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Helikopterlæge 

        Hør om arbejdet som læge    Charlotte Barfod 
        ved helikoptertjenesten og Stabslæge 
         hør om de specielle   Torp Svendsen  
           medicinske problemstillinger 

        man må løse    Auditorium Haderup 
      Onsdag d. 28. feb. 
      Klokken 1600 
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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2000
Udgives af FADLog Det Medicinske Studenterråd

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik
i tekstfiler kommer ikke med!

Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
97 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)

Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-beteg

nelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller

afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen
om mandagen.

2) Attached to e-mail på adressen mok@studmed.ku.dk. Spørg evt. på data-
studiesalen.

3) Over WWW på hjemmesiden: „http://www.studmed.ku.dk/mok/indlaeg-send/
http-post“.

OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad
filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket ind-
læg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen
mandag eftermiddag.

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn).
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være
redaktionen i hænde mandagen forinden  kl. 1400. Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://
www.studmed.ku.dk/mok“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes størrelse og antal.

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

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

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse,
c/o Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 100,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen.
Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.
Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg: Personalekantinen, bygning 60
KAS Gentofte: Auditoriet.
KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev: Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet.

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til GBbankkonto 655-4954. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK
med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen

Denne uges forside: SATS
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Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70
85
Marianne Jakobsen, sekretær, lokale 9.1.55, 35
32 70 98 (holdsætning 1. semester, klinisk grund-
kursus, planlægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70
92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41, 35
32 70 93 (holdsætning 7. semester, afløsnings-
opgaver)

����(���
��	�$���)����	
�	
Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44
36
Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studenter-
sekretærer
Træffetid: mandag 14.00 – 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00
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Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon 36 32 27 92
Mikkel Westen og Lasse Lund, studentersekretær
Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
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KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33
71
Birthe Brogaard, sekretær
Lisbeth W. Jensen, sekretær
Stud.med. Marie Bønnelycke (7.-9. semester)
Stud.med. Nanna Borup Jensen (10.-13. seme-
ster)
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
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TilstedeFinn Bojsen-Møller, Asger Dirksen, Pernille
Due, Nina Grosman (suppl. for Niels Høiby), Poul
Jaszczak, Jens Ulrik Jensen, Aleksander Krag, Klara
Naver, Simon Serbian (suppl. for Lisbeth Ludvig-
sen).
Endvidere deltog Palle Rasmussen (studievejl.),
Grete Rossing.
Afbud Bjarke Brandt Hansen
Fraværende Niels Høiby

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 16-00
4. Studieplan
a. Målbeskrivelse for uddannelsen
b. Orientering
5. Evaluering af 7. og 8. semesters kliniske

ophold, E-98 og F-99
6. Meddelelser
7. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt.
ad 2 Personsager

Ingen sager til dette punkt.
ad 3 Godkendelse af referat

Referat 16-00 godkendt med  tilføjelser/ret-
telser.

ad 4 Studieplan
a. Målbeskrivelse for uddannelsen.
Der var til mødet udsendt udkast til målbeskrivelse
for uddannelsen. Flere af nævnets medlemmer så sig
ikke i stand til at kommentere rapporten. Finn Boj-
sen-Møller ville fremsende skriftlige bemærkninger
vedr. indledningen samt 3. semester.
Studienævnet ønskede målbeskrivelsens form ændret,
således der var overordnede mål for faserne og der-
udover mål for de enkelte semestre.
Studienævnet fandt de indledende betragtninger,
målsætning og overordnede mål i orden. – For de
faser (semestre), hvor der endnu ikke foreligger rap-
porter, må målbeskrivelsen afvente disse.
Målbeskrivelsen vil blive detailbehandlet på mødet
d. 31. januar 2001 med henblik på færdiggørelse.
b. Orientering.
Der havde været afholdt møde med følgegruppen.
Der var flere hængepartier, bl.a. molekylær farma-
kologi, som indtil videre vil være placeret på 4. se-
mester. Ønsket om at følgegruppen afleverer en sam-
let pakke var begrundet i studienævnets mulighed
for at kunne vurdere sammenhæng i uddannelsen.
Poul Jaszczak oplyste, at der nu var modtaget mate-
riale fra 3.-5. semesterudvalget. Materialet udsen-
des snarest med henblik på behandling på
studienævnsmødet d. 31. jan.
Kemi: Der rettes henvendelse til formanden for 1.
semester, hvis ansvar det er at sikre semestrets
opbygning og indhold.
Almen medicin/odontologi og psykologi: Samarbej-
det fungerer ikke optimalt. Der har været afholdt
møde med kursusleder.
Tentamen i kemi/basal human biologi: Der er op-
stået problemer omkring meritering af tidligere ud-
dannelser, så også af denne grund ønskes en integre-
ret tentamen. Den oprindelige målsætningen var en

tentamen i basal human biologi hvor man samtidigt
evaluerede kemi.

ad 5 Evaluering af 7. og 8. semesters klini-
ske ophold E-98 og F-99

Studienævnet efterlyste en mere nuanceret
opgørelse, hvor de enkelte afdelinger kunne identifi-
ceres, så det ad den vej var luligt at finde de afdelin-
ger, hvor der var problemer og forsøge at afhjælpe
disse.

Introkurserne er meget forskellige. Stude-
rende ved Rigshospitalet favoriseres, når det gælder
Laboratoriet for Kliniske Færdigheder. Studerende
ved øvrige undervisningshospitalet skal tilmelde sig
kurser, som hurtigt overtegnes.

Studienævnet fandt, at der, som det er til-
fældet i den ny studieplan, burde defineres mål for
kliniske ophold. Som det er nu evalueres kliniske
færdigheder ikke. – Asger Dirksen fandt at både stu-
derende og afdelinger burde forpligtes ved at evalu-
ere de studerende på de kliniske ophold.

Studienævnet besluttede, at de enkelte af-
delinger skulle identificeres og de foreliggende eva-
lueringer sammenlignes med tidligere. Ved gentagne
dårlige evalueringer mistes retten til at undervise
studerende.

Den ny studieplans målbeskrivelse for klini-
ske ophold udsendes til undervisende afdelinger –
den kan evt. bruges som inspiration.

ad 6 Meddelelser
Fra Sundhedsstyrelsen var udkast til be-

kendtgørelse om forretningsorden for Det Nationale
Råd for Lægers Videreuddannelse samt bekendtgø-
relse om De Regionale Videreuddannelsesråd for
Læger modtaget til høring
Lægeforeningen  afholder møde 23. jan. 01- brain-
storm - vedrørende etablering af en dansk master-
uddannelse i medicinsk pædagogik.
Jens Ulrik Jensen gjorde opmærksom på en yderst
uheldig episode i forbindelse med mundtlig eksamen
i kirurgi, hvor en eksaminator ikke mødte op. Studie-
administrationen var bekendt med sagen og Poul
Jaszczak redegjorde for de faktiske omstændigheder
herunder den store indsats der fra flere sider var
ydet, for at få eksamen gennemført.
ad 7 Eventuelt

Jens Ulrik Jensen meddelte, at han var for-
hindret i at deltage i studienævnets møde d. 31.
januar og dette derfor var hans sidste møde, idet han
afslutter uddannelsen med udgangen af dette seme-
ster. Jens Ulrik Jensen fandt, at studienævnsarbejdet
havde været interessant og takkede for samarbej-
det. Poul Jaszczak takkede Jens Ulrik for hans ind-
sats i arbejdet – herunder især indsatsen i forbin-
delse med arbejdet omkring den ny studieplan.

Ref.  Grete Rossing
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I lørdags blev det danske melodi grand prix vundet af nogle
der kalder sig Rollo og King!!!
I lørdags blev det danske melodi grand prix vundet af
nogle der kalder sig Rollo og King!!!
I lørdags blev det danske melodi grand prix
vundet af nogle der kalder sig Rollo og King!!!
I lørdags blev det danske melodi grand
prix vundet af nogle der kalder sig Rollo
og King!!!
I lørdags blev det danske melodi
grand prix vundet af nogle der
kalder sig Rollo og King!!!

I lørdags blev det danske me-
lodi grand prix vundet af nogle
der kalder sig Rollo og King!!!
I lørdags blev det danske
melodi grand prix vundet
af nogle der kalder sig
Rollo og King!!!
Helt ærlig Hvad fanden tænker folk på???

MOK-red/Jon
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Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.

