet flere nye
mutationer der kunne være sygdomsfremkal-
dende. På Rigshospitalet er der indrettet et
arytmiambulatorium til patientundersø-
gelserne. 

De 25 millioner kroner som Danmarks
Grundforskningsfond nu har bevilliget, skal
bruges til at opbygge helt nye basalvidenskabe-
lige arytmistudier der vil gøre det muligt for
KU-forskerne at gå i dybden med undersøgelser
af arytmimekanismerne. Det nye hjertefors-
kningscenter hedder Danmarks Grundfors-
kningsfonds Center for Hjertearytmi. 

spo@mfi.ku.dk

Søren-Peter Olesen er professor,
dr.med. på Medicinsk Fysiolo-
gisk Institut og leder af det nye
forskningscenter for Hjertearyt-
mi. Se www.mfi.ku.dk/spolab
og www.darc.ku.dk.

FODBAD FOR VIDENSKABEN – Elektrokardiografiens opfinder hol-

lænderen Willem Einthoven fandt ud af at man kan registrere hjertets aktivi-

tet uden på kroppen. I dag måler man hjertets rytme ved hjælp af små elek-

troder, men i 1912 målte Einthoven sit hjertes aktiviteter ved at sætte fødder

og arme i saltvand forbundet til registreringsudstyr. Einthoven modtog i 1924

Nobelprisen for sit bidrag til fysiologien. 

Figur 1.
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Det er altid vemodigt at sige farvel til noget man
holder af. Noget der har optaget ens tanker og
tid i en lang periode og involveret kontakt og

samarbejde med en lang række mennesker med enga-
gement, viden og visdom.

Men alting har sin tid, og sådan er det også med
rektorposten. Jeg takker nu af fra denne stilling og
går nye udfordringer i møde. For mig har det været fi-
re utrolig spændende år med mange – rigtig mange –
arbejdsopgaver. 

Universitetet har været midt i en brydningstid. Vi er
ved at gå fra valgte til ansatte ledere. En uddannelses-
reform er også klar til at blive rullet ud med blandt
andet flere kandidatuddannelser og kombinations-
muligheder. På nogle områder har vi dog også været
lidt i en venteposition. Først skulle vi afvente den nye
universitetslov, så en bestyrelses indtræden, så ud-
formningen af en strategi for universitetet lagt af be-
styrelsen.

Jeg har lagt megen vægt på at åbne Københavns Uni-
versitet mod omverdenen – både nationalt og inter-

nationalt. Der har tidligere – med rette eller urette –
været en fornemmelse af at vi på Københavns Univer-
sitet befandt os i et ‘elfenbens-tårn’ og ikke var særligt
interesseret i at formidle til den brede offentlighed el-
ler  tog afstand fra samarbejde med erhvervslivet. 

Det svarer ikke til den rolle Københavns Universitet
bør have. Universitetet er til for samfundet, og jeg hå-
ber – og tror – at vores omdømme er ved skifte karak-
ter. Der bliver udfoldet store bestræbelser for at æn-
dre universitetets image fra mange sider. Det takker
jeg for. Og det er en proces jeg er stolt af at have stået
i spidsen for. 

Den internationale dimension er også stærkt på
dagsordenen i disse år. Vi har arbejdet med Kø-

benhavns Universitets rolle i den globaliserede ver-
den. Der er sat fokus på hvordan vi kan tiltrække for-
skere og studerende fra andre lande, og hvordan vi
kan få »internationalisation back home« ved at se på
uddannelsernes indhold. Spørgsmål om dyrkelse af
eliten er også i fokus.

Jeg har just været en tur i Kina. Her var jeg sammen
med en lang række universitetsrektorer. Der blev talt
en del om de fire C’er. Og det er også noget som pas-
ser godt på KU: Hardware skal være »community og
commercialisation« og software »communication og
culture«. Det er efter min opfattelse vigtigt at huske
alle fire.  

Det er tydeligt at Københavns Universitets gode
ranking i internationale målinger er noget der bliver
lagt mærke til ude i den store verden. Det giver os
grundlag for at have samarbejde med mange af de
bedste universiteter i verden. Vores nye alliance med
nogle af verdens førende universiteter vidner om det-
te. Det har været spændende at bringe Københavns
Universitet ud i den globale konkurrence hvor vi via

vores dygtige forskere gør det godt. 

Mit formandskab for Rektorkollegiet har også
budt på store udfordringer. Ofte har jeg skullet

tale på alle universiteters vegne i en tid hvor der er
meget stor politisk bevågenhed på vores udvikling.
Det indebærer også at man skal kæmpe universiteter-
nes sag over for politikere – ikke for vores blå øjnes
skyld, men for at forskerne og de videregående ud-
dannelser kan varetage vores samfundsansvar på an-
svarlig vis. 

Samtidig har jeg arbejdet for at opnå et konstruk-
tivt samarbejde universiteterne imellem. Det synes
jeg har båret frugt. Tænk blot på de nye konsortier
som også Københavns Universitet er på vej ind i fx på
pharma- og nanoområdet. På denne måde kan en stor
samfundsopgave løftes ud fra en fremtidssikret mo-
del. 

Også i Øresundsregionen er der et stort potentiale
som jeg har arbejdet med.  Samarbejdet mellem en
række universiteter på tværs af Sundet er ret beset en
unik konstruktion, og de første frugter af anstre-
gelserne begynder at vise sig nu.

På de interne linjer har udfordringerne ikke været
mindre. Det har været en omstillingstid hvor opga-

ven har været at geare Københavns Universitet til en
anderledes kultur.

Jeg er stolt af at have været valgt af hele universi-
tetsbefolkningen. Det opfatter jeg som en kæmpe til-
lidserklæring. Men det klassiske demokrati afløses nu
af en ny ledelsesform. Det er ingen let manøvre. Der
er allerede udfoldet store bestræbelser på at gøre uni-
versitetet klar til den nye situation, herunder institut-
sammenlægninger, økonomisstyringsreform m.v., så
der kan tages fat på den større organisatoriske kaba-
le. Bestyrelsen skal ifølge loven koncentrere sig meget
om netop organisation og økonomi. 

Jeg ser nu frem til en mere ‘menneskelig’ kalender.
Men jeg kommer til at savne mange af de mennes-

ker, jeg har haft samarbejde med på forskellige pla-
ner. Det gælder både mine nære medarbejdere i Fæl-
lesadministrationen, de mange forskergrupper jeg
har været i kontakt med og som brænder for deres
område, undervisere med fingeren på pulsen og den
store gruppe af studerende som er med til at gøre uni-
versitetet til et så levende sted at arbejde.

I den kommende tid får jeg fornøjelsen af en vis ‘af-
trapning’, da jeg som personligt udpeget medlem fort-
sætter i Globaliseringsrådet. Men først og fremmest
glæder jeg mig nu blot til at møde både venner, kolle-
gaer og alle samarbejdspartnere gennem årene i uni-
versitetets Festsal den 31. oktober klokken 15.

Pas godt på vores ‘gamle’ universitet. Tak til alle jeg
har haft glæde af at samarbejde med. Det er mange.
Jer kommer jeg til at savne. 

Fire år med store 
udfordringer
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LEDELSES INFORMATION

At nå erkendelser på højt
niveau og at dokumen-
tere dem er det hånd-

værk universitetsforskere ved
KU lever af. Erkendelserne
skal ikke nødvendigvis være
nyttige, men hvis de trods alt
er det, er det kun et ekstra
plus. Det er et specielt privile-
gium for KU's forskere. 

Et groggy KU har svært ved
at hævde det privilegium når
bondske magthavere drømmer
om profitter og patenter i ste-
det og kalder forskerne for
klynkere. 

Mange valgte ledere ved KU
forekommer svage og usynli-
ge, især når de skal tage ube-
hagelige beslutninger. De er
også sjældent valgt med or-
dentlig opbakning. Med svage
ledere er retningen ned ad
bakke: En mudret organisa-
tionsstruktur og en dykkende
motivationen. Ansatte med le-
derpotentiale betænker sig før
de stiller op, for en leder i en
organisation med skjulte
dagsordner ender ofte med at
sidde fast på en uriaspost. Af
mangel på villighed hos de
bedste, presses de næstbedste
og de bliver gerne siddende. 

Netop den situation havne-
de KU efterhånden i: Freds-
valg og Tordenskjolds soldater
var hvad konsistorieperioden
endte med. Medarbejderne
smed deres selvstyreprivilegi-
um ud med badevandet, og KU
var groggy. Som en konsekvens
kom den nye universitetslov.
Den giver under visse forud-
sætninger trods alt håb om en
positiv fremtid. 

Et inspirerende fyrtårn
mangler
Det håb baserer sig på en re-
spektabel bestyrelse, et værdi-
grundlag, der passer til et ægte
universitet, og endelig er en ny
ansættelsesbekendtgørelse der
netop er taget i brug. Den vil
gøre alle fremtidige mistanker
om sammenspisthed og indavl
ved ansættelser og udnæv-
nelser af videnskabeligt perso-
nale til skamme. 

Nu mangler vi blot et inspi-
rerende fyrtårn som rektor, en
med pondus og evne til at skæ-
re igennem, for rektor skal væ-
re ansvarlig for at forskningen
ved KU »udvider grænserne
for erkendelse og udfordrer
vante forestillinger«, er på høj-
este niveau, og udføres af de
dygtigste forskere. Der er
mange meninger om disse
mål:

Der er for eksempel stats-
ministeren som udtaler (om
de forskningsmidler, der må-
ske engang kommer) at »de
mange penge så bliver brugt til
noget der virkelig giver det
danske samfund valuta og be-
skæftigelse.« Der er forsknings-
rådsmedlemmer der drømmer
om høj grad af forskningsfi-
nansiering fra eksterne spon-
sorer (husk Dandysagen), og
så er der dem der i den helt
modsatte grøft drømmer om
universitetet som hjemsted for
den intellektuelle tankes frie
udfoldelse. Den fløj har det
svært for tiden – glem dem ik-
ke.

