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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@mok.info
WWW: http://mok.info Oplag: 2000
Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

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

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):

OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til

2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!

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

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

2) Attached to e-mail på adressen mok@mok.info. Spørg evt. på datastudiesalen.
OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad
filen hedder.

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

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være
redaktionen i hænde mandagen forinden  kl. 1200. Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!

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

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

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

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

Forsider honoreres med 200,- kr.

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

Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen.
Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.
Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg: Undervisningslokalerne, bygning 8
KAS Gentofte: Auditoriet.
KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev: Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet.

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

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Kristoffer Staal Rohrberg

Denne uges forside: FADL, Københavns Kredsforening
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Denne redaktion
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Piccolo, praktikant
og lillebror!
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Sekretær Grete Rossing, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Sekretær Conni Holm, lokale 9.1.41 35 32 70 93 (holdsætning 1. sem., lektionskataloger)
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klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer Rita Dalhammer
Træffetid: Man-tor 10–14
Studentersekretær Louise Honoré
Træffetid: Man-ons 15-16
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38
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Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Hvidovre Hospital, afsnit 152, tlf. 36 32 27 92
Sekretærer Lone Qvistgaard/Lili Hansen
Træffetid: Man-fre 10–14
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KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard (KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Alice Lehmann Rasmussen (alras@herlevhosp.kbhamt.dk)
Træffetid       Man-fre 10-14
Studentersekretær Christel A.B. Jørgensen (7.-9. semester)
Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)
Klinikudvalgets hjemmeside: www.ku.kbhamt.dk
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Til eksaminer og tentaminer for medicinstuderende
under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Vinteren 2002/03
Indtegning til eksaminer og tentaminer under Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet finder sted i perio-
den:
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Bemærk, at der kun er indtegning via papirblanketter
i 3 dage denne gang!

Indtegningen finder sted på eksamenskontoret, Panum
Instituttet, Blegdamsvej 3 B, bygning 9, 1. sal, rum
55a.
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Mandag og onsdag: Kl. 9.00-14.00 samt tirsdag 9.00-
15.00
Til denne indtegning vil det naturligvis atter være
muligt at tilmelde sig via tilmeldingssystemet på
WWW (Selvbetjening for Studerende).
Vi forventer at åbne for tilmeldingssystemet alle-
rede i starten af juni måned, så hold øje med hjemme-
siden på: www.ku.dk/selvbetjening/.

Vi har desuden opstillet en pc’er på eksamenskontoret,
hvor I også kan tilmelde jer eksamen.
Det er muligt at søge råd og vejledning hos medar-
bejderne på eksamenskontoret, hvor du også kan få
udleveret din PIN-kode (som du SKAL bruge for at
benytte WWW/Selvbetjening for Studerende), hvis
du har mistet den.

Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører
den/de eksaminer du tilmelder dig, kan du blot an-
føre dette i bemærkningsfeltet på WWW/SEB.
Tilmelder du dig via blanketter, skal dispensationen
forevises ved indtegningen.

Du behøver ikke at forevise fornyet årskort ved til-
meldingen, da vi kontrollerer dette via vores
eksamenssystem. Du kan derfor lægge dine tilmel-
dingsblanketter i postkassen eller sende dem med
posten (men dog ikke, hvis du skal vise en dispensa-
tion ifm. eksamenstilmeldingen).

Eftertilmeldinger modtages ikke!
Hvis du ønsker at se om dine tilmeldinger er accepte-
ret på WWW kan du gøre følgende:
1) Så længe indtegningen foregår (juni t.o.m.
søndag den 15. september) skal du gå ind på Selvbe-
tjening for Studerende og klikke på ”Tilmelding, ek-
samen”. Hvis der står ”tilmeldt” med røde bogstaver
ud for det fag, som du har tilmeldt dig, er din tilmel-
ding accepteret.
2) Når indtegningen er overstået, altså EF-
TER søndag den 15. september kan du KUN se dine
tilmeldinger på Selvbetjening for Studerende ved at
klikke på ”Vis tilmelding”

Ca. 1 uge efter indtegningen er alle ”papir”-tilmel-
dingerne indtastet og du vil derefter kunne se dine
tilmeldinger på Selvbetjeningsbilledet på WWW på
adressen www.ku.dk/selvbetjening/ (klik på feltet ”vis
tilmeldinger”).
Desuden vil vi ca. 3 uger efter indtegningen hænge
lister op på tavlen ved eksamenskontoret, der viser,
hvilke eksaminer man er tilmeldt.
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Er du en ihærdig fodbold seer med hang til at ud-
veksle gode råd, fordømmelser og glæde sammen
med andre stud.med’er, så kan du nu få din trang
tilfredsstillet, når Studenterklubben inviterer på VM-
fodbold i klubben – se invitation under basisgrupper.