Mandag 15 –16 16 -  19 Maria Salling Rasmussen International vejleder

Tirsdag 15 – 16 12 – 15 Jes Braagaard

Onsdag 10 – 11 11 – 14 Ulrik Bodholdt
14 – 15 15 -  18 Lone-Emilie Rasmussen

Torsdag 9 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche International vejleder
15 – 16 16 – 19 Palle Rasmussen

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Maria Salling Rasmussen eller Camilla
Götzsche

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan kontakte os på: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf. 35 32 70 92 lokale 9.1.41

Anette Jørgensentlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41
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Eksamensafmelding skal ske senest 5 hverdage før
den første eksamensdag ved personlig eller skriftlig
henvendelse til eksamenskontoret. Ved alle eksami-
ner skal du være opmærksom på at udeblivelse eller
for sen afmelding tæller som et eksamensforsøg.

�� &3$�&��$
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fast-
sat bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte
deleksaminer på studiet.
Fase I (1. – 6. semester) skal være bestået senest 6
år efter påbegyndelsen af studiet. Hvis du er begyndt
på studiet sommeren 1994 eller senere gælder det
endvidere, at du skal have bestået kemi og anatomi
I senest 2 år efter påbegyndelse af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået senest
6 år efter bestået Fase I.
Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, dvs.
inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.
Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister.
Hvis man har overskredet sine tidsfrister pga. doku-
menteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist
gives dispensation.

��&,��%&3.$&#0
For alle eksaminer gælder, at man kun har 3
eksamensforsøg i hvert fag. Udeblivelse tæller som
et eksamensforsøg. Reeksamen tæller som et nyt,
selvstændigt eksamensforsøg. Der kan kun undta-
gelsesvist gives dispensation til at gå til eksamen
mere end 3 gange i et fag.

&�0���&,��%
Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og senest
på eksamensdagen kl. 9.00 meddele dette til
eksamenskontoret. Sygdommen skal være dokumen-
teret med lægeerklæring, dateret i sygdoms-
perioden, som skal være eksamenskontoret i hænde
senest 3 hverdage efter sygemeldingen. Hvis det
drejer sig om en mundtlig/klinisk eksamen skal du
samtidig meddele instituttet eller afdelingen, at du
er blevet syg, så de ikke venter forgæves på dig.
Dette skal du gøre senest 15 min. før eksamen, dog
senest kl. 9.00. For sen sygemelding betragtes som
udeblivelse, og tæller som et eksamensforsøg.
Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en
tilsynsførende, og sørge for at vedkommende note-
rer, at du har forladt eksamen p.g.a. sygdom.
Skriv selv: SYG SKAL IKKE RETTES på NCE-papi-
ret med dit eksamensnummer og aflever dette til

$�0��$�3.$�$���&,��%,��.%
Der er mulighed for reeksamen på alle semestre. For
to fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold
til de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen,
nemlig psykiatri og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer
skal bestås i samme eksamenstermin.
Anatomi I: To prøver (spot og mundtlig) med samlet
bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både spot og
mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den mundt-
lige eksamen, kan den gennemførte spot tages med
til sygeeksamen i den mundtlige del.
Cellebiologi: To prøver (spot og skriftlig) med to
uafhængige bedømmelser. Begge prøver skal bestås i
samme termin.
Medicin: Faget består af en mundtlig/klinisk og en
skriftlig del, der opfattes som to selvstændige eksa-
miner. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og
skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Både den mundt-
lige og den skriftlige eksamen skal bestås samme
termin.
Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke
indbyrdes afhængige.
Kirurgi: Som medicin, se ovenstående.
��&,��%&��,0�$
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal
være skriftlige og velbegrundede.
Du kan klage over:
1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af
eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets forhold
til pensum.
2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spot-
præparater el.lign.).
3/ Bedømmelsen (dvs. karakteren eller
tentamenresultatet).

Generelle klager over opgaveformuleringen, rela-
tion til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten
af spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal sti-
les til eksamenskollegiet i det pågældende fag, og
afleveres senest 3 dage efter eksamens afholdelse,
da der er tradition for at fagene afholder deres første
censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der
valgt eksamensformænd/kvinder (se MOK), der sam-
ler de generelle klager sammen, og sørger for, at
klagerne og svarene offentliggøres i MOK. Der er
ikke hjemmel i bekendtgørelsen om eksamensklager
for disse kollektive, generelle klager, så faget kan
godt nægte at svare på en klage, trods henstilling fra
studienævnet om at gøre det. I så fald er du henvist
til at benytte den individuelle klageadgang (se ne-
denfor).
Individuelle klager over f.eks. en karakter, et
eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det
lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet.
Fristen for at klage over en karakter er senest 2 uger
efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurde-
res af censor og eksaminator, og de skal svare senest
2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt
svar, og såfremt du ønsker at anke afgørelsen, skal
det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget.
Anken skal ligeledes stiles til Dekanen. Der nedsæt-
tes herefter en uvildig ankekommission bestående af
en lærer, to censorer og en student. De træffer den
endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde karak-
teren, at hæve den eller at tilbyde en ny eksamen.
De kan ikke sænke en karakter.
Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge
senest 2 måneder efter indgivelsen af klagen og ved
sommereksamen senest 3 måneder efter. Ankenævnets
afgørelse er endelig.

den tilsynshavende. OBS! Husk selv at beholde den
grønne kopi.
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Derefter skal du omgående søge læge, og fremsende
en lægeerklæring til eksamenskontoret senest 3 hver-
dage efter eksamens afholdelse. Hvis du forlader
eksamen på grund af sygdom, vil opgavebesvarelsen
ikke blive bedømt, og eksamen tæller ikke for et
forsøg
Har du været syg til ordinær eksamen, og er tilmeldt
sygeeksamen, men fortsat er syg til sygeeksamen,
skal du melde dig syg igen, og indsende fornyet læge-
erklæring. Med mindre den første eksplicit angiver
sygdommens varighed til også at omfatte tidspunk-
tet for sygeeksamen. Lægeerklæringers standard-
formuleringer: „kortere varighed“ respektive „læn-
gere varighed“ gælder normalt henholdsvis 14 dage
og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en
eksamen, inde for de fastsatte frister, tælles pågæl-
dende eksamen ikke som et eksamensforsøg.

Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksa-
men, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som mundt-
lig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke auto-
matisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men
at du selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret
!
Dette skal ske i forbindelse med sygemelding
eller senest 3 hverdage efter.

$���&,��%,��.%&����0�� �$
Det er en forudsætning for deltagelse i reeksamen,
at du ikke har opbrugt dine 3 eksamensforsøg i det
pågældende fag. Det er ligeledes en betingelse, at du
har været tilmeldt og er mødt op til, men ikke har
bestået den ordinære eksamen. Udeblivelse fra en
eksamen giver ikke adgang til reeksamen, men tæl-
ler som et eksamensforsøg.
Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10
dage efter ordinær mundtlig eksamen eller 7-10 dage
efter offentliggørelsen af karaktererne fra skriftlig
eksamen.
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tids-
punkt. Der er derfor ingen mulighed for at få en
sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Li-
geledes er der ingen mulighed for en reeksamen, hvis
du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er til-
meldt syge/reeksamen. Såfremt du er beretti-
get hertil, skal du selv tilmelde dig på eksamens-
kontoret.
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Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabe-
lige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøg-
ning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispen-
sere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra stu-
dieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet. Ansøgningen skal skrives
på computer, underskrives samt udfyldes fuldstæn-
digt med flg. oplysninger:

-navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
-angivelse af studietrin og på fase II også klinik-
udvalg
-hvad du søger om
-begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de
særlige forhold, der kan begrunde en dispensation)
-dokumentation for sygdom, fødsel, forskning ect.
vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2001 fredag den 23. februar.
Kun ansøgninger, der er begrundet i akut opståede
situationer, vil blive modtaget efter fristens udløb
og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henle-
des på, at visse sager, især ansøgninger om merit-

Med venlig hilsen
Studievejledningen
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Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside

http://www.sund.ku.dk/Medicin/STV.htm

Venlig hilsen
Studievejledningen

overførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrå-
des derfor at søge i så god tid som muligt, og i øvrigt
at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en
velbegrundet og fuldstændig ansøgning, vedlagt den
fornødne dokumentation.

Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet en detalieret vejledning, der skal føl-
ges for at give en smidig og hurtig sagsgang.

NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræ-
ver en samtale med en studievejleder inden ansøg-
ningen kan behandles.
Dette er gældende for dispensationsansøgninger om
4. gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte an-
dre.
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I det forgangne semester blev 10 studerende
indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede
dispensation til endnu et eksamensforsøg, eller
tidsfristforlængelse til beståelse af studiet. Heri-
blandt var også studerende som ikke opnåede
dispensation til et 4. gangs forsøg. Studienævnet
kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4.
eksamensforsøg.  Der skal foreligge tungtvejende
grunde for at dispensation kan gives. Du skal
derfor være sikker på at være tilstrækkeligt for-
beredt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg.