Jeg venter spændt på rek-
tors første udmelding.

Bjarne Bisballe, laboratorie-
tekniker, Zoologisk Museum.

DEBAT

STRATEGI

KU’s usikre
fremtid

Af rektor Linda Nielsen

Milde Nielsen
»Udnævnelsen af en intern kandidat har overrasket både i Videnskabsministeriet 

og på universitetet. Kilder peger på, at Linda Nielsen med sit lattermilde væsen har

været en god eksponent for universitetet udadtil, mens der ikke er sket de store 

ændringer på de indre linjer i de fire år, hun har siddet der – hverken med nye sats-

ningsområder eller med at trimme den til tider træge organisation.«

Politiken, 28. september 2005.
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Som bekendt har vi fået en universitetsre-
form der har afskaffet personaledemo-
kratiet og det kollegiale styre og reduce-

ret studenterindflydelsen. Og respekten for
fagkyndigheden er som bekendt allerede rø-
get ud af universitetslovgivningen for mange
år siden. Efter min opfattelse lider universi-
tetsreformen af en overtro på at stærk ledelse
er det eneste der duer. Men det undskylder
ikke at Københavns Universitet er sendræg-
tigt med at implementere reformen. 

Et af argumenterne for reformen var at
man skulle centralisere magten så universite-
terne hurtigere kunne omstilles til globalise-
ringen. Det kunne der måske også godt være
behov for. Men det forbløffende er at det nye
system foreløbig mest har vist en katastrofal
langsomhed. Ikke mindst på Københavns
Universitet. Man har været sene om at ud-
nævne rektor, dekaner og institutledere. Vig-
tige vedtægter er fortsat ikke udarbejdet.

Ekstraordinær sendrægtighed
Politikerne gav først universiteterne en alt for
lang frist til at omstille sig til loven. Dernæst
viste det sig at de eksterne bestyrelser var
langsomme. De eksterne folk er travle folk

med stor ansvar og overfyldte kalendere som
ikke får alt for meget for at sidde i en univer-
sitetsbestyrelse (75.000 kroner). De kunne
kun mødes af og til. Derfor tog det måneder
at udarbejde de første vedtægter. Det kunne
ellers ved en koncentreret indsats have været
gjort på 14 dage. 

Så skulle vedtægterne godkendes i minis-
teriet. Først derefter kunne man slå rektor-
stillingerne op. Og først efter ansættelse af
rektor begynder man at udarbejde den ende-
lige ledelsesstruktur, slår andre ledelsesstil-
linger op og besætter dem. Det er nemlig rek-
toransvar. 

Også forskellige andre vedtægter har skul-
let udarbejdes – og det drøjer med at blive
færdige. AC og ministeriet har også ført lang-
trukne forhandlinger om tillæg til lederne.

En af universitetets ‘undskyldninger’ for
sendrægtigheden er den at ministeren fortsat
vil ind i alverdens detaljer. Hans angivelige
liberalisme har ikke været stor nok til at give
de nye bestyrelser fri. Det er også en rimelig
kritik af ministeren. Men den undskylder ik-
ke at Københavns Universitet er lang-
sommere end flere andre universiteter.

Hvem evaluerer ledelsen?
I mellemtiden sidder de gamle ledere videre
valgt under helt andre forudsætninger under
en anden lov. De skal ikke længere stå til an-
svar for deres oprindelige vælgere, for der
bliver ikke flere valg. Der er ingen garanti for
at de kender de mest elementære forvalt-
ningsprincipper. Informationen til os ansatte
er blevet forringet. 

Lederne har fået langt større magt end no-
gen forudså da de blev valgt. Der er lagt op
til institutledere der både har generelle ledel-
sesmæssige kvalifikationer og store
forskningsmæssige kvalifikationer og autori-
tet. Det svarer til at forvente at Det kgl. Tea-
ter skal ledes af en person der forener Jørgen
Reenbergs og Michael Christiansens kvalifi-
kationer. Helst også gerne med et stænk Sha-
kespeare. Og ikke til alt for høj løn, tak. Ing-
en andre lande har fundet på en sådan kon-
struktion.

Forskere evalueres ustandseligt af stude-
rende for deres undervisning. Deres
forskning evalueres løbende af kolleger ved
seminarer, konferencer, når de søger artikler
optaget i videnskabelige tidsskrifter, i anmel-
delser, og når de søger nye stillinger. 

De studerende evalueres løbende ved prø-
ver og eksaminer. Selv videnskabsministeren
evalueres løbende af medierne og i forbin-
delse med valg til Folketinget af vælgerne. I
moderne private virksomheder evalueres ik-
ke bare medarbejderne, men også lederne
evalueres – også af medarbejderne. Men man
har ikke sikret at lederne på universiteterne
løbende evalueres af medarbejderne. I be-
tragtning af den magt man har givet dem, er
det rent ud forbløffende. 

Det bliver svært at give fremtidens ledel-
sesforhold legitimitet. Men værst er under-
skuddet på legitimitet dog nu. Kunne man ik-
ke snart sætte tempoet lidt op på KU?

Deltag i debatten
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling.

Et læserbrev bør være på højst 2.000 enheder med mellemrum eller 300 ord.

Et synspunkt må ikke overskride 4.000 enheder med mellemrum eller 600 ord.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte læserbreve.

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. 

Deadline: se kolofonen.

Isidste nummer af Universi-
tetsavisen var der en begej-
stret artikel om København

Universitetets deltagelse i
DHL-stafetten. Af artiklen
fremgik det at KU deltog med
50 hold i torsdagens løb, og
det var netop torsdagens KU-
hold der havde fundet vej til
spalterne i avisen. 

Faktisk havde KU deltagen-
de hold samtlige fire dage idet
der tilsyneladende ikke havde
fundet nogen form for koordi-
nering af KUs deltagelse sted.
Det svarer lidt til hvis Novo
Nordisk havde ladet det være
op til de enkelte afdelinger at
organisere deres egen delta-
gelse. Det havde de naturligvis
ikke. Novo Nordisk, Lundbeck,
Miljøministeriet og mange an-
dre var meget synlige til DHL
stafetten, men det var Dan-
marks største universitet mær-
keligt nok ikke.

SDU langt foran
Til sammenligning kan fortæl-
les at når der er Eventyrløb i
Odense, er Syddansk Universi-
tet hvert år blandt de tre stør-
ste hold. SDU inviterer fra cen-

tralt hold alle medarbejdere til
deltagelse, og der organiseres
et stort telt med fadøl og grill
(nogle år endda med rektor
bag grillen!). SDU synliggøres
som en stor forskningsinstitu-
tion og arbejdsplads i hele
Fyn-regionen, og medarbej-
derne føler en opmærksomhed
fra universitetet.

Og det er vel eksempler som
dette der er årsag til at det –
mod al sund fornuft – føles
som at komme fra et stort uni-
versitet til et mindre, når man
som undertegnede, kommer
til KU efter en tid på SDU. 

På KU er der et minimum af
samspil fakulteterne imellem,
og som ansat mærker man kun
sjældent at universitetet består
af andet end ens eget institut.
Resultatet er at man på fx Ke-
misk Institut føler et større
fællesskab med DTU eller DFU
end man gør med størstedelen
af sit eget universitet.

Pinlig it-struktur 
Ja, det er naturligvis sværere
at koordinere KU qua dets
størrelse og den geografiske
spredning. Dette er vel den

sædvanlige forklaring på fra-
været af en årsfest for ansatte
og studerende. 

Men når man samtidig op-
lever en decideret pinlig it-
infrastruktur (sammenlign fx
www.ku.dk med hjemmesi-
derne for landets øvrige uni-
versiteter), og at KU ikke en-
gang er i stand til at organisere
en fælles deltagelse ved begi-
venheder som DHL stafetten
hvor der ellers er meget at
hente – både med hensyn til
PR overfor omverdenen, med-
arbejderpleje samt tværfagligt
fællesskab blandt de ansatte –
så virker det som om KU ikke
har reel vilje til samhørighed. 

Det ville være en fremgang
om Universitetsavisen næste år
kunne bringe en artikel om at
KU havde været blandt de stør-
ste deltagere ved DHL2006.

Christian Janfelt, ph.d.-stude-
rende, Kemisk Institut, KU.

UNIVERS ITETSREFORM

Ledelse uden legitimitet
Tim Knudsen,

professor på Institut

for Statskundskab

SYNSPUNKT

DHL-STAFET

KU – Komplet
Ukoordineret

F O T O S : L I Z E T T E  K A B R É
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DEBAT

Når man i 2006 skærer i
bevillingerne til efter-
uddannelse, rammer

man de studerende på Åbent
Universitet. Pyt, er argumentet
– de er alligevel con amore-stu-
derende der læser for deres
fornøjelses skyld og derfor i
princippet overflødige. Men
argumentet er forfejlet, for de
åbne universitetsuddannelser
er både samfunds- og er-
hvervsrelevante, og at skære i
dem er at ramme videnssam-
fundet i sin livsnerve.

I det moderne samfund er
livslang læring for længst ble-
vet introduceret som et grund-
lag for styrkelsen og videreud-
viklingen af det videnssam-
fund som universiteterne er en
af de vigtigste garanter for. 

Der er ingen grund til at
gradbøje ordet livslang læring
da det er selvforklarende. Der-
imod er der god grund til at

advare mod den tilsyneladen-
de forskel på hvad der er con
amore – forstået som overflø-
digt og lystbetonet – og hvad
der er senza amore - forstået
som relevant, men pligtbeto-
net uddannelse. 

Livslang læring
Idéen om livslang læring kan
ikke på samme måde som det
gamle uddannelsesideal på
universitetet knyttes til be-
stemte professioner. Men dette
uddannelsesideal er selv
under forvandling. Vi må for-
vente at aftagerne af nyuddan-
nede kandidater i fremtiden
vil være lige så interesserede i
kandidaternes generelle ana-
lytiske kompetencer som i de-
res fagspecifikke færdigheder. 