�����
Superligaen er slut for i år. Man kan ikke længere se
frem til ugens intense battles. Du kan dog søge at få
kompenseret din lyst til at se kamp, når MOKs debat
afsnit er kridtet op til rå dyst. Som optakt til VM i
fodbold bringes i denne uge en ihærdig verbal klinch
mellem Simon Serbian og Anne Sansome.
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Gå væk hund… Svenskerne tager alle studiepladser
på medicin i Danmark, og de fuldfører alligevel al-
drig. De kan ikke forstå dansk. Og så er de til med
karry med fileten!

Men skidt pyt… Efter svenske kent’s fantastiske live
optræden på VEGA d. 8. og 9. juni er I 100% tilgivet.
Sålænge I producerer så gode musikere, som besøger
de svenske pionerer i København, så er jeres tilste-
deværelse på medicin helt berettiget. Cadeau til sven-
sken og velkommen på medicin!

Gulddrengene...

Kent... i må gerne læse medicin!

��	�
Husk Fadl’s ekstraordinære generalforsamling d. 22.
maj, hvor der som eksamensforberedelse deles gra-
tis bajør ud til fremmødte debatører.

 )�#��*+�,�www.m
ok.info
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Om 14 dage udkommer denne årgangs sidste num-
mer, hvorefter MOK vender frygteligt tilbage ons-
dag den 4. september...
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Tilstede: Overlæge, dr.med. Carsten Lenstrup (CL),
Overlæge, dr.med. Finn W. Henriksen (FWH), Pro-
fessor, dr.med. Svend Larsen (SL), Overlæge, dr.med.
Jan Pødenphant (JP), Overlæge, dr.med. Lene Wallin
(LW), Overlæge Gunnar Lausten, Overlæge Poul Erik
Helkjær, cand.med. Mette Marklund (MM), stud.med.
Dan Fuglø, stud.med. Christopher Schäfer (CS),
stud.med. Jesper Søe (JS), ekspeditionssekretær Bir-
the Brogaard, assistent Alice L. Rasmussen,
studentersekretær Christel Jørgensen, studenter-
sekretær Marie Bønnelycke.
Afbud fra: Overlæge, dr.med. Steen Larsen, Over-
læge, dr.med. Troels Mørk Hansen, stud.med. Simon
Serbian (SS), stud.med. Lotte Colmorn.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 02/2002: Godkendt med
tilføjelse af afbud fra Christopher Schäfer.

3. Meddelelser fra formanden: a) Alice Lehmann Ras-
mussen er ansat i Klinikudvalgets sekretariat pr.
01.03.2002. b) Økonomikontoret på KAS Herlev har
d. 05.03.2002 meddelt, at der via Sygehusdirektoratet
er tilført Universitetssekretariatets budget 2002  kr.
150.000 til hhv. database og tilskud til servicejob. c)
Studienævn for Medicin v/ Jørgen Hedemark Poul-
sen har d. 02.04.2002 meddelt, at det kliniske ophold
på 7. og 8. semester på afd. Y (og P), KAS Gentofte,
skal reorganiseres, således at studenterne får 2 x 5
uger på hver afdeling. d) Annonceopslag vedr. admi-
nistrativ medarbejder til Klinikudvalgets sekreta-
riat under udarbejdelse. e) Reception for nye læger
afholdes tirsdag d. 25.juni 2002 kl. 15.15. - Hvem
bliver festtaler nr. 50

4. Meddelelser fra studenterne: a) Jesper Søe har
undersøgt muligheder for tyverisikring af PC'er. En
mulighed er at indkøbe speciallavede jernkasser med
bjælker og bolte, som sikrer harddisken. Jernkasserne
koster kr. 1200,- pr. stk. excl. moms. En anden mu-
lighed er at indkøbe specielle borde, hvor både hard-
disk, skærm og tastatur er sikret. Bordene koster kr.
19.000,- pr. stk. excl. moms. Klinikudvalget beslut-
ter at indkøbe 9 stk. jernkasser (3 til hvert hospital).
Sygehusdirektoratet v/ Peter Orebo Hansen tilskri-
ves om beslutningen samt om indkøb af 3 stk. nye
harddiske til KAS Glostrup. b) CS og SS arbejder på
oplægget vedr. etablering af et Laboratorium for
Kliniske Færdigheder i Københavns Amt. Man øn-
sker afholdt et møde med professor Knut Aspegren
og DIMS (Dansk Institut for Medicinsk Simulation)
inden oplægget gøres færdigt.

5. Konkrete sager til drøftelse: a)  Sygehus-
direktoratet v/Peter Orebo Hansen tilskrives vedr.
de manglende penge til færdiggørelsen af de god-
kendte bevillinger til undervisningsudstyr i 2000 og
2001. Ansøgninger + KLU´s bevillinger medsendes.
b) Der er nyvalg til Klinikudvalget forår 2002.
Kandidatliste fremlægges på førstkommende lærer-
møde den 24.04.2002. Klinikudvalget har forslag til
nye lærermedlemmer:

6. Budgetudvalget: a) FWH foreslår, at der snarest
muligt findes en afløser til posten som formand for
budgetudvalget, således at der kan blive en indkø-
ringsperiode, idet FWH fratræder sin stilling til ef-
teråret 2002.