Henvend dig straks i studievejledningen, hvis
der er risiko for at du kommer ud i sådanne eller
ligende problemer !

Studienævnet
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Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at
denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed
på det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver
uden nogen grund, kan du kun få gentaget undervis-
ningen, hvis der er en ledig plads på det næste seme-
ster.

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervis-
ningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende
børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og
fremmest skaffe dokumentation på grunden til
dit fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i
sygdomsperioden eller umiddelbart herefter),
vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du
ansøge om dispensation til gentagelse af undervis-
ningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så
snart problemet opstår.

Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning for
efterårs- og forårssemesteret er henholdsvis 1.
august og 10. januar - men det er en god ide at
ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for,
hvorfor du ikke har fulgt undervisningen, og ved-
lægge evt. dokumentation.
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Studentereksamen med Kemi på A niveau fritager
ikke længere for Medicinsk Kemi.

Studerende der har Kemi på universitets niveau el.
lign. har mulighed for, at søge en hel
eller delvis fritagelse for faget.

For studerende med norsk eller svensk adgangsgi-
vende eksamen gælder, at der ved optagelsen er
foretaget en ækvivalering af keminiveau, hvorfor der
ikke gives yderligere meritering.
Med andre ord, hvis du har norsk eller svensk studen-
tereksamen får du ikke fritagelse for Kemi påbaggrund
af gymnasieniveau Kemi.

Man skal være opmærksom på, at undervisningen i
Kemi integreres med faget Basal Humanbiologi.
Eksamen i Basal Human Biologi og Kemi består af 3
dele: en del med spørgsmål i Basal Human Biologi,
en del med spørgsmål i Kemi og en integreret del
hvor der tages udgangspunkt i at integrere de to fag.
Dette betyder, at selv om du skulle blive fritaget for
Kemi, eksempelvis på baggrund af Kemi fra Univer-
sitetet, skal du stadig besvare denne del af eksamen.

Hvis du vil søge merit, skal du aflevere følgende: en
attesteret kopi af dit eksamensbevis samt detaljeret
fagbeskrivelse for dit kursus. Dette afleveres til Gitte
Birkbøll, lokale 9.1.41. Du vil herefter modtage svar
fra Studienævnet.
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Gammel studieordning:
For at kunne indstille sig til tentamen i kemi på 2.
semester skal samtlige obligatoriske studieelementer
i almen og organisk kemi være godkendte dvs. alle
kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i anatomi I
efter 2. semester skal alle obligatoriske studie-
elementer på 1. og 2. semester være godkendte.

Ny studieordning:
For at kunne indstille sig til tentamen i basal human-
biologi og kemi på 1. semester skal samtlige obliga-
toriske studieelementer i faget være godkendte dvs.
alle kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi
og eksamen i Tidlig almen medicin & Sundheds-
psykologi efter 2. semester skal alle obligatoriske
studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte.

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til
en øvelse, må du prøve at lave en aftale med din
lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet
hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne inden for
samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, der-
efter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være
umuligt at tage øvelsen i dette semester.
Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indevæ-
rende semester pga. sygdom skal man søge om gen-
tagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg
derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form

af en lægeerklæring fra egen læge, - også selv om
der er tale om en almindelig influenza. Vær opmærk-
som på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/
eller umiddelbart efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil
du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige
pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget,
kan du ikke være sikker på en plads og kan derved
risikere at blive forsinket i dit studium.

Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk
studieelement, er du velkommen til at kontakte en
studievejleder.
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Vi gør opmærksom på at al samundervisning  i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligato-
risk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der
100 % fremmøde.

Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studie-
elementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi.
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Dato Åbningstider TA
Man 12.2.01    9-16 DØ
Tirs 13.2.01    9-16 NLH
Ons 14.2.01    9-16 PL
Tors 15.2.01    9-16 DS
Fre 16.2.01    9-16 CJ
Lør 17.2.01  LUKKET

Søn 18.2.01  LUKKET

Man 19.2.01    9-16 NLH
Tirs 20.2.01    9-16 JZ
Ons 21.2.01    9-16 DØ
Tors 22.2.01    9-16 PL
Fre 23.2.01    9-16 CJ

Lør 24.2.01  LUKKET

Søn 25.2.01  LUKKET

Man 26.2.01    9-16 CJ
Tirs 27.2.01    9-16 PL
Ons 28.2.01    9-16 CJ
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Dato Åbningstider TA
Tors  1.3.01    9-19 DS/JZ
Fre  2.3.01    9-19 DØ
Lør  3.3.01  LUKKET
Søn  4.3.01  LUKKET
Man  5.3.01    9-19 PL/CJ
Tirs  6.3.01    9-19 DØ/JZ
Ons  7.3.01    9-19 PL/CJ
Tors  8.3.01    9-19 DS/JZ
Fre  9.3.01    9-19 DS/PL
Lør 10.3.01  LUKKET

Søn 11.3.01  LUKKET
Man 12.3.01    9-19 DØ/CJ
Tirs 13.3.01    9-19 JZ/RR
Ons 14.3.01    9-19 PL/CJ
Tors 15.3.01    9-19 PL/DØ
Fre 16.3.01    9-19 DS/RR
Lør 17.3.01  LUKKET
Søn 18.3.01  LUKKET
Man 19.3.01    9-19 DØ/CJ
Tirs 20.3.01    9-19 PL/JZ
Ons 21.3.01    9-19 DØ/CJ
Tors 22.3.01    9-19 JZ/RR
Fre 23.3.01    9-19 CJ/PL
Lør 24.3.01  LUKKET
Søn 25.3.01  LUKKET
Man 26.3.01    9-19 CJ/DØ
Tirs 27.3.01    9-19 JZ/PL
Ons 28.3.01    9-19 DS/CJ
Tors 29.3.01    9-19 DS/PL
Fre 30.3.01    9-19 CJ/DØ
Lør 31.3.01  LUKKET
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Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud
til fase II-studerende. Her kan man øve praktiske
kliniske færdigheder såsom kateter anlæggelse
(mænd), IV-adgang, sutur & knudebindingsteknik og
GU. Man kan også øve undersøgelsesteknikker in-
denfor oto-, rhino- og laryngologi samt oftalmoskopi
- de sidstnævnte dog ikke på dukker, så hvis man vil
øve dette skal man komme minimum 2 ad gangen
(ellers har man ingen at øve på). For at kunne øve i
laboratoriet forudsætter det at man har modtaget
undervisning i den pågældende færdighed eller har
været på et af vore kurser.
Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal
med 6 PC’er og man har her mulighed for at komme
på internettet og at benytte et af vores undervis-
ningsprogrammer. Vi har bla. programmer omhand-
lende kliniske undersøgelsesteknikker, praktiske fær-
digheder, gynækologi, intern medicin, ortopædi samt
fysiologi.
Endelig råder LKF over et lille bibliotek hvor man
for tiden kan finde Medicinsk- og Kirurgisk Kompen-
dium, Basisbog i medicin og kirurgi, bøger omhand-
lende kliniske undersøgelsesmetoder samt diverse
ordbøger ol. Bøgerne kan lånes til brug i LKF’s læse-
lokaler mod deponering af studiekort. LKF er belig-
gende i stueetagen i Teilum-bygningen, afsnit 5404,
med følgende åbningstider:

Hverdage Weekend
Læselokalerne     8-20     9-17
PC-salen   15-20     9-17
Laboratorierne   16-20     9-17

For studerende med SPK på 7. semester kan gen-
nemsyn af egne videoer foregå på hverdage mellem
08.00-20.00 men bedst mellem 15.00-20.00 og i week-
ender mellem 09.00-17.00.
 NB: Husk altid at medbringe studiekort som skal vises
ved forespørgsel fra studentervagten!  Efter kl 17 på
hverdage samt hele weekenden foregår indgang gen-
nem glasdøren umiddelbart til venstre for rampen
ned til kælderen.