Kandidatuddannelserne vil i
stigende grad fungere som
brede platforme der sætter
folk i stand til at tilpasse sig

mange skiftende arbejdsfunk-
tioner og erhverv. Efteruddan-
nelserne, herunder Åbent Uni-
versitet, fungerer derimod
som leverandører af spidskom-
petencer der målretter folk til
at varetage ganske bestemte
funktioner og opgaver. 

Erhvervsrelevans i bred-
den
Hvilke funktioner og opgaver
det for eksempel kan dreje sig
om, forsøgte jeg i sidste uge at
kaste lys over ved at bede stu-
dieadjunkt Ulla Prien fra Ara-
bisk om at lave en opgørelse
over de studerende der følger
hendes Åbent Universitets-
kurser. 

Her i efteråret drejer det sig
om over 90 studerende hvoraf
den største enkeltgruppe be-
står af gymnasielærere der vil
være på forkant hvis arabisk
bliver et linjefag i gymnasier-

ne, eller som ønsker at få ind-
sigt i den sproglige baggrund
hos deres indvandrerelever. 

Den næststørste gruppe er
hovedfagsstuderende fra an-
dre fag, fx journaliststuderen-
de eller stud.polit.er som af
den ene eller den anden grund
ikke kan gå på tilvalgsdaghol-
dene. Denne gruppe er pri-
mært interesseret i begynder-
kurserne i sprogindlæring
(propædeutik). 

Den tredjestørste gruppe be-
står af en bred vifte af profes-
sionelle som alle meget be-
vidst har valgt fag ud fra et øn-
ske om at opkvalificere sig. De
er ofte i forvejen beskæftiget
med Mellemøsten, indvandre-
re eller sprog. Det kan være
journalisten der vil ind på
mellemøstområdet eller allere-
de er der, socialrådgiveren der
arbejder i et etnisk rådgiv-

ningscenter, den ph.d.-stude-
rende der arbejder med iraki-
ske flygtninge i Danmark, poli-
timanden, sygeplejersken og
cand. polit.en på internationa-
le opgaver, eller læreren der
underviser i dansk som frem-
med- eller andetsprog og der-
for vil prøve at være på den
anden side af katederet i for-
hold til den svære opgave det
er at lære et fjernt fremmed-
sprog. 

Den mindste gruppe, pen-
sionisterne, kommer ind på en
suveræn sidsteplads med fem
eller seks studerende ud af 90.  

Investering i fremtiden
De åbne universitetskurser er
identiske med de kurser som
udbydes for almindelige stu-
derende under de ordinære
programmer, og eksamenskra-
vene er de samme. Derfor er
der også flere og flere af de

studerende der på et tidligt
tidspunkt i forløbet målrettet
forholder sig til at tage en hel
BA-uddannelse på Åbent Uni-
versitet. 

Gennem Åbent Universitet
har samfundet en fortræffelig
og velfungerende adgang til
investering i den viden som
skal bære fremtiden, og det er
dybt beklageligt at disse akti-
viteter bliver ramt med de
kommende nedskæringer. De
åbne universitetskurser er al-
mendannende, kompetencegi-
vende og erhvervsrelevante.
Og ja – de følges selvfølgelig,
som alle kurser og uddan-
nelser burde følges, con amore
– af lyst og interesse! 

Ingolf Thuesen, leder af Institut
for Tværkulturelle og regionale

studier, KUA.

VOKSENUDDANNELSE

Åbent Universitet: Con amore – og erhvervsrelevant

CON ELLER SENZA AMORE – De åbne

universitetskurser følges som alle kurser og uddan-

nelser burde følges, con amore – af lyst og interes-

se. Men de er samtidig højest erhvervsrelevante, 

viser en opgørelse over de 90 arabisk-studerende

på Åbent Universitet, KUA. 
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ler på CSS. Hvor er min Uni-
versitetsavis?

Martin Duus, stud.soc. i 
Medievidenskab og Samfunds-
fag.

SVAR

Kære Martin Duus – Naturligvis
skal du have din Universitetsavis
på CSS. Problemet skyldes en
intern fejl hos os. Fra og med
den udgave der udkommer tors-
dag den 29. september vil der
være Universitetsaviser til de
studerende på CSS.

Driftschef Erwin Koster
Kristensen.

Kan det være rigtigt jeg
skal hele vejen ud til
KUA før jeg kan få fat i

Universitetsavisen? Jeg har
min daglige gang på det nye
Center for Sundhed og Sam-
fund (CSS) sammen med
4.500 andre studerende. 
Man kunne da forvente at et
kundegrundlag af denne stør-
relse kunne gøre os berettiget
til at få stillet nogle standere
op så vi ikke behøvede at trave

Hvor er min Universitetsavis?
den halve by rundt for at få 
fat i et eksemplar. Ifølge den
seneste interne læserunder-
søgelse er kendskabet til avi-
sen faldet på grund af over-
gangen til stakomdelingen, 
og på Humaniora taler man
om det hemmelige nummer 
af HUManist (det eneste sta-
komdelte nummer) fordi in-
gen ved hvad der stod i det.
Det hjælper ikke på kendska-
bet til avisen at den helt mang-
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Kære Jakob Lange
I forbindelse med debatten om færdigud-
dannedes gældsniveau er jeg blevet op-
mærksom på at du endnu en gang har ud-
talt at en stor gruppe af studerende har en
for høj levestandard. 

Det ærgrer mig at vi studerende gentag-
ne gange skal høre en af vort universitets
øverste embedsmænd udtale at vi har det
for godt i dagligdagen.

For det første mener jeg at billedet af
den studerende med et svimlende beløb til
privatforbrug hver måned simpelthen er
urigtigt. Det er stadig ikke flertallet af stu-
derende der både modtager SU, lån og ud-
nytter rammen for erhvervsarbejde maksi-
malt. Jeg tror at stigningen i brugen af stu-
dielån snarere skal findes i at det de sidste
10-15 år er blevet dyrere og dyrere at bo i
København uden at SU-stipendiet er steget
blot tilnærmelsesvis tilsvarende.

Det kan godt være at flertallet af de stu-
derende i dag ikke bor på et kvistværelse
og lever af ris og pasta, men en af pointer-

ne med såvel SU som muligheden for er-
hvervsarbejde var vel netop at det ikke
skulle være et liv i fattigdom at være stu-
derende.

Når resten af samfundet er i gang med
en forbrugsfest, og leveomkostningerne
stiger for alle grupper, kan jeg ikke se det
rimelige i at man beskylder os på en af
samfundets laveste overførselsindkomster
for forkælelse. Vi har på intet tidspunkt
krævet en luksustilværelse, men det må væ-
re rimeligt at vi er i stand til at bo og leve i
rimelig nærhed af vores uddannelsessted.

Vi tudes ørerne fulde om at samfundet
har brug for at vi uddanner os. Så må det
også være rimeligt at vi er i stand til at
fungere som en integreret del af det sam-
fund, imens vi uddanner os. 

Jeg håber at du en anden gang vil tænke
dig om en ekstra gang før du offentligt
kalder vores levestandard for opskruet.

De bedste hilsener 
Jesper Johansen

Kære Jesper
Jeg er slet ikke ude efter de
studerende. Tværtimod. Mit
ærinde er at SU’s lånemulig-
heder ikke bør kunne sam-
menlignes med konceptet for
fx Accept Card. Låner man
penge ud, bør man gøre meget
ud af at fortælle at pengene
skal betales tilbage. Mit ærinde
er at få de studerende til at
tænke sig mindst en ekstra
gang om inden de låner. De
må ikke lade sig snyde af at
renten er lav. Realrenten er
faktisk høj med den lave infla-
tion vi har.   

Udviklingen i antallet af stu-
derende der har en gæld på
over 200.000 kroner, er vold-
som. Jeg frygter at 1980’ernes
traume med nyuddannede
med kæmpestudiegæld genta-
ger sig. Den gang blev sådan
nogle som mig bebrejdet at vi
ikke havde advaret mod for
stor gældsætning.

200.000 kroner lyder måske

ikke af meget når mange rask
væk køber ejerlejligheder til
mellem en og to millioner kro-
ner. Men al erfaring viser at de
der ender med en studiegæld
på meget over 150.000 kroner,
har meget svært ved at betale
tilbage. Skylder man mere end
250.000, opgiver så godt som
alle at gøre noget ved gælden.
Og så er fanden løs. Staten 
er hård når pengene skal ind-
drives. Ens arbejdsgiver skal
trække ganske meget udover
skatten i lønudbetalingerne.
Ofte er man op mod de 50 år
før man får en normal økono-
mi. 

SU’en er blevet udhulet de
sidste mange år. Den årlige re-
gulering er ikke fulgt med. De
studerende der får børn kan
slet ikke få det til at løbe
rundt. De skal, som jeg har
foreslået mange gange, ganske
enkelt have mere i SU og ikke
som nu øgede lånemuligheder.
Det kan også være velgennem-

tænkt at tage studielån i for-
bindelse med en ejerlejlighed,
men det er langt fra uden risi-
ko. 

Det er fint at mange stude-
rende lever forholdsvis godt.
Du har ret i at et lejet værelse
og pasta er ude. Mange studie-
lån indebærer at man  finan-
sierer forbrug i studietiden
med en betragtelig del af ens
lønindkomst i de første mange
år på arbejdsmarkedet. Det er
surt hvis ens forbrugsmulighe-
der ikke øges når man får et
‘rigtigt’ job på 37 timer om
ugen. Især hvis det mere var af
lyst end af nød man tog lånene.