Laboratorium  For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
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Dato Emne Tidspunkt Åbnes
22/2 Sutur 16.15-17.45 7/2
22/2 Sutur 18.00-19.30 7/2
27/2 Genoplivning 16.30-19.00 7/2
1/3 Gynækologi 16.30-19.00 7/2
6/3 Genoplivning 16.30-19.00 7/2
7/3 Genoplivning 16.30-19.00 7/2
8/3 IV-adgang 16.15-17.45 7/2

8/3 IV-adgang 18.00-19.30 7/2
13/3 Genoplivning 16.30-19.00 14/2
14/3 Genoplivning 16.30-19.00 14/2
15/3 Kateter 16.15-17.45 14/2
15/3 Kateter 18.00-19.30 14/2
20/3 Genoplivning 16.30-19.00 21/2
21/3 Genoplivning 16.30-19.00 21/2
22/3 Sutur 16.15-17.45 21/2
22/3 Sutur 18.00-19.30 21/2
27/3 Gynækologi 16.30-19.00 28/2
28/3 Genoplivning 16.30-19.00 28/2
29/3 IV-adgang 16.15-17.45 28/2
29/3 IV-adgang 18.00-19.30 28/2
3/4 Kateter 16.15-17.45 7/3
3/4 Kateter 18.00-19.30 7/3
5/4 Sutur 16.15-17.45 7/3
5/4 Sutur 18.00-19.30 7/3
17/4 Genoplivning 16.30-19.00 21/3

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II.
Tilmelding til ovenstående kurser kan på på tlf.
35455407 på hverdage mellem kl. 15-20 og i weeken-
der kl. 9-17, eller ved personligt fremmøde i LKF’s
PC-sal indenfor samme tidsrum.  Der er 6 pladser på
hvert kursus, men også mulighed for at blive skrevet
op som standby i tilfælde af afbud, hvis kurset alle-
rede er fyldt.  Hvis man udebliver uden at melde
afbud vil man få karantæne for deltagelse i øvrige
kurser resten af semesteret!
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Går du og overvejer hvad fremtiden kan byde på og
har du lyst til at lade dig inspirere, så kig forbi. Du
vil her få mulighed for at tale med studerende som er
i gang med humanbiologi-uddannelsen, og med studie-
lederen og derved få et indtryk af uddannelsens for-
løb og indhold.
På gensyn!!!
Studienævn for humanbiologi

Humanbiologistudiets indhold: Humanbiologi-
uddannelsen består af to hovedfag (cellebiologi og

human patofysiologi) samt en række metodekurser
og naturvidenskabelige redskabsfag f.eks. molekylær-
biologi, patologi, mikrobiologi, farmakologi, toksi-
kologi, forsøgsdyrskundskab, medicinske billed-
teknikker, medicinsk videnskabsteori samt isotop-
teknik. Endvidere indgår to kliniske kurser på et
universitetshospital. Studiet afsluttes med et spe-
ciale, et selvstændigt videnskabeligt projekt af 1 års
varighed. Der eksisterer en ph.d.-uddannelse inte-
greret med og i forlængelse af specialet, men der er
selvfølgelig også mulighed for at påbegynde en ph.d.-
uddannelse efter fuldendt kandidateksamen.
Uddannelsens sigte: Biomedicinske forsknings- og
udviklingsopgaver med humanbiologisk relevans i den
private sektor (medicinal, bioteknologi, fødevare)
eller i den offentlige sektor (sundhedsvæsen, miljø-
sektor, universiteter).
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Fase 1: 5. august - 17. august 2001

2 ugers internatkursus „Introduction to Can-
cer Epidemiology“, København
Fase 2: Sommer - efterår 2001

Projektarbejde svarende til to måneder.
Gerne udført sideløbende med studie. Projektarbejdet
er under vejledning ved forskningsinstitut i Danmark,
f.eks. Institut for Epidemiologisk Kræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse
Fase 3: Januar 2002

2 dages internatkursus, præsentation af pro-
jekter, Norge
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Deltagere: 25 studerende i medicin, biologi, stati-
stik, sociologi og lignende fag fra Danmark, Norge,
Sverige, Finland og Island.
Lærebog: Cancer Epidemiology: Principles and
Methods, Isabel dos Santos Silva. IARC, WHO 1999
Undervisningssprog: Engelsk
Pris og scholarstipendier:
Udgifter til kursus, rejse, kost og logi under internat-
kurserne dækkes af Nordisk Cancer Union. Udgifter
til kost og logi under projektarbejdet betales af de
studerende. Kræftens Bekæmpelse søger
scholarstipendier til fem danske studerende.
Ansøgning: Yderligere oplysninger og ansøgnings-
skema på www.cancer.dk/sommerskole eller kontakt
Lone Rosander, Kræftens Bekæmpelse, tlf.: 3525 7526
Ansøgningsfristen er 30. marts, 2001.
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Introduktion; Gennem de sidste 10 år har Nordisk
Cancerunion hvert andet år afholdt et kursus i cancer
epidemiologi for unge studerende. Deltagerne var i
1999 så forskellige som statistikere, dietister, biolo-
ger, molekylær biologer, sociologer og medicinstu-
derende fra de fem nordiske lande; Island, Finland,
Norge, Sverige og Danmark.
Formålet med kurset er at gøre unge under uddan-
nelse interesserede i cancerepidemiologi. Kræftens
bekæmpelse har planer om et follow-up studie af de
unge danskere, der har deltaget i kurset gennem
tiden. Dette skal vise om ”investeringen” i dem har
båret frugt i form af en vedvarende interesse inden
for forskning.

Metode; I praksis foregik kurset således, at 25 unge
fra hele Norden en varm august dag 1999 troppede
op ved Kræftens Bekæmpelse i København. Her skulle
der de næste 14 dage være et intensivt kursus i
cancer epidemiologi. Undervisnings emnerne var alt
fra design af epidemiologiske studier og statistik til
specifikke cancertyper og etik. Opholdet i Køben-
havn blev peppet vældigt op af mange sociale arran-
gementer såsom udforskning af Københavns cafeer,
moderne ballet, opera, strandture, øl og rødvin og i
det hele taget fest ved enhver given lejlighed.
I løbet af de 14 dage fik alle deltagerne tildelt et
projekt og en vejleder. Formålet var at afprøve can-
cer epidemiologien i praksis i løbet af de næste 5
måneder.
Vi var 2 medicin studerende fra Århus der sammen
skulle lave et projekt med overskriften Primær Lever-
kræft i Danmark. Vores vejledere var fra Kræftens
Bekæmpelse i København, og vi var flere gange i
København for at diskutere projektet. Til hverdag
havde vi fået lov til at komme på institut for epide-
miologi og socialmedicin, hvor vi fik stillet et par
computere til rådighed, og alle dernede var gennem
hele forløbet utroligt behjælpelige med, hvordan vi
kunne lave vores projekt bedst muligt.

Resultater; Kulminationen på kurset kom her i fe-
bruar, hvor alle deltagerne mødtes en weekend i
Finland. Her fremlagde de enkelte grupper, hvad de
havde fundet frem til i løbet af den afsatte tid. Det
hele foregik på engelsk, og det var en stor udfordring
for de fleste at skulle prøve at fremlægge et projekt
på et andet sprog end deres eget.

Diskussion og konklusion; Det var meget forskel-
ligt hvor lang tid folk havde afsat til Deres projek-
ter, og der var ikke nogle krav til, hvor dybt man
skulle gå ind i det. Vi havde tilfældigvis valgt begge
at udskyde studiet med et halvt år, og tog kun nogle
små eksaminer ved siden af, så vi havde til en vis
grad tid til fordybelse.
Ud over at vi i forløbet naturligvis har lært en masse
om Primær Leverkræft, epidemiologi og statistik,
har vi også fået et ret godt indblik i visse computer-
programmer, brugen af Internet, litteratursøgning
mm.. Desuden blev forløbet godkendt til valgfri må-
ned, og man opnår dermed et af de eftertragtede
stempler i den lille blå…
Kræftens Bekæmpelse laver en stor investering i at
gøre unge mennesker interesserede i forskning, og
hvis man har bare den mindste forskerspire i maven,
kan vi stærkt anbefale at søge kurset næste gang i år
2001. For os har det været en perfekt måde at blive
ført ind i forskningens verden, og uanset hvad vi vil
komme til at beskæftige os med i fremtiden, har vi
fået os en meget brugbar erfaring.
Ulla Schierup Nielsen og Mette Nørby Nielsen
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Op til 30 procent af yngre læger fortryder de læste
medicin og blev læger - sagde en undersøgelse om
lægers arbejdsforhold for et par år siden. Det er ikke
blevet bedre. En ny undersøgelse fra Lægeforenin-
gen  viser, at læger har den laveste grad af tilfreds-
hed med deres arbejde blandt alle akademikere i den
offentlige sektor. Hvis I skal have det bedre som
læger og kunne gøre hvad I finder er rigtigt i relation
til lægelig etik så mød op til stiftende generalfor-
samling - stil gerne op til bestyrelsen - I har alt at
vinde og intet at miste.