Med venlig hilsen 
Jakob Lange

Kære Jakob
Jeg er helt enig i dine betragt-
ninger omkring det problema-
tiske ved lånemulighederne.
Det er ikke nogen rar situation
hvis man indleder sin karriere
på arbejdsmarkedet med en
stor personlig gæld. Vi kan og-
så være enige om at det er
skidt hvis folk er nødt til at
sætte sig i gæld i løbet af deres
uddannelse. Hvad jeg der-
imod ikke er enig med dig i, er
formuleringerne om at gælden
kommer af at »de studerendes
levestandard er for høj«, som
du fx var citeret for i Dan-
marks Radio.

Problemet er at det med den
nuværende SU er svært at op-
retholde en normal levestan-
dard i København uden enten

at tage erhvervsarbejde, lån
eller en kombination af de to
ting. Jeg mener at der skal væ-
re plads til både erhvervsar-
bejde og lån, men det skal væ-
re et aktivt tilvalg man som
studerende kan vælge at tage,
og ikke noget man er nødt til
at tage for at overleve.

Jeg tror bestemt ikke at det
har været din hensigt at angri-
be de studerende med dine
udtalelser, men du må være
klar over at formuleringer som
at vores levestandard er for
høj, er udokumenterede gene-
raliseringer der passer som
fod i hose til en bestemt linje i
den offentlige debat for tiden.
Det er den linje der betragter
studerende som en belastning
for samfundet fordi vi ikke bli-

ver hurtigt nok færdige, og
fordi vi oven i købet tillader os
at hæve penge fra staten selv-
om vi ikke pt. producerer no-
get nyttigt. 

Hvis man som politiker i
forvejen ønsker at forringe
studerendes vilkår, er det en
gave at få bekræftet fra studie-
chefen på landets største uni-
versitet at de studerende lever
alt for godt. Det er det jeg re-
agerer imod. Jeg ved at du ik-
ke selv går ind for at forringe
de studerendes vilkår, men så
meget desto større grund vil
jeg mene der er til at passe på
med den slags formuleringer i
offentligheden.

Venlig hilsen Jesper

STUDIEGÆLD

Lever de studerende over evne?

Ubekymrede studerende
»Udover forsørgerne er låntagerne en skønsom blanding af studerende med for høje

boligudgifter og for højt forbrug. Altså ikke folk der har det dårligt. For ti år siden

hang bevidstheden om forældregenerationens studiegæld som en sort sky over de stu-

derende. Men i dag er forskrækkelsen vendt til en farlig optimisme.«

Jakob Lange, Urban 7. september 2005.

Jacob Lange Jesper Johansen

Fakta
Knap 43.000 afsluttede sidste år studiet med en gæld til SU-styrelsen. Det er 10.000 flere end for

syv år siden. På fire år er antallet af nyuddannede med en slutgæld på over 150.000 til SU-sty-

relsen steget med 50 procent til 4.400 sidste år. 480 nyuddannede toppede statistikken for 2004

med en gæld hver på over en kvart million kroner – en stigning på knap 60 procent på to år.

Stadig flere studerende låner sig til en kæmpegæld under uddannelsen. Er støttemulighederne 
for ringe – eller har de studerende blot fået alt for dyre vaner? Studiechef Jakob Lange krydser 
klinger med formanden for Forenede Studenterråd, Jesper Johansen

Kære Jesper
Godt vi ikke er uenige. Det kunne jeg nu
heller ikke tro. 

Du kan have ret i at det jeg er citeret for,
i den korte og forvanskede udgave, måske
kan misbruges af politikere der ikke vil de
studerende det godt. 

Problemet er snarere at mange af de po-
litikere der på mange måder vil de stude-
rende det godt, har øget lånemulighederne
i flere omgange. I stedet for at give flere
kontanter til fx fødselsklip, har man øget
mulighederne for at optage lån. 

Jeg tror ikke de studerendes lånemulig-
heder er i farezonen. Tværtimod. Bl.a. vis-
mændene har fået den idé at SU på kandi-
datuddannelserne skal ændres til lån. Det
bliver ved med at poppe op som en god
idé. Det er derfor vigtigt at fortælle at

mange  studerende allerede låner ganske
meget, uden at det som ellers påstået vir-
ker som et incitament til at blive hurtigere
færdig. 

Jeg håber at du og FSR kan bakke op om
at der iværksættes en grundig forbrugerop-
lysning om studielån og studiegæld. Ikke
nogen skræmmekampagne. SU-lån via
selvbetjening kan være lidt for fristende. 

Tak for en god debat. Fremover vil jeg
være endnu mere forsigtig med hvad jeg si-
ger. Siger man slet ingen ting, så er risiko-
en for at man bliver fejlciteret selvfølgelig
mindre. Chancen for at man flytter noget
bare en lille smule, er til gengæld også
væk. 

De venligste hilsener Jakob

STUDIEGÆLD 1

Vi har aldrig krævet luksus

STUDIEGÆLD 2

Lad jer ikke snyde af
den lave rente

STUDIEGÆLD 3

Vi kan ikke klare os
uden lån og arbejde

STUDIEGÆLD 4

Lån fremmer ikke lyst
til at blive færdig
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NAVNE

Tiltrædelser

Henrik Dam

Prodekan, lek-

tor, lic.jur. 

Henrik Dam er

udnævnt som

professor i

Skatteret ved

Det Juridiske Fakultet den 1. sep-

tember 2005. Her blev Henrik

Dam ansat som stipendiat i

1991. Efter en kort periode som

fuldmægtig i Sundhedsmini-

steriet vendte han tilbage som

adjunkt i 1996 og blev med

virkning fra 1998 ansat som lek-

tor. Han har skrevet ph.d.-af-

handling om ægtepagter i 1996

og en disputats om rette ind-

komstmodtager der er antaget

af Københavns Universitet til of-

fentligt forsvar den 7. oktober

2005. Han forsker og underviser

i dag i skatteret. Henrik Dam

holder tiltrædelsesforelæsning

28. oktober kl. 13.00.

Udnævnelser

Niels Keiding

Professor i bio-

statistik ved

Københavns

Universitet

Niels Keiding

er blevet ud-

nævnt til æresdoktor, Docteur

Honoris Causa, ved Université

Victor Segalen Bordeaux 2 i

Frankrig. Niels Keiding modta-

ger graden som anerkendelse af

sin udvikling og anvendelse af

biostatistiske metoder, sine bi-

drag til opbygning af forsknings-

miljøer og sit arbejde i interna-

tionale statistiske organisatio-

ner. Niels Keidings forskning lig-

ger især inden for analyse af

overlevelsesdata og komplekse

livsforløb i epidemiologi. Ak-

tuelle anvendelser ligger i om-

råderne fertilitet, knoglemarvs-

transplantation, hormonbe-

handlingsbivirkninger og miljø-

epidemiologi, herunder mandlig

reproduktion og kviksølvsekspo-

nering i fosterlivet.

Priser

Jann Hau

Professor Jann

Hau fra Afde-

ling for Eksperi-

mentel medicin

på Det Sund-

hedsvidenska-

belige Fakultet har modtaget

den internationale dyrevel-

færdspris The Animal Welfare

Award på 25.000 Euro. Prisen gi-

ves blandt andet som anerken-

delse for Jann Haus væsentlige

bidrag til forbedring af velbe-

findende og velfærd for dyr der

anvendes i biomedicinsk forsk-

ning. Pengene skal bruges til et

forskningsprojekt der skal elimi-

nere stress hos forsøgsdyr der

anvendes i antistofproduktion. 

washing machine and dish-

washer.

Rent: 6.000 kr. per month excl.

heat, electricity, water (appr.

800 kr.).

Deposit: 19.950 kr.

Contact: Tel. 4542 5465 or 

e-mail: jitka@get2net.dk.

Vanløse

Periode: Snarest muligt og min.

3 mdr. 

Størrelse: Værelse i villalejlig-

hed, 11 kvm. Adgang til køk-

ken, bad og have. 

Udstyr: Evt. møbleret, internet,

opvaskemaskine og vaskerum.

Lejer: Ikkeryger. 

Husleje: 2.500 kr. pr. md. 

Depositum: 2.500 kr. 

Kontakt: E-mail:

kwillemann@mail.dk el. 

tlf. 3029 2371.

Nørrebro

Periode: Fra 1/11-05 el. før.

Størrelse: Værelse, 30 kvm. i lej-

lighed. Adgang til bad, spise-

køkken og trådløst net.

Husleje: 3.000 kr. pr. md.

Kontakt: Marie T. Larsen, e-mail:

mariespost@hotmail.com.

Rødovre 

Period: From 1/11-05 and up to

1-2 years. 

Size: House, 180 sqm., 3 bed-

rooms, living room, 2 bath-

rooms, kitchen, basement,

garden and playground. 

Equipment: Furnished or unfur-

nished, dishwasher, washing

machine. 

Rent: 11.500 kr. per month. 

Contact: Lars and Anita Fjelsted,

e-mail: anf@mst.dk or. tel.

3879 7775.

København NV

Periode: Så hurtigt som muligt.

Størrelse: 2 vær. i lejlighed, 

begge 20 kvm. med altan. 

Adgang til køkken og bad. 

Husleje: 3.500 kr. pr. md.

Kontakt: Michael Fuchs, e-mail:

mfua@hotmail.com.  

Østerbro

Period: From 1/1 to 31/7-06.

Size: Apartment, 5 rooms, 

145 sqm.

Equipment: Fully furnished,

dishwasher, washer, dryer, 

cable-TV and broadband.

Tenants: Non-smokers. No ani-

mals.

Rent: 12.500 kr. per month excl.

utilities, TV and broadband.

Deposit: 37.500 kr. 

Contact: E-mail: gojen@sol.dk.

Hellerup

Period: From 1/11-05 to 1/4-06.

Size: Apartment, 80 sqm., 

2 rooms, kitchen and bath-

room.

Equipment: Fully furnished, TV,

washing machine and dryer in

basement.

Tenant: lecturer/researcher, 

1 person.

BOLIGER

Bolig søges

Copenhagen

Period: As soon as possible and

until May 2006.

Size: Room. 

Tenant: Student doing an

internship F.

Contact: Tel. 2928 3638. 

Copenhagen

Period: From 1/10-05 to 

31/12-06.

Size: Apartment, 2 rooms.

Tenant: Post-doc and wife from

New Zealand.

Rent: Max 5.000 kr. per month.

Contact: E-mail:

PPGardner@bi.ku.dk.

Copenhagen

Period: From Feb. 2006.

Size: Room with access to

shower and kitchen.

Tenant: Student M.

Contact: E-mail:

M.Damasek@seznam.cz.

Glostrup 

Periode: Fra medio okt. 2005 til

medio jan. 2006.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Gerne møbleret. 

Lejer: Gæsteforsker fra Ålborg

Universitet, K.

Kontakt: Line Buchgreitz, 

e- mail: linbuc01@

glostruphosp.kbhamt.dk el. 

tlf. 4323 3133.

Bolig udlejes

Amager

Periode: Fra 1/10-05.

Størrelse: Værelse, 15 kvm., til

pendler, gæstelærer el. stud.

der har brug for et værelse i

løbet af ugedagene.

Udstyr: Bad, køkken, vaskema-

skine, internet og kabel-tv.

Husleje: 2.700 kr. pr. md. inkl. alt. 

Kontakt: E-mail:

dortinas@yahoo.com.

Nørrebro

Period: From 25/1 to 1/7-06.

Size: Flat, 60 sqm., 3 rooms.

Equipment: Furnished.

Tenant: University lecturer.

Rent: 6.500 kr. per month incl.

heating and electricity. ADSL

and cable is 500 per month.

Tel. can be arranged.

Deposit: 13.000 kr.

Contact: Tel. 2299 0029 or 

e-mail: cc@kms.dk.

Københavns centrum

Periode: Fra 1/11-05 til 1/5-06.

Størrelse: Stueetage i villa.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Gæsteforsker el.lign.

Kontakt: Tlf. 3887 9135 (aften).

Holte

Period: From 1/2 or 1/1-06 to

30/6-09.

Size: Apartment, 3 rooms, 

94 sqm., kitchen and shared

garden.

Equipment: Possibly furnished,

DET SKER

Prisoverrækkelse
I foråret 2005 udskrev Kritisk Metafysik en essay-konkurrence over temaet kritikkens mulighed i det 21.

århundrede. De tre vindere vil blive fejret med champagne, og der vil blive holdt taler af og for vinderne

Tid: 30/9 kl. 16.00

Sted: KUA, Café Alkvantortrappe, ved trappe 13

Arr.: Kritisk Metafysik, www.kritisk-metafysik.dk

An epistemology for the study of consciousness
Foredrag af Max Velmans, Psychology Department, Goldsmith College, London, England. Tilmelding til

pkh@cfs.ku.dk

Tid: 4/10 kl. 10.15-12.00

Sted: CFS, Købmagergade 44-46, lok. 403, 4.

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning, www.efs.ku.dk 

Identification and characterization of proteins secreted from 
Chlamydia pneu-moniae into its host cell
Foredrag af Brian Vandahl, Afdeling for Infektionsimmunologi, SSI

Tid: 4/10 kl. 15.00

Sted: SSI, Artilleriej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

BLUS-aften
Hundrede procent homo-hygge

Tid: 4/10 kl. 19.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: BLUS, bøsse/lesbiske studerende, www.BLUS.dk

Den Samfundsetiske Udfordring
Foredrag af lektor Øjvind Larsen, Copenhagen Business School

Tid: 4/10 kl. 19.30

Sted: Teologicaféen, Købmagergade 44

Arr.: Filosofisk Forum, www.filosofisk-forum.dk

The EU and the fight against terrorism
Jean Monnet lecture by Anja Dahlgaard-Nielsen, Senior Research Fellow, Danish Institute for 

International Studies

Tid: 5/10 kl. 10.15-12.00

Sted: Department of Political Science, CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 5.1.22

Arr.: Jean Monnet Guest Lectures, hl@ifs.ku.dk

Informationsstruktur i tekstforståelsen
Foredrag af post doc.-stipendiat Simon Borchmann, Aarhus Universitet

Tid: 5/10 kl. 14.15-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 22.1.47

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik, kabo@hum.ku.dk

Ingemann som salmedigter
Salmestudiekreds med formand for Ingemann-Selskabet, dr.phil. Niels Kofoed

Tid: 5/10 kl. 17.00

Sted: Trinitatis Kirke

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, www.indreby.org

Findes der en naturens semiotik?
Foredrag af Jesper Hoffmeyer, lektor på Institut for Molekylærbiologi, KU. 20 kr. for ikke-medlemmer

Tid: 5/10 kl. 19.00

Sted: Det ny KUA, 22.0.47

Arr.: Selskabet for Filosofi og Psykologi, www.selskabetfp.dk

Introduction to The Royal Library in English
Registrate on www.kb.dk/yd/kurser three days in advance

Time: 6/10 kl. 13.15-16.00

Venue: KUA, lok. 8.1.128a

Organizer: The Royal Library

Børn og sorg
Foredrag af studenterpræsten på Natur og Sund i forbindelse med Faglig Dag på Panum 

Tid: 6/10 kl. 14.15-16.00

Sted: Panum Instituttet

Arr.: Studenterpræsten på Natur og Sund, www.sund.ku.dk/praest

Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre

måneder. Boligannoncer kan sendes på e-mail: uni-avis@adm.ku.dk

og bringes kun én gang. 

Deadline 3/10 for avis 13 der udkommer 13/10 og 

deadline 17/10 for avis 14 der udkommer 27/10.



Hjælp flygtninge i Afrika
Dansk Flygtningehjælp holder landsindsamling søndag den 13. november. I Darfur er

mere end 2 millioner mennesker nu på flugt. Dansk Flygtningehjælp er i gang med at

uddele mad, tæpper, kogegrej og såsæd. Men der er brug for meget mere. For de penge

man kan indsamle på tre timer, kan 20 mennesker i Darfur forsynes med kogegrej og

udstyr til at rense drikkevandet.

Meld dig som indsamler på www.flygtning.dk, tlf. 8816 1688 

eller sms INDSAMLER til 1299, så ringer vi til dig.
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FORTSAT ...

Rent: 7.500 kr. per month incl.

heating.

Deposit: 20.000 kr.

Contact: Sheila, e-mail: 

sra@kabelmail.dk or 

tel. 3961 4449.

Frederiksberg

Period: From 1/11-05 and for 

6-18 months.

Size: Apartment, 48 sqm., 

2 rooms, kitchen and bath-

room. 

Equipment: Fully furnished, incl.

TV and washing machine.

Rent: 5.900 kr. per month incl.

cabel, heating and electricity.

Deposit: 17.700 kr.

Contact: E-mail: lsj@comxnet.dk.

Islands Brygge

Period: From 1/11-05 or later.

Size: Apartment, 3 rooms, 

120 sqm. Balconys, kitchen, 

2 baths and parking facilities.

Contact: E-mail:

Trude26@post4.tele.dk.

København K

Periode: Fra 1/11-05 i 5-6 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 

120 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 6.800 kr pr. md. inkl.

aconto varme.

Depositum: 20.000 kr.

Kontakt: E-mail:

rronn@bi.ku.dk.

Østerbro 

Periode: Fra 1/10-05 og for ca. 

2 år. 

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

62 kvm. 

Udstyr: Køkken, bad, fransk 

altan, kabel-tv. 

Lejer: Ikkeryger. 

Husleje: 6.195 kr. pr. md. ekskl.

forbrug (4-500 kr. pr. md.). 

Depositum: 18.585 kr.

Kontakt: Tlf. 5160 6741 el. 

e-mail: Lars.hartzner@

forbank.dk.

Kollegier

Ryesgade 58 Kollegiet 
Periode: Ledige værelser i efter-

året 2005.

Målgruppe: Studerende der har

lyst til at engagere sig i fæl-

lesskabet og det sociale liv på

kollegiet.

Kollegiet: Et lille selvejende kol-

legium der ligger i Ryesgade

58. Der bor syv på hver gang,

to har eget bad og wc, resten

deler et bad og to wc’er. Et

fælles køkken, nyrenoveret

gård med græsarealer og di-

rekte udgang til Sortedams-

søen.

Husleje: 2.-2.500 kr. pr. md. 

Ansøgning: Skriv lidt om dig

selv og send ansøgning på 

e-mail:

Ryesgade58@hotmail.com.

Professorship from January 1,

2006, who can strengthen

groups at the Institute work-

ing with biochemistry/

proteinchemistry. The Institu-

te of Molecular Biology and

Physiology mainly teaches

B.Sc, M.Sc., and Ph.D. students.

The applicant must qualify to

teach at all three levels. Priori-

ty will be given to candidates

with a record of teaching

biochemistry/proteinchemi-

stry. Current teaching duties

associated with the position

include contributions to the

Departmental curriculum in

biochemistry/proteinchemi-

stry. 

Qualifications: Candidates must

hold a Ph.D. degree and have

a documented scientific pro-

duction at an international 

level. 

Deadline for applications: 

11 October, 2005, at noon.

Full announcement:

www.ku.dk/stillinger.

Adjunktur i Drosophila
transgene technology
Sted: Biologisk Institut.

Indhold: Stillingen er varig hvis

pågældende efter tre år – 

efter aftale med universitet –

bedømmes kvalificeret som

lektor.

Ansøgningsfrist: 1/11-05, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: 

Se www.ku.dk/stillinger.

TAP-stillinger

Fuldmægtig til 
projektansættelse
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Projektet består i at

gennemgå allerede eksiste-

rende forretningsgange i for-

bindelse med planlægning og

afvikling af undervisning, ek-

samener og andre uddannel-

sesaktiviteter med henblik på

at bidrage til it-understøttelse

af nye forretningsgange og

implementere disse.