’En læge, der bliver opmærksom på forhold, som
lægen opfatter som sundhedsfagligt uforsvarlige, bør
tilkendegive sin mening herom ved deltagelse i den
offentlige debat.’ (§ 14 i Lægeforeningens etiske reg-
ler)
Der er mange ting der skal laves om i sundhedsvæse-
net til gavn for patienter og læger - en forudsætning
for dette er ytringsfrihed. Hvis de der har skoen på
ikke må sige, hvor den trykker, bliver det ikke bedre.
‘Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at
offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for dom-
stolene.’ ( Grundloven § 77)

 Initiativet til at lave Dansk Selskab til Sikring af
Lægers Ytringsfrihed kom, som en reaktion på  det
heldigvis mislykkede forsøg på at fyre/forflytte
embedslæge Kate Runge fra Århus kommune. Kate
Runge havde gjort sit arbejde som embedslæge -
påpeget kritisable forhold på nogle af kommunens
plejehjem - det var man sikkert ikke glad for i kom-
munen. Derfor havde hun ‘lig i lasten’ som hendes
chef udtrykte det og derfor forsøgte man at få hende
fyret ved at skrive til Sundhedsstyrelsen. Sundheds-
minister Arne Rolighed greb ind og forhindrede fyrin-
gen, socialministeren fulgte op med en lov der præci-
serede embedslægernes opsyn og påtaleret overfor
de ældres forhold på plejehjemmene. Bravo Kate
Runge.

Det tankevækkende var, at det var et tilfælde, at
Kate Runge sagen nåede pressen, og gav os mulighed
for at rejse sagen for Lægeetisk nævn.
I kølvandet på Kate Runge sagen dokumenterede
henvendelser ledende læger og yngre læger, at Kate
Runge bare er toppen af isbjerget. Over hele landet
straffes læger, når de tager bladet fra munden og
lever op til lægestandens etiske forpligtelser. Det
bør vi ikke finde os i. Vi har nemlig meget at leve op
til:

….’Lægens grundlæggende rolle er at lindre sine med-
menneskers lidelser, og ingen bevæggrund – hvad
enten den måtte være personlig, kollektiv eller poli-
tisk – må veje tungere end dette formål.’ (Tokyo
Deklarationen)

Når et system straffer de aktive - de der kæmper for
deres patienters ret til den bedste behandling - spre-
der misstemningen sig hele vejen i et system så
hierakisk som de danske hospitaler.

 Administrationen er smart. I et demokrati som det
danske har det selvfølgelig ikke været muligt - di-
rekte og til det store flertal at demonstrere sanktio-
ner overfor læger der ‘kom til’ at fortælle pressen, at
ventetiden på cancerbehl, børneundersøgelser osv var
urimelige og unødvendige.
I stedet har man statueret nogle eksempler. Disse
statuerede eksempler er blevet fyret, forbigået eller
‘tvunget’ til tavshed efter såkaldte kammeratlige
samtaler med administrationen. Sådan beretter de
det er gået ud over - og frygten har spredt sig. Fak-
tum er, at det er lykkedes at gøre det store flertal
‘hunderædde’, og selvom stort set alle støtter ideen
om en forening der bakker ytringsfrihed op forlyder
det pånuværende tidspunkt at mange frygter for de-
res karriere hvis de melder sig ind. Det vil vi forsøge
at afhjælpe ved at støtte de der kommer i klemme
for at ytre sig til gavn for et bedre sundhedsvæsen.
 ’Verdenslægeforeningen(WMA) gentager og bekræf-
ter  herved den organiserede lægestands ansvar for
at:  iii)……støtte læger der kommer ud for vanske-
ligheder som følge af deres forsøg på at handle i

overensstemmelse med standens højeste etiske
principper.’(Hamborg Deklarationen 1997)

Mød op den 5. marts klokken 19 - 21 i Lundsgaard
Auditoriet på Panum instituttet Blegdamsvej 3 i Kø-
benhavn. Det er jeres fremtid det gælder.

Se også indkaldelsen til stiftende generalforsamling
på dadlnet.dk hjemmeside.
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mvh
Dansk Selskab til Sikring af Lægers Ytringsfrihed
Kommentarer til ekkert@dadlnet.dk
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Supermultimedieshow i tre dele om kærligheden,
livet, døden og det store hvorfor? Musik og video –
tale og sang. Tekster og musik af bl.a. Markus, Mat-
thæus, Lukas, Johannes, Paulus, Luther, Nick Cave,
Madonna, Shakespeare, Grundtvig, von Trier, Bono
og Niels Bohr. Klubben vil være åben, så man kan få
noget at drikke undervejs eller bagefter.
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(Passiv eller aktiv deltagelse i alle tre dele af showet
giver 43,0647 i.c.t.y.s. point. Ictys er den himmelske
pointskala, ikke at forveksle med ects, som er den
europæiske. Hvor mange ictys-point der skal til for
at komme i Himmelen ved kun Gud, men hvis der
kommer rigtig mange og Helligånden vil, så kommer
Himmelen ned på Jorden.)

Venlig hilsen Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler. Han træffes på kontoret på Panum, lokale
15.2.1, tirsdag 10-12 og torsdag 12-14 og på HCØ, i
vandrehallen ved inspektørkontoret, onsdag 13-15.
Desuden kan han træffes efter aftale; ring på 20 46
41 93 eller send en mail til pnh@adm.ku.dk.
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Dansk Selskab for Akupunktur har tilbudt at af-
holde introduktionskursus i akupunktur. Kurset
finder sted
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Kurset henvender sig alle medicinstuderende,
idet der er tale om en basal orientering om aku-
punktur.
Kurset afholdes af speciallæge i gynækologi Kir-
stine Münster og speciallæge i almen medicin
Peter Strøm og vil primært handle om
akupunkturens historie, og hvad akupunktur kan
bruges til i ovennævnte specialer.
Med venlig hilsen
Studienævn for medicin
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Overlæge dr.med. Egon Toft, Aalborg,
importerer splinternye, stetoskoper fra U.S.A.
Det er en kopi af HP’s “Rappaport-Sprague
stetoskop, som sælges i USA for ca $250.
Beskrivelse :
Dobbeltløbet (Hele vejen = bedre lyd)
Udskifteligt hoved (Stort og lille medfølger)
3 sæt ørerpropper
1 sæt ekstra membraner
Findes kun I sort
PRIS : 400,00 KR:
Kontakt Trine 8.sem. Glostrup
35269393 el. 26361207
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Ring Stinus 35821149 / 27344489
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Fra omkring 1. januar 2001 og et halvt år frem
forventes 15-20 kollegiepladser ledige. Adgang
til optagelse har studerende ved Københavns
Universitet, Danmarks tekniske Universitet og
tilsvarende højere læreanstalter. Forespørgsel
om eventuel øvrig fortrinsret bedes rettet til
Studentergårdens efor. Optagelse er betinget af
bestået 1. årsprøve eller tilsvarende eksamen
(et års normeret studieårsværk). Huslejen er p.t.
1.380 kr. pr. måned + 20 kr. i kollegieafgift.
Huslejen inkluderer vand, varme, el samt rengø-
ring af fællesarealer. Der er adgang til fælles-
køkkener og -bad, læse- og fjernsynsstue, have,
tennisbane, billard- og bordtennisrum, mørke-
kammer, musikstue, vaskemaskine m.m. På væ-
relserne forefindes telefon og internetadgang,
håndvask og et klædeskab, derudover vil møble-
ment i et vist omfang kunne stilles til rådighed.
Ansøgning skrives på særlige for Studentergården
bestemte ansøgningsskemaer. Skemaerne kan
tilsendes efter skriftlig henvendelse vedlagt fran-
keret svarkuvert (takst: laveste A-post), eller de
kan nedtages fra Studentergårdens hjemmeside.
Udfyldte ansøgningsskemaer afleveres til
Studentergårdens efor Bent Jørgensen, Tagens-
vej 15, 2200 København N, senest  mandag 2.
oktober 2000 kl. 12,00.
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Henvendelse: Bente Barstad
tlf: 3254 6093
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I forbindelse med Dansk Flygtningehjælps lands-
indsamlig den 3. maj 2001 søges frivillige koordi-
natorer, der vil indgå i en gruppe som tager sig
af Københavnsområdet. Er du interesseret eller
har spørgsmål kan du kontakte:

Ulrik Bjørn
Ulrik.bjoern.drc.dk
Tlf.: 3373 5335

Kim-Andreas Æbelø (hold 207)
kim_andreas@hotmail.com
Tlf.:38606811 – 343

Christian Johnsen
chr_jj@hotmail.com
Tlf.: 38606811 - 241
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Musiker søges til nystartet band. Funk, rock,
R&B, jazz og alt hvad det heder.
Kontakt Simon på hold 105 (33120802) eller Mar-
kus på
hold 205 (36911922)
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Til at sidde vagt på Mikroskopisk Studiesal sø-
ges snarest en teknisk assistent. Arbejdet består
i opsyn med studiesalen i åbningstiden, udleve-
ring samt check af præparater til de studerende,
udskiftning af pærer i mikroskoper, oprydning
m.m.
Der skal påregnes en ugentlig vagt af ca. 10
timer i hele semestret, i eksamenstiden dog to
vagter om ugen, ligesom der må påregnes lør-
dags- og søndagsvagter i de belastede perioder.
Ansættelsen sker i henhold til områdets overens-
komst mellem F.A.D.L. og finansministeriet, an-
søgere skal derfor være medlem af F.A.D.L. Ti-
melønnen p.t. 118,46 kr. + feriepenge.