Kvalifikationer: En baggrund

der tager afsæt i en kombina-

tion af it og en faglighed

inden for den offentlige for-

valtning.

Omfang: Til foreløbig besæt-

telse 1/1-06 og 1 år frem.

Ansøgningsfrist: 7/10-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.jur.ku.dk/

stillinger/

Fuldmægtig til 
formidlingsprojekt
Sted: Geologisk Institut.

Indhold: Udvikling af undervis-

ningsudstyr til gymnasiernes

undervisning i geofag. 

Omfang: 1 år. 

Ansøgning sendes til: Udvik-

lingskonsulent Rune Wåhlin

Andersen, Geologisk Institut,

STILLINGER

VIP-stillinger

Samfundsvidenskab

Adjunktur i europæisering 
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold/kvalifikationer: 3-årig

videreuddannelsesstilling med

forsknings- og undervisnings-

forpligtelse ledig til besæt-

telse 1/2-06. Stillingen ønskes

besat med en kandidat med

en politologisk uddannelse,

og ansættelsen forudsætter

videnskabelige kvalifikationer

som ph.d. el. tilsv. Der lægges

vægt på forskningskompeten-

ce og -potentiale i relation til

instituttets ønske om en styr-

kelse af den teoretiske og em-

piriske forskning i EU-integra-

tionens konsekvenser for na-

tional politikdannelse og for-

valtning. 

Ansøgningsfrist: 20/10-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag 

kan ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Lars Bille, tlf. 3532 3384,

e-mail lb@ifs.ku.dk. Se også

www.polsci.ku.dk. 

Sundhedsvidenskab

Klinisk professorat i 
Gynækologi og Obstetrik
med særlig henblik på 
Human Reproduktion
Sted: Klinisk Institut for Gynæ-

kologi, Obstetrik og Pædiatri.

Indhold: Varigt professorat med

tilhørende overlægestilling i

KAS/H:S ved Amager hospital

med tjeneste ved enten Gy-

nækologisk-Obstetrisk afde-

ling, KAS Herlev el. Juliane

Marie Centret, Rigshospitalet.

Kvalifikationer: Det er en forud-

sætning at der opnås ansæt-

telse i begge dele af stillingen

og derfor en betingelse at an-

søgeren indsender både en

ansøgning til Fakultetet (pro-

fessordelen) og en ansøgning

til det ene eller til begge de

nævnte hospitaler/sygehuse

(overlægedelen). 

Ansøgningsfrist: 4/11-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt fakultetet,

tlf. 3532 7118. De fuldstæn-

dige overlægeopslag kan ses

på www.laegejob.dk el. hos

Personalekontoret, KAS Her-

lev, tlf. 4488 4726 el. Persona-

lefunktionen, Juliane Marie

Centret, tlf. 3545 4768.

Naturvidenskab

Associate Professor
Sted: Institute of Molecular Bio-

logy and Physiology.

Contents: Applications are in-

vited for a 5 year Associate

High-pressure behaviour of Earth’s 
crust and mantle silicate minerals
Foredrag af dr. Fabrizio Nestola, Bayerisches Geoinstitut, Bayreuth

Tid: 6/10 kl. 15.00

Sted: Geologisk Institut, Øster Voldgade 10, Aud. A

Arr.: Dansk Mineralogisk Selskab, www.2dgf.dk

Jensen møder Müller. Om det dansk-tyske efternavnesystem
Forelæsning af ph.d.-stipendiat Ken Farø, KU og MA Sebastian Kürschner, Freiburg Universität, Tyskland

Tid: 7/10 kl. 11.00-13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.2.47

Arr.: Fredagsforelæsninger på Tysk og Nederlandsk og Afdeling for Navneforskning

Unges erfaringer med pornografi – sociale og sundhedsmæssige be-
tydninger
Foredrag af Barbara Ann Barrett, forskningsassistent, Folkesundhedsvidenskab, KU

Tid: 7/10 kl. 12.00-13.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5. mødelok. 16.1.62

Arr.: Koordinationen for Kønsforskning, kkf@sociology.ku.dk

Langs navneforskningens grænser
Afskedsseminar for lektor, dr.phil. Vibeke Dalberg med indlæg der søger mod propriets grænser og af-

grænsning som en spejling af Vibeke Dalbergs egen livslange forskningsindsats på dette område

Tid: 7/10 kl. 14.15-16.15

Sted: Njalsgade 136, lok. 27.0.17

Arr.: Afdeling for Navneforskning ved Nordisk Forskningsinstitut

F
O

T
O

:
U

N
H

C
R

7
H

.C
A

U
X

Re-presenting the live body
Tid: 7/10 kl. 14.00-17.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Forskergruppen Krop, Køn og Performativitet, 

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab inviterer til gæsteforelæsning om kroppen i performance. Hvordan er-

indrer vi den performende krop? Hvordan husker vi den, og hvordan genskaber vi den i vores forskning?

Hvordan giver vi betydning til det erindrede? Foredragsholderen Amelia Jones er et af de absolutte hovednav-

ne inden for performanceteori og historie med speciale i body art og video kunst. Hun er forfatter til blandt

andet Postmodernism and the En-Gendering of Marcel Duchamp (1994), Body Art/Performing the Subject

(1998) og Irrational Modernism: A Neurasthenic History of New York Dada (2004).

F O T O : P O L F O T O
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Øster Voldgade 10, 

1350 Kbh. K.

Yderligere oplysninger: 

Rune Wåhlin Andersen, 

tlf. 3532 2419 el. e-mail: 

runewa@geol.ku.dk. Se også

www.geol.ku.dk.

Research Assistant 
Place of employment: Centre for

Applied Microeconomics, 

Department of Economics.

Full announcement:

www.econ.ku.dk/CAM/.

Ph.d.-stipendier

Samfundsvidenskab

Behavioral and 
Experimental Economics
Place of employment: The De-

partment of Economics at the

University of Copenhagen.

Contents: The Department aims

offers courses at Bachelor,

Master’s and PhD levels. The

Department is well-resourced

and offers excellent faculty

support including conference

funding, outstanding library

facilities and research 

assistance.

Deadline for applications: 

14 October, 2005 at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

extract. See www.econ.ku.dk/

Department/Jobs.

EKSAMEN

Humaniora

Eksamenstilmeling
Termin: Vintereksamen 2006.

Tilmeldingen foregår via nettet

el. ved instituttet.

Internettet: Du har mulighed

for at tilmelde dig via

www.punkt.ku.dk i perioden

10-25/10-05.

Institutter: I uge 41 – nærmere

oplysning om tidspunkt og

sted kan du få oplyst på fa-

get.

Musikvidenskab: Eksamenstil-

melding kan foretages over

nettet el. på KUA, Studiekon-

toret, lok. 10.1.46 tirsdag

11/10 og torsdag 13/10 kl. 

10-14.

Elementarkursus i Græsk og 

Latin: Eksamenstilmelding

foregår i forbindelse med

undervisningen el. på KUA,

Studiekontoret, lok. 10.1.46

tirsdag 11/10 og torsdag 13/10

kl. 10-14.

Samfundsvidenskab

Eksamenstilmelding
Fag: Økonomi. 

Termin: Januar 2006.

Tilmelding: For studerende ved

Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet og for alle andre stu-

derende der er indskrevet til

at læse fag på økonomi, er

der tilmelding i uge 41-43

2005 på www.ku.dk/selvbetje-

ning el. på blanket i uge 41 i

Ekspeditionen på Studie- og

Eksamenskontoret, Øster Fari-

magsgade 5, opg. B, 1. sal, 

kl. 10-15.

For phd.-stud. er der kun tilmel-

ding i uge 41 i Ekspeditionen,

Studie- og Eksamenskontoret,

Øster Farimagsgade 5, opg. B,

1. sal, kl. 10-15.

Dispensationer: Kopi af dispen-

sationer der er gældende ved

vintereksamen skal afleveres i

Ekspeditionen på Studie- og

Eksamenskontoret i tilmel-

dingsperioden.

Dispensationsansøgningsfrist:

21/10-05. Dispensationsansøg-

ninger skal afleveres til

Studievejledningen, Studie-

stræde 6, 1455 Kbh. K.

Yderligere oplysninger:

www.samf.ku.dk/eks/eksamen

el. Det Samfundsvidenskabe-

lige Fakultet, Øster Farimags-

gade 5, opg. B.

Naturvidenskab

Eksamenstilmelding
Termin: Vinteren 2005/2006.

Fag: De naturvidenskabelige fag

(Matematik, Datalogi, Stati-

stik, Aktuar, Matematik-Øko-

nomi, Fysik, Astronomi, Biofy-

sik, Geofysik, Nanoteknologi,

Kemi, Miljøkemi, Biokemi,

Geologi, Geologi-Geofysik,

Geologi-Geoscience, Idræt,

Biologi, Geografi og Geoin-

formatik samt Molekylær Bio-

medicin).

F O T O : S C A N P I X

Hvad er psykoanalyse?
Oplæg af Francois Sauvagnat, prof. i psykologi, Paris: Competing theories of the Other side and of the Symptom og René Rasmussen,

psykoanalytiker: Therapeutic Effects and the End of an Analysis

Tid: 8/10 kl. 14.00-17.00

Sted: Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade

Arr.: KLAG, reneras@hum.ku.dk

Livemusik med Hulebæk/Nilsson
En lyd af knitrende sne og atmosfæriske drømme vil fylde Studenterhuset når Hulebæk/Nilsson gæster BLUS

Tid: 11/10 kl. 22.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: BLUS, bøsse/lesbiske studerende, www.BLUS.dk

Which Role to Play? SADC in Southern Africa during the Last 25 Years
Forelæsning af prof. Maxi Schoemann, University of Pretoria, Sydafrika

Tid: 11/10 kl. 13.00-15.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4 sal

Arr.: Center for Afrikastudier, tba@teol.ku.dk

Graviditet og brystkræft
Foredrag af Jan Wohlfahrt, Afdeling Epidemiologisk forskning, SSI 

Tid: 11/10 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

Det religiøse i reaktioner på forbrydelser mod menneskeheden
Foredrag af Thomas Brudholm, Dansk Institut for Internationale Studier, Afdeling for Holocaust- og folkedrabsstudier

Tid: 11/10 kl. 16.30

Sted: Studenterlokalet, St. Kannikestræde 8, 1

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, www.indreby.org

F O T O : S C A N P I X

Brug video, fotos, grafik, animationer i din e-læring
Tid: 13/10 kl. 13.00-15.45

Sted: Det ny KUA, Aud. 23.0.49

Arr.: Center for Web Baseret Læring, CWBL, www.cwbl.ku.dk

Med tiden har mange undervisere fået en god erfaring med at anvende e-læringsplatforme som en integreret del af undervisningen. For de allerfleste

begrænser erfaringerne sig imidlertid til det mest basale såsom at lægge dokumenter op, distribuere meddelelser, lave tests og almindelig kommunika-

tion med de studerende. Altså at arbejde med funktionaliteter. Derimod er arbejdet med de visuelle elementer og brugen af forskellige medier et frem-

med land for mange. Og det er ærgerligt. Både for de undervisere der ønsker at udfolde endnu mere af det læringsmæssige potentiale i e-læring og na-

turligvis for de studerende der vil opleve en mere motiverende og pædagogisk indbydende undervisning. Målet med denne inspirationsdag er at give

underviserne lyst til og mod på at indarbejde flere forskellige medier i deres e-læring. Dette er ikke et værksted-kursus, men en inspirations- og afmysti-

ficeringsdag hvor underviserne introduceres til arbejdet med forskellige medier og oplever eksempler på brugen.



22 Un i v e r s i t e t s av i s e n  12  . 2 0 0 5

Tilmelding for semesterstruktur:

Uge 40+41 via

www.punkt.ku.dk el. til Stu-

die- og Eksamenskontoret.

Tilmelding for blokstruktur:

Automatisk tilmelding til ek-

samen for  studerende der er

tilmeldt undervisningen. Så-

fremt du ikke er tilmeldt

undervisningen, skal tilmel-

dingen foregå i 1. undervis-

ningsuge (Blok 2: Uge 46). 

Tilmeldingen skal ske via

www.punkt.ku.dk el. direkte

til Studie- og Eksamenskonto-

ret. Tilmeldingen kan ikke

finde sted på institutterne.

Afmelding: Alle afmeldinger til

eksamen skal ske skriftligt til

Studie- og Eksamenskontoret

senest 1 uge før eksamen.

Ved mundtlige eksaminer der

strækker sig over flere dage,

regnes fristen fra en uge før

første eksamensdag. For kur-

ser med løbende evaluering

er afmeldingsfristen ved ud-

gangen af 4. undervisnings-

uge.

Yderligere oplysninger: Se

www.nat.ku.dk/studerende/

el. kontakt Studie- og Eksa-

menskontoret, Øster Vold-

gade 3, 1350 Kbh. K, 

tlf. 3532 4260, e-mail: NAT-

eksamenskontor@adm.ku.dk.

advokat Jørn K. Hedin, 

Københavnsvej 28, 

4760 Vordingborg.

Ansøgningsfrist: 15/10-05.

Forskningsstøtte

Einar Hansens 
Forskningsfond
Støtte: Syftet är att främja ve-

tenskapligt samarbete och in-

stitutionskontakter mellan de

humanistiska disciplinerna vid

Köpenhamns och Lunds Uni-

versitet genom symposier, ex-

kursioner och gästbesök.

Ansøgning: Söks på särskild

blankett på

www.eken.lu.se/stipendier.

Sendes til: Prof. Greger 

Andersson, Institutionen för

konst- och musikvetenskap, 

BOX 117, 221 00 Lund.

Ansøgningsfrist: 3/10-05.

Van Gysel Prize for Bio-
medical Research in Europe
Støtte: The Prize of 100.000 EUR

is aimed at promoting the de-

velopment of higher teaching

and research in the biomedi-

cal field.

Ansøgning: See www.fnrs.be

Sendes til: Secretary general of

the F.N.R.S., rue d’Egmont 5,

BE-1000 Brussels, Belgium. 

Ansøgningsfrist: 15/12-05.

STØTTE

Stipendier

Det Danske Institut i Athen
Målgruppe: Forskere og kunst-

nere.

Støtte: Til forskningsophold

inden for Grækenlands og

middelhavslandenes arkæolo-

gi, kunst og arkitektur.

Stipendierne er af 2 typer: a)

Frit ophold; b) Frit ophold og

et beløb til delvis dækning af

leveomkostningerne. 

Periode: Fra 1/2 til 31/7-06.

Ansøgning: Skema fås på

www.diathens.com. Sendes i

ti eks.

Sendes til: Det Danske Institut i

Athen, Herefondos 14, GR-105

58 Athen, Grækenland.

Ansøgningsfrist: 20/10-05.

Legater

Landsretssagfører af 
Assens, A. M. Andersen og
hustrus legat
Målgruppe: Trængende juridis-

ke og medicinske studerende

ved KU. Fortrinsret til stude-

rende der stammer fra Assens

Kommune/studenter fra

Odense Katedralskole.

Støtte: Ca. 16 legatportioner på

15.000 kr. er ledige.

Ansøgning: Anvend ansøgnings-

skema for Københavns Uni-

versitets legater. Angiv lega-

tets navn på forsiden. 

Sendes til: SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, Postboks 2112,

1014  Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 17/10-05, 

kl. 12.00.

Uddeling: Modtagerne får di-

rekte besked. Andre henvises

til opslag i Universitetsavisen

når uddelingen er overstået.

Nancy Christensen og 
Ethel og Hans Hansens
Kunstfond
Målgruppe: Kunstnere under

uddannelse, fortrinsvis inden

for malerkunst og musiske fag

med fortrinsret til ansøgere

med (tidl.) bopæl i Frederiks-

havn Kommune.

Ansøgning: Vedlæg cv og oplys

CPR-nr.

Sendes til: Advokat Ole Kildeby,

Danmarksgade 23, 9900 Fre-

derikshavn.

Ansøgningsfrist: 24/10-05 med

morgenposten.

Skræddermester Jens Peter
Larsen og hustru Anna 
Larsens mindefond for stu-
derende fra Vordingborg
sogn, Vordingborg land-
sogn eller Kalvehave sogn
Støtte: Studiehjælp til studeren-

de på KU el. DTU som er døbt

og konfirmeret i et af oven-

nævnte sogne og hvis hidti-

dige studier har vist lovende

resultater.

Ansøgning: Anvend universite-

tets ansøgningsblanket.

Sendes til: Legatbestyrelsen v/

Emnesøgning på Det Kongelige Bibliotek
Tilmelding til kurset på www.kb.dk/yd/kurser senest 3 dage før

Tid: 11/10 kl. 17.15-20.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

A Reconciled Country? Reports from two Years of Work in the Truth
and Reconciliation Commission in South Africa
Forelæsning af dr. Janis Grobbelaar, Department of Sociology at the University of Pretoria, Sydafrika

Tid: 12/10 kl. 15.00-17.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4. sal

Arr.: Center for Afrikastudier, tba@teol.ku.dk

The ESDP: Central issues and tensions
Jean Monnet lecture by Kim Jørgensen, Head of Office – European Politics, Ministry of Foreign Affairs

Tid: 12/10 kl. 10.15-12.00

Sted: Department of Political Science, CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 5.1.22

Arr.: Jean Monnet Guest Lectures, hl@ifs.ku.dk

Policing Nkomazi: state formation, crime, 
moral communities and generational conflicts
Oplæg ved seniorforsker, ph.d. (udviklingsstudier) Steffen Jensen

Tid: 12/10 kl. 15.00-16.30

Sted: Borgergade 13

Arr.: Rehabiliterings og Forskningscenteret for Torturofre (RCT)

Da Vinci mysteriet
Litteraturstudiekreds om Da Vinci mysteriet

Tid: 12/10 kl. 15.15-17.00

Sted: Studenterlokalet, St. Kannikestrædet 8, 1

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, www.indreby.org

F O T O : P O L F O T O

Vitalisme og negativitet
Foredrag af forfatter og lektor Frederik Stjernfelt

Tid: 13/10 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus,  Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, www.indreby.org

I løbet af det seneste halve århundrede er der overalt i samfundet sket en mærkelig og dramatisk omvending

som er så udbredt at den næsten er blevet usynlig. For debattøren der vil høres, for tænkeren der vil markere

sig, og for kunstneren der vil anerkendes, er det blevet vigtigt at fremstå som om han står udenfor The Esta-

blishment. Samtidig er det blevet vigtigt at definere sig selv og sit arbejde negativt: Man giver aldrig et bud på

hvad man går ind for, anser for værdifuldt og bestræber sig på, men taler udelukkende om hvad man er skep-

tisk over for, tager afstand fra og aldrig ville røre med en ildtang. Med udgangspunkt i bogen Kritik af den ne-

gative opbyggelighed beskriver Frederik Stjernfelt denne negationstænkning og dens rødder i den vitalistiske

livsfilosofi.
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FORSVAR

Disputatser

Sundhedsvidenskab

Clinical and pathogenetic 

aspects of platelet activation in

chronic myeloproliferative

disorders  

Doktorand: Cand.med. Morten

Krogh Jensen.

Tid: 7/10-05, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Aud. 1.

Officielle opponenter: Overlæ-

ge, dr.med. Johan Lang

Nielsen og overlæge, dr. med.

Ellen Taaning.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarsleder,

prof., dr.med. Hans E. John-

sen, tlf. 4488 4488.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Rude

Vang 29 B, 2840 Holte. Indstil-

lingen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultets-

sekretariatet.

Naturvidenskab

The Triticeae – a Branch in the

Tree of Life

Kandidat: Ole Seberg.

Tid: 2/12-05, kl. 14.00.   