Stillingen kan søges af stud.med. på fase 1. Vi
forventer ansøgere med stor selvstændighed, an-
svarsbevidsthed og fleksibilitet. Desuden skal du
være i stand til at tage formiddagsvagter.
Ansøgningsskemaet kan rekvireres på Medicinsk-
Anatomisk Institut, Bygn. 18.1.12, Panum In-
stituttet ,Blegdamsvej 3, 2200 KBH N og skal
være os i hænde senest den 2. marts 2001 kl.
12.00.

Har du ikke hørt fra os inden den 15. marts er
jobbet besat til anden side.
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Haves: Vestsjællands Amt med mulighed for
at komme på Holbæk, Slagelse, Ringsted el-
ler Kalundborg Sygehus (den medicinske afd.
på Kalundborg er prisbelønnet som specielt
godt uddannelsessted)
I alle byerne findes store lægeboliger med lav
leje.
Ønskes: HS, Københavns Amt eller Frederiks-
borg Amt.
Så hvis du trænger til at komme lidt væk fra de
sædvanlige sygehuse uden at flytte til Jylland,
eller du bare synes at Vestsjælland er smuk, så
giv mig et ring.
Venlig hilsen Christina. (4488 1550)
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1. DEL
1. SEMESTER
Finn Bojsen Møller, 11. udgave
Bevægeapparatets anatomi
sælges for 200
(nypris 630,-)
Anatomi
Indre organer
E. Andreasen og Bierring
7. udgave, nypris 685,-  sælges for 200

2. DEL
7. SEMESTER
Genetik
Thompson and Willard
Genetics in medicine
5. udgave, nypris 498
sælges for 100
12. SEMESTER
Clinical surgery (ny)
seneste udgave
Cushieri et al.
anbefalet lærebog på engelsk i kirirgi
nypris:  475                   sælges for 250
HENVENDELSE:
Ring til 33 93 55 90
bedst mellem 18 og 20
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På hudafdelingen på Bispebjerg Hospital er vi i
gang med at undersøge personers pigmenterings-
evne. Det foregår ved at undersøge hvor hurtigt
solbruning opbygges og når op på et stabilt ni-
veau afhængig af lysdosis, typen af ultraviolet
lys, eksponeringshyppighed og medfødt hudfarve.
Desuden  undersøger vi hvor hurtigt solbrun-
ingen forsvinder igen.
Vi undersøger disse forhold hos mennesker med
forskellig medfødt hudfarve og har derfor valgt
en skandinavisk gruppe og en indisk/pakistansk
gruppe.
Vi mangler blot nogle få personer til den indisk/
pakistanske gruppe.
Så hvis du er inder/pakistaner og opfylder føl-
gende krav, er vi meget interesserede i at høre
fra dig hurtigst muligt:

·Du er mellem 18 og 60 år gammel
·Du er rask, dvs. du må heller ikke have nogen
hudsygdomme
·Du har ikke taget solarium eller fået sol på
kroppen indenfor de sidste 3 måneder

I 3 uger skal du komme til afdelingen 4 gange om
ugen og få lys på ryggen. Herefter skal du måles
henholdsvis 1 uge, 2 mdr. og 4 mdr. efter sidste
belysning.
Inden forsøget kan gå i gang vil vi lave en for-
undersøgelse, hvor du bl.a. vil få målt hvor
pigmenteret din hud er. Dette måles på ryggen
og på balden.
Undersøgelsen er ikke forbundet med ubehag el-
ler risiko og er godkendt af Videnskabsetisk Ko-
mité.
For deltagelse vil du modtage et skattefrit
honorar på 2500 kr.
Hvis du er interesseret i at deltage og opfyl-
der ovenstående krav, så ring og få yderli-
gere information  på tlf. 35 31 27 76 bedst
mellem kl. 9-15 eller ring til sekretær Kir-
sten Andersen på 35 31 62 73 og læg dit tlf.
nr., så vil du blive ringet op hurtigst muligt.

Læge Mette Henriksen
Professor dr.med. et pharm. Hans Christian Wulf
Dermatologisk afd. D 92
Bispebjerg Hospital
2400 Kbh. NV
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Vagt- og Servicechef

Træffetider i lige uger
Gitte: Tirsdag, Onsdag &
glh@fadl.dk Fredag

11.00 - 12.00
Søren : Mandag & Torsdag
cm@fadl.dk 13.00 - 15.00

Træffetider i ulige uger
Gitte: Tirsdag, Onsdag &
glh@fadl.dk Torsdag

11.00 - 12.00
Søren : Mandag & Fredag
cm@fadl.dk 13.00 - 15.00

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter af-
tale. Telefonnummeret er stadig

�����������.
Hvis du har akut behov for at tale med en
vagtchef/servicechef, så læg en besked i
vagtafdelingen og bed om at blive ringet op.
I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil
vi så vidt muligt forsøge at advisere jer på
forhånd.
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Åbningstider i
Ekspeditionen
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Mandag og fredag er der mulighed
for telefonisk henvendelse på telefon
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Man kan også skrive til os på e-mail:
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Når I ændrer adresse eller telefon-
nummer, så HUSK at give os besked

enten pr. brev, telefon eller email.

Ingen vagtstastetik

Ingen vagt-
statistik eller
vagtudsigt i

denne uge pga
sygdom

INGEN VAGTSTATISTIK
ELLER VAGTUDSIGT I
DENNE UGE PGA.
SYGDOM

TOLKE SØGES

Vagtbureauet har på det seneste fået flere henvendel-
ser fra hospitaler vedrørende tolkebistand. Hvis der er
nogle blandt jer, der har tid, lyst og overskud til at indgå
i et tolketeam, er I meget velkommen til at rette hen-
vendelse til Vagtbureauet på 35 24 54 04.

LÆGEPRAKSIS PÅ
ØSTERBRO SØGER
en stud. med. til alm. sekretærarbejde. Det drejer sig
om 3 perioder her i foråret nemlig:

6/3-2001 - 21/3-2001 - mandage fra 8.00-13.00. Tirs-
dage, onsdage  og torsdage fra 8.00-14.00. Fredage
fra 8.00-16.00.

17/4-2001 - 19/4-2001 fra 14.00-18.00.

23/4-2001 - 26/4-2001 fra 14.00-18.00 (mandag fra
13.00-18.00).

Arbejdet består i : Telefonbetjening
brug af computer
tidsbestilling
+ diverse andre opgaver i en travl
lægepraksis.

Ansøgningsfrist: Mandag den 26. febr. 2001 kl. 12.00
til VB.

Yderligere oplysninger: Her til Vagtbureauet på 35 24
54 04 eller 35 24 54 05.

SOMMERFERIEJOB

Nyt SPV-hold 1512 søger 10-15 medlemmer.
Holdet skal arbejde på dialyseafdelingen på Hillerød
Sygehus i perioden 18. juni - 12. august 2001.
SPV-vagterne skal deltage i plejen af dialysepatienterne
samt udføre forefaldende arbejde på afdelingen.
Arbejdet
Holdet skal dække dagvagter mandag til lørdag med 2
personer i hver vagt samt aftenvagter mandag til fre-
dag og søndag ligeledes med 2 personer i hver vagt.
Krav
Du skal have afholdt 200 somatiske timer.

Ansøgningsfrist
Onsdag den 7. marts 2001 kl. 12.00 til Vagtbureauet..
Yderligere oplysninger
Gitte eller Søren på Vagtbureauet tlf. 35 24 54 04.

HÆMODIALYSE - 4202
Herlevs hæmodialysehold søger 2 nye medlemer til
oplæring i april 2001.