Sted: Anneksauditorium A, 

Studiestræde 6, o.g.

Officielle opponenter: Prof. 

Jeff J. Doyle og Prof. Sandra

Knapp.

Opponenter ex auditorio: 

Tilmelding inden forsvarets

begyndelse hos leder af for-

svaret.

Afhandlingen: Disputatsen kan

fra medio okt. 2005 købes for

50 kr. samt forsendelses-

omkostninger ved skr. hen-

vendelse til forfatteren, Bota-

nisk Have og Museum, Sølv-

gade 83, opg. S, 1307 Kbh. K.

Ph.d.-forsvar

Samfundsvidenskab

Blindhed. Antropologisk 

analyse af de blindes verden 

fra renæssancen til i dag

Cand.scient.anth. Pia Sten Lund-

berg.

Tid: 7/10-05, kl. 14.00.

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5,

lok. 18.01.11 (bygning 18,

kld.).

Afhandlingen: Kan købes i Aka-

demisk Boghandel på CSS.

Kampen om autoritet i politisk

teori. En analyse og diskussion

af teori-praksis relationen i

Lasswells, Eastons og Dahls 

politiske teorier

Kandidat: Cand.mag. Jesper 

Myrup.

Tid: 14/10-05, kl. 14.00.

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5,

Institut for Statskundskab,

lok. 4.2.27.

Afhandlingen: Kan købes i Aka-

demisk Boghandel for 150 kr.

Tid: 30/9-05, kl. 14.00.

Sted: Auditoriet, Rockefeller

Komplekset, NBI, Juliane 

Maries Vej 30.

Afhandlingen: Fås på www.

nbi.ku.dk/page39884.htm.

CHAMP Satellite Gravity Field

Determination by Collocation

Kandidat: Eva Howe.

Tid: 30/9-05, kl. 12.00.

Sted: Auditoriet, Rockefeller

Komplekset, Juliane Maries

Vej 30.

Afhandlingen: Fås på www.

gfy.ku.dk/~eva/en/proj.php.

Humaniora

The Creation of Penurbia: 

A Geography of the Heart,

1945-2005

Kandidat: Joseph Goddard. 

Tid: 7/10-05, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information, KUA

og på Det Kgl. Biblioteks læ-

sesal Øst, Diamanten samt på

Institut for Historie, KUA.

Naturvidenskab

Polar amplification of surface

temperature change in a 

warming climate

Kandidat: Peter Lang Langen.

Sabelkatte
Foredrag af cand.scient. Jan Adolfssen

Tid: 13/10 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, Universitetsparken 15, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.ku.dk/dnf

Den litterære Grundtvig-forskning som udfordring til teologien
Foredrag af dr.phil. Sune Auken

Tid: 13/10 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Afrikansk medicin og healing
Foredrag af sociolog, fil.dr. Maja Naur

Tid: 13/10 kl. 20.00

Sted: Artillerivej 86, 2. sal, lok. 2.34

Arr.: Religionshistorisk Forening, oluf@hum.ku.dk

Narcissisme
Foredrag af Bo Sigrell, professor i klinisk psykologi ved Stockholms Universitet og psykoanalytiker

Tid: 14/10 kl. 15.30-17.00

Sted: Hovedbygningen, Frue Plads, HO3

Arr.: Psykoanalytisk Debat, ebt@mail.dk tlf. 2826 4729

Middag, festforelæsning og kulturnat
I anledning af Filosofisk Forums 25 års Jubilæum er der festmiddag, festforelæsninger og kulturnats-

arrangementet Mød filosofferne

Tid: 14/10 kl. 17.30

Sted: Universitetets Hovedbygning, Frue Plads, HO10

Arr.: Filosofisk Forum, www.filosofisk-forum.dk

Genom Identitet: Hvilken indflydelse har den nye genetiske viden 
på os og vores samfund?
Konference. Tilmelding til siga@adm.ku.dk

Tid: 27/10 kl. 13.00-17.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 2.1.12

Arr.: Satsningsområdet BioCampus, www.ku.dk/satsning/biocampus/

Autoritet, legitimeringsstrategier og danske kiropraktorer 1920-40
Foredrag af Søren Bak-Jensen, forskningsadjunkt, ph.d. på Medicinsk Museion, KU

Tid: 28/10 kl. 14.00-16.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 7.0.18

Arr.: BioCampus, www.ku.dk/satsning/biocampus

Medlemsmøde i Studenterhuset
Endelig dagsorden offentliggøres 15/10 på foreningens hjemmeside. Tilføjelser til dagsorden er vel-

komne på bestyrelsen@studenterhuset.com senest 14/10

Tid: 29/10 kl. 14.00

Sted: Købmagergade 52, 1. sal.

Arr.: Foreningen Studenterhuset, www.studenterhuset.com

Globalisering – importerede kødprodukter og antibiotikaresistens
Foredrag af Yvonne Agersø, forsker fra Danmarks Fødevareforskning med debat

Tid: 3/11 kl. 19.00

Sted: Kompagnihuset, Kompagnistræde 39

Arr.: Foreningen for Kvindelige Akademikere, www.kvak.dk

Health by Association? Social capital and public health
Foredrag af Simon Szreter, History Faculty at University of 

Cambridge

Tid: 10/11 kl. 15.15-17.00

Sted: Center for Sundhed og Samfund, lok. 2.1.12.

Arr.: Afdeling for Sundhedstjenesteforskning og Forskerskolen i Folkesundhedsvidenskab

Knogler 
som kunst
Ny udstilling på Zoologisk Museum

I lange perioder har billedkunstneren Maria Dubin siddet blandt

knogler og skeletter på Zoologisk Museum og med kalligrafisk

lethed gengivet gevirers, kranier og skeletters smukke former.

De sort-hvide tuschtegninger der udgør en serie på 150 billeder,

udstilles nu på museet sammen med et 10 kvadratmeter stort

oliemaleri. 

Udstillingen kan ses frem til 20. november 2005. Læs mere på

www.zmuc.ku.dk.
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Af Simon James Pettitt

Okay og hvad fejler Bamse så?« smiler
den studerende. »Han har ondt i ma-
ven,« svarer pigen genert og peger på

Bamses mave. 
»Jamen så må jeg hellere lytte lidt til den,«

svarer Patricia Duch der er lægestuderende,
men i dagens anledning har titel af bamselæge.
Hun bøjer sig ind over Bamse og lytter forsigtigt
til hans mave med et stetoskop. Anna kigger
med store øjne på det fremmede instrument.

»Kender du sådan et? Prøv du at holde det,«
siger lægen til pigen. Et par små hænder rækker
langsomt ud efter stetoskopet, og Anna vender
og drejer det mens hun betragter det i stilhed.

»Fik Bamse meget at spise i går?« spørger 
Patricia Duch, men Anna er for optaget til at
svare.

Bamser på briksen
To dage midt i september
kunne bamser i alle aldre
blive helbredt for alskens
skavanker. De skulle blot
medbringe et barn til at
holde deres hånd når det
blev lidt farligt. Lægestu-
derende fra Københavns
Universitet holdt bamse-
hospital for fjerde gang

»Jeg tror at Bamse skal have et plaster på ma-
ven. Og så skal du huske at han skal have mas-
ser af motion, og lad ham ikke spise for meget
igen, vel?« Anna kigger betaget på det lyserøde
prinsesseplaster på Bamses vom.

Et brækket ribben
»Jeg er på 12. semester, så det er min sidste
chance for at deltage. Jeg er glad for at det lyk-
kedes,« fortæller Patricia Duch i en pause
mellem konsultationerne.

»Det handler for os om at give dem en god
oplevelse ved fx at lade dem se og føle at steto-
skopet ikke er farligt. Og vi bliver også klogere.
Vores pensum træner os i at kommunikere med
voksne, men ikke med børn.«

Mange bamser har ondt i ørerne, fortæller
Patricia Duch. 

»Jeg havde nok regnet med at bamsernes

»

symptomer ville afspejle børnenes egne ople-
velser. Men det har jeg kun oplevet en enkelt
gang hos bamsen der led af sukkersyge ligesom
barnets egen mor. Der måtte jeg passe på hvad
jeg lovede barnet. Et plaster kan måske kurere
bamse, men ikke mor.«

Doktor Duch er klar til næste patient, frøen
Kaj.  

»Hvad fejler så Kaj her?« lyder spørgsmålet.
Uden tøven svarer den lille dreng ivrigt:

»Han har også ondt i maven!«
»Nå da, jamen så må vi hellere kigge lidt på

ham.« Lægen trykker Kaj på bugen. »Gør det
ondt her?« August nikker. »Hvad med her?«
Hun niver forsigtigt Kaj i låret, og August nikker
bekræftende. 

»Når det gør ondt over det hele, er vi nok
nødt til at tage et røntgenfoto af Kaj.« Børnene
trasker efter ind i et andet af teltets rum hvor
endnu en studerende står klar med røntgen-
apparatet, en lommelygte i en hvid kasse. Kaj
bliver blidt lagt ind under kassen, og August går
hen og tilbyder Kaj sin hånd til trøst. Men det er
hurtigt overstået, og den studerende tryller et
fotografi frem fra en mappe. Tilbage i konsulta-
tionen betragter Patricia Duch resultatet sam-
men med børnene.

»Her kan du se hvordan Kaj og du selv ser ud
indeni. Det der er ribbenene,« fortæller hun og
prikker August i siden.

»Jeg tror at Kaj har brækket et ribben, så vi
må hellere give ham bandage på.«

Da Kaj er blevet lappet, løber børnene ud til
deres pædagoger. De fortæller ivrigt om ople-
velsen, mens de viser de indbundne bamser
frem.

IMCC holder Bamsehospital hvert år, og de
kan altid bruge flere bamselæger.

sjp@adm.ku.dk

DIAGNOSE – Doktoren fortæller bamseejer

Anna hvordan maveonde kan forebygges.
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