Har du lyst til:
- mere selvstændighed på dine vagter
- tage ansvar og arbejde som sygeplejerske
- bedre løn
- at være sikker på at få dine vagter, når de er planlagt
- at blive en rasende dygtig kliniker
- at blive en haj til at stikke
- at være fri for nattevagter og mange dagvagter

Vi er et lille hold på 10 medlemmer, der fungerer som
bufferhold på Herlevs hæmodialyseafdeling og får hver
måned et varierende antal planlagte vagter, primært
aften- , weekend- og vagter i ferierne.

Vi er forpligtet til at tage 8 vagter pr. 4-ugers vagtplan,
men kan godt tage flere, hvis vi har lyst til det. Efter

1000 hæmodialysetimer kan man gå på pension og
tage 4 vagter pr. vagtplan.

Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på 2-
3 patienter, samt observation, medicingivning, evt.
sårskift, suturering af dialysekatetre, stuegang m.m.
under dialysen.
Vi er ofte flere studenter i vagt samtidig, og vi har et
glimrende samarbejde med afdelingens sygeplejersker.

Arbejdstider:
Man-fre: 7.30-15.00 og 15.00-22.30,
lør: 7.30-15.00 og søn. 15.00-22.30.
Krav: - min. 200 VT-timer

- fase II, 7.-10. semester
- bestået farmakologi indenfor 1 år
- 8 vagter/mdr

- at du er flink og fleksibel, og villig til at indgå i et
samarbejde med afdelingen, til fordel for begge parter.

Oplæring:10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/
student,
Ansøgningsfrist: Mandag den 26. mars 2001 kl. 12.00
på vagtbureauet.
Ansættelsessamtale: På afdelingen i samme uge.
 Har du spørgsmål, så ring til holdleder Djoni Joensen,
tlf. 44 88 16 03.
Og husk så: Herlev hospital er kun 25 minutter fra
Panum på cykel.

VENTILATØRHOLD 4607
NORDSJÆLLAND.

Da nogle af vore holdmedlemmer er blevet færdige
med studiet, søger vi 3 nye holdmedlemmer til ind-
supplering i marts mdr. 2001 eller hurtigst muligt.

Vi hjælper en 31 årig tetraplegiker i egen bolig. Patien-
ten er kørestols og respiratorbruger. Arbejdet består i
personlig pleje, pasning og vedligeholdelse af respira-
tor, tube og katheterskift samt daglige indkøbsture. Vi
får i dagtimerne cirka 5 timers ekstra hjælp til løft med
mere af andet personale.

Kvalifikationskrav: Minimum 100 ventilatør-timer, helst
nogen intensiv samt psykiatrisk erfaring, fleksibilitet
ved vagtplanlægning, 4-5 vagter månedlig og desuden
skal du have kørekort. Det er også nødvendigt, at du
mestrer lettere madlavning.

Vagterne er på 12 timer, og holdet er døgndækkende.
Transporten foregår nemt, hvad enten du foretrækker
eget køretøj, eller tager S-toget fra hovedbanegården.
Der ydes 1 times transport hver vej.

Oplæring: To følgevagter af 4 timer i henholdsvis dag
og aftenvagt. Hertil kommer supplerende undervisning
i Lifecare respirator PLV 100, samt undervisning i skift
af trachealtube.

Ansøgningsfrist:  Torsdag den 22. febr. 2001 kl. 12.00
til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger: Hos holdleder Christian Rothe
tlf.  47 76 51 95

HJEMMEHOLD 4626 I
ALLERØD
SØGER 1 NY VENTILATØR

Vi hjælper en 11-årig dreng, der har sølvkanyle. Vi
dækker vagter i tidsrummet fra kl. 06.45-16.00 på hver
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dage og alle nattevagter. På hverdage dækker vi nat-
tevagter fra kl. 22.30 til 06.45 og på fredage og lør-
dage dækker vi fra kl. 23.00 til kl. 08.00. Derudover
dækker vi aftenvagter efter behov og endvidere dæk-
ker vi nattevagter når familien er på ferie.

Drengen går i en almindelig folkeskole (5. klasse) og
der følger vi ham fra kl. ca. 7-8 og indtil kl. 14.00.
Derefter er han i fritidsordning indtil kl. 16.00 hvor han
bliver hentet.
Kvalifikationskrav: Mindst 200 VT-timer
Evt. erfaring med hjemmehold er en fordel, og du skal
selvfølgelig
kunne lide børn, da du konstant er omgivet af dem.
Du skal kunne tage mindst 5-6 vagter pr. måned -
Der ydes transportgodtgørelse til hver vagt.
Der er to følgevagter, én i hjemmet og én i skolen.
Næste holdmøde er den 22. februar 2001 kl. 18.00 i
Panums kantine, hvor du skal kunne
deltage.

Yderligere oplysninger: Hos holdleder Eja på tlf. 35
355444
Ansøgningsfrist: Torsdag den 22. februar 2001 kl. 12.00
til Vagtbureauet.

HOLD 4619 I NORDSJÆLLAND
SØGER 2 NYE VENTILATØRER

Holdet passer en sød og frisk 14-årig dreng, der har
sølvkanyle og jejunostomisonde.
Vi dækker den halve måneds nattevagter og alle dag-
vagter på hverdage, hvor vi følger med i skole.  Af og
til, dækker vi aftenvagter. Vi plejer ikke at dække
vagter på helligdage som jul og nytår.
Arbejdet om natten består i at suge i kanyle (efter
behov) og hælde mad på sondepumpe. Om morgenen
skifter vi bændler, renser kanyle og sug. Derudover
giver vi den medicin der skal gives.
Morgentoilette klarer den unge mand selv.

Kvalifikationskrav: Min 100 VT-timer, god til at begå
sig i et privat hjem.
Du skal være fleksibel og fast kunne tage min. 6
vagter, også i eksamensmånederne. Vi følger drengen
som han udvikler sig, så du skal kunne svømme,
cykle osv. Cykel stilles til rådighed af familien. Det
forventes at du kan være på holdet mindst et år, gerne
længere.
Det er ikke tilladt ventilatører at ryge i hjemmet.

Oplæring: 1 lønnet 6 timers følgevagt.
Transport: Nemmest i bil (men langtfra nødvendigt),
ellers kystbane (+ 20 minutters gåtur).
Der ydes 2 timers transportgodtgørelse per vagt.
Yderligere oplysninger: Kan fås hos holdleder Alexan-
der,  tlf. 38 34 62 08.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 25. februar 2001  kl.
12.00 på Vagtbureauet
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FADL, SATS og instruktører fra Københavns Brand-
væsen underviser efter principper fra
ambulancebehandlernes uddannelse.
Forelæsning på RH, aud. 2 under kantinen:
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Som meddelt i sidste nr. af MOK er
kontingentopkrævningerne nu udsendt via
BetalingsService. Kontingentet andrager 725,00 kr.
for perioden l. februar – 31. juli år 2001. Betalingsfri-
sten er fastsat til den 1. marts år 2001. Ved beta-
ling via BetalingsService vil kontingentbetalingen
blive fratrukket din bankkonto, ligeledes den 1.
marts år 2001.
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Repræsentantskabet har besluttet at følgende for-
hold skal være tilstede for at opnå kontingent-
fritagelse.
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”Orlov” fra studiet
Medlemskab af anden fagforening.
Bevilling af paragraf 42/43
Kontingentfritagelse kan kun bevilges i forhold til
”hele” kontingenthalvår, og bevilges ikke for perio-
der under 6 måneder. Ved kontingentfritagelse er
der ikke mulighed for at være vagtaktiv via FADL’s
Vagtbureau..
Ekstraordinær kontingentfritagelse – oprettelse af
socialfond:

Da enkelte medlemmer i en periode kan være udsat
for ekstraordinære sociale belastede situationer, har
repræsentantskabet besluttet at oprette en social-
fond, hvilket vil sige, at sekretariatet/bestyrelsen
har mulighed for at bevilge kontingentfritagelse i
ovennævnte situationer.
FADL har ved årsskiftet indberettet oplysninger ved-
rørende kontingentindbetalingerne for år 2000. FADL
har valgt ikke at udsende oplysningssedler til samt-
lige medlemmer. Du er meget velkommen til at kon-
takte sekretariatet, hvis du ønsker oplysninger om-
kring skatteindberetningen for dig. Har du været
medlem af FADL i hele år 2000 – andrager kontin-
gentbetalingen 1.450,00 kr.
Med venlig hilsen

f. FADL’s sekretariat/Anette og Linda

·Nye retningslinier for basal genoplivning pr. 1/1-
2001
·Præhospital behandling ved sygdom og tilskadekomst
Ambulancebehandlerens kompetence og udstyr
Hvordan kan lægmand/stud.med. hjælpe bedst mu-
ligt?
·Katastrofeberedskab og skadestedsindsats
Afholdes to gange: Mandag d. 5.3. kl. 16.30-18.30 og
tirsdag d. 27.3. kl. 16-18.
Øvelsesaften i Medborgerhuset, Nørre Allé 7:
·Livreddende førstehjælp til den blå, blege, blødende
eller bevidstløse
·Almindelig førstehjælp til den forbrændte, forfrosne
eller forgiftede
·Ventilation og hjertemassage øves intensivt ved
sygdoms- og ulykkescases
Afholdes ti gange: d. 6.3. (få pl), 7.3. (få pl), 21.3.,
22.3., 3.4., 5.4. (få pl), 18.4. og 24.4. kl. 16.15-20.15.
Samt d. 8.3. og 20.3. kl. 18.00-22.00.
Tilmelding med angivelse af minimum 3 øvelsesaft-
ener i prioriteret rækkefølge samt foretrukne
forelæsningsdato
pr. email: mgpoulsen@get2net.dk
anfør emne:Kursustilmelding
eller pr. tlf:25 78 18 36
Bekræftelse af tilmelding retur pr. email eller straks
pr. tlf. Øvelsesaftener kan evt. aflyses ved for lille
tilmelding.  I så fald udsendes besked ult. februar.
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På fredag er der chance for at få indsigt og kendskab til PAF. Der bliver nemlig afholdt
generalforsamling kl. 16.00 d 23/2 i KANTINEN. Der kan rettes henvendelser ang. ved-
tægtsændringer til formand Bjørn Reseke, læssøesgade 11, 2sal, 2200 KBH N. tlf. 35353592
Email: bjrnreseke@hotmail.com. Alle er velkommen og der er mulighed for kaffe og måske et
vinerbrødsstykke. Det kan tage lidt tid, da der højest sandsynligt skal ske en del rokeringer

og ny indlogering i bestyrelsen. Så trek en gammel Sweater på og lad håret stå, kom frisk, kom frejdigt, der
er mange muligheder og stort potentiale i foreningen!!!!
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Pif, paf, puf så er de borte på ture af alle slags. En forholdsvis nydannet forening som er vild med
al mulig og umulig slags friluftsliv. Vi består nu af fire underafdelinger:
Jagt
Fiskeri
Ture
Idræt
Vores kalender bliver lavet efter interesse og på de første møder i semesteret. Alle kan komme med hvad
de har på hjertet og som de gerne vil dele med medstuderende. Vores største attraktion har været squash-
turneringen med 50 deltagere. Det prøver vi igen her i efteråret. Vi basere vores ture på nonprofit og
velvilje. PAF har lokale i kælderen over for dissektionsalen og man kan bare møde op til møder med ideer.
Det er dog en fordel at man også selv vil være med til at arrangere turen eller eventen. Det koster den
urimelige sum af 50 daleroner per semester at være medlem af PAF.
Vi glæder os til at se nogle nye dobbeltløbede, stænger, snuder eller bare dig.
Venligste Hilsner
Bjørn Reseke Formand
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Sidste semester fik vi en lille smule gang i noget
der kunne ligne en Panumse-homoklub, for alle
de mange homo-/biseksuelle, der – statistisk set
– burde gå på Panum....og det var faktisk væl-
digt hyggelig at mødes i en temmelig tom kan-
tine diverse fredag eftermiddage med ligesin-
dede. Så hvorfor ikke se, om vi kan få noget
lignende op at stå igen dette semester?
Derfor: Er du homo- eller biseksuel, med en ud-
præget trang til at være social, forhøre dig om
om andre semestres lunefuldheder, drikke nogle
øl i studenterklubben og hyggesnakke med andre
homo’er, er dette lige noget for dig!! Jeg har
snakket med blandt andet Ellen DeGeneres,
George Michael, Xenia, Ejeren af Men’s Bar,
Kevin Spacey og andre interesserede, og vi blev
enige om at mødes i
Studenterklubben, torsdag den 22. februar
klokken 16.30.
(læg mærke til, at det ikke længere er en fredag
vi mødes, da klubben ikke skal være alt for
crowd’ed, og kantinen er lidt for kedelig at piske
en stemning op i)
Skulle der være nogen spørgsmål, kan de stilles
til thiele@mdb.ku.dk

����������
������
���
���




��
����������
Det er længe siden sidst!
Vi vil gerne møde alle jer “gamle” og alle de nye
medicinstuderende i “Føroyahúsið” på Vester-
brogade 17 A, lørdag den 3. marts kl. 17:00.

Vi håber vi ses.

Mvh.
Sára, Katrin, Djóni og Eivind
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i FADLs mødelokale

Dagsorden for mødet lyder som flg.:
1) Kort præsentation af PUC, fremtidsplaner, visioner og den nye bestyrelse
2) Betagende lysbilleder og fortællinger fra tidligere ture og aktiviteter
3) Kommende ture i ind- og udland
4) Dykkeruddannelse (Endelig !)
5) Mulighed for indmeldelse i PUC

Er du dykker og kunne tænke dig at dykke med ligesindede studerende? Så kom til mødet !
Har du aldrig dykket, men synes det lyder vildt spændende? Så kom til mødet !
Hvis man gerne vil blive til hele seancen, skal der påregnes omtrent en halvanden times tid, men til stadig
at holde sig vågen og til bekæmpelse af den brummende mave vil der være gratis kaffe, te og kage i
rigelige mængder !
Som en forsmag på mødet, kan vi kort afsløre, hvad de kommende sæsoner byder på:
Forårstur til Kullen, Sydsveriges maritime naturreservat   !
8 dages tur i sommerferien til Skandinaviens dykkermekka: Lysekil !
Dykkerkurser for studerende !
Nye spændende svømmehals aktiviteter i den kolde årstid !
Og meget meget mere......
Kan i slet ikke vente så fås nærmere info altid ved henvendelse til PUC@dk2net.dk eller telefonisk på
40111006 (Christian, formand) eller 26184156 (Erik, næstformand).
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International Medical Coorperation Comitee
(IMCC), er en organisation af frivillige medicin-
studerende, sammensat af forskellige undergrup-
per. Vi arbejder med mange forskellige projek-
ter på nationalt plan samt internationalt med
andre frivillige medicinstuderende fra 68 forskel-
lige lande.
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Kl. 9-13 standere i kantinen repræsenterende de
forskellige undergrupper
Kl. 15     Infomøde i lille Mødesal lige før kanti-
nen

Har lyst til at have det skægt med andre medi-
cinstuderende og lave noget fagligt relevante på
en spændende måde, så mød op til vores infodag.
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Forestil dig 550 medicinstuderende fra hele verden, som aktivt vælger at
lade sig uddanne i fag som normalt ikke ligger under studiets curriculum?
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I stedet for at ryste på hovedet og himle med øjnene samtidig med at du tænker ”fuck, hvor er det bare
urealistiskt”, så hjælp os – vi mangler arbejdskraft!
GA-gruppen er på trods af hårdt arbejde og mange øl også en meget broget forsamling. Genkender du noget
af nedenstående:
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som ved en fejl kom til at skrive lægevidenskab på sin ansøgning:
Du kan sammen med fundraising gruppen falde tryglende på knæ for at lokke penge til et godt formål,
selvfølgelig vores formål!
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Indgå i logisitk gruppen – løb svedig rundt med en t-shirt i skrigende farver hvorpå der står ”INFO”. Er der
en nemmere måde at få labre larver til ar krydse sit spor på?
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Kom tættere på det der står dig nærmest. Ryk ind bag baren til én af de utallige fester.
�������)*H	�9+�������������+�((�	�
Se det som en udfordring: hvordan slusser man 700 mennesker fra en bygning til en anden og fordeler disse
enligt bordplan på 100 borde… på under en halv time?
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Hvad tror du der sker når man lukker 550 medicinstuderende ud på Jomfru Ane gade i 9 dage? Det kunne
være din opgave at sørge for at det hele forløber anstændigt! Eller vær heldig og få et glimt af de celebre
VIP’s som er inviteret, f.eks. Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Alexandra.
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Indgå som en del af PR gruppen og sørg for at gøre kvalmende meget opmærksom på dig selv og det projekt
du arbejder på.
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Kontaktperson: Line Ivarsson

Email: Line_Ivarsson@hotmail.com
Tlf: 35389192
Mobil: 29641230
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