7. Undervisningsplaner: a) Materiale for efterårs-
semesteret 2002 er udarbejdet. b) Svend Larsen gør
opmærksom på, at flere og flere lektorer falder fra.
Der kan blive et problem ved undervisningen i 2003,
der bliver dobbelt, når den nye studieplan af 2000

skal starte op. I det hele taget mangler der langsig-
tede planer for hensigtsmæssige løsninger af de pro-
blemer, der kan pg voæ opstå i overgangsperioden.

8. Universitetssekretariatet: Intet.

9. Studienævn for Medicin: Referat nr. 6 omdeltes.

10. Eventuelt: a) LW forespørger for politikken vedr.
udenlandske studerende på ophold arrangeret af
IMCC. Afdelingerne kan lave ophold for dem i de
perioder, hvor Klinikudvalget Kbh. Amt ikke har stu-
denter på afdelingerne, dvs. i juli og august. b) JP
foreslår, at der i lighed med KAS Gentofte på KAS
Herlev laves længerevarende ophold for 7. og 8. se-
mester på få afdelinger, dvs. 2 x 5 uger. c) MM
foreslår, at kendskab til radiologiske undersøgelses-
metoder skemaindlægges i undervisningen for 7. og
8. semester (efterfølgende er konstateret, at der
som et punkt i logbog for 4.sem.er anført, om studen-
ten har været på en billeddiagnostisk afd. og set
røntgenundersøgelse, CT- og ultralysscanning).

Mødet slut kl. 16.45. Næste møde afholdes mandag
d. 06. maj 2002 kl. 15.15.

Referent
Marie Bønnelycke

Studentersekretær
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Man 21/5 LUKKET 2. PINSEDAG

Tir 22/5 10 – 11 11 – 14 Lone-emilie Rasmussen
International vejleder

Ons 23/5 09 – 10 10 – 13 Camilla Grønlund Hiul

19 – 20 16 – 19 Gordon Thomas Jehu

Tor 24/5 09 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche
International vejleder

15 – 16 16 – 19 Ulrik Bodholt
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Man 27/5 15 – 16 16 – 19 Jon Trærup Andersen

Tir 28/5 10 – 11 11 – 14 Lone-emilie Rasmussen
International vejleder

Ons 29/5 09 – 10 10 – 13 Camilla Grønlund Hiul

15 – 16 16 – 19 Gordon Thomas Jehu

Tor 30/5 09 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche
International vejleder

15 – 16 16 – 19 Ulrik Bodholt
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Studievejledningens telefonnummer er 353 270 91.
Eller du kan kontakte os på: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf. 353 270 92 lokale 9.1.41

Connie Holm tlf. 353 270 93 lokale 9.1.41

�����
+�
����
���8
���
1����
�����
���
$9"
:���
;;;
Hvis dette ikke er gjort inden denne dato, bliver du
registeret som værende ophørt med dit studie. Der-
for HUSK at forny dit årskort.

God sommerferie !

�����
Studerende der har læst andre uddannelser kan evt.
få godskrevet ét eller flere kurser med evt. tilhø-
rende eksamen. Til dette skal der udfyldes et særligt
ansøgningsskema som kan hentes på reolen foran
studievejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges
pensumbeskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan
samt attesteret eksamensbevis.

Meritansøgninger skal afleveres senest 27. septem-
ber for fag man ønsker meriteret for det efterføl-
gende semester – m.a.o. fag man skal have til for-
året 2003!!! Ansøgninger om merit for fag på indevæ-
rende semester vil ikke blive behandlet (dog med
undtagelse af 1. semester studerende der har
ansøgningsfrist 1. september for indeværende seme-
ster for fag på 1. semester).
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Bemærk at fremover vil datoerne for merit-
ansøgninger være samme dato som dispensationsans-
øgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til ef-
teråret er ansøgningsfristen for merit for forårs-
semesteret fredag 27. september 2002.
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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.
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Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fastsat
bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte del-
eksaminer på studiet.
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Fase I (1. – 6. semester) skal være bestået senest 6
år efter påbegyndelsen 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.
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Du skal have bestået eksamen i basal humanbiologi
og cellebiologi inden du kan påbegynde 3. semester.
Senest 2 år efter du har påbegyndt dit medicinstudie,
skal du have bestået eksamen i humanbiologi, celle-
biologi og TAS.
Senest 6 år efter du er begyndt skal bachelor-
uddannelsen (1. – 6. semester) være bestået Senest 6
år efter du har bestået bacheloruddannelsen skal
kandidatuddannelsen (7. – 12.semester) være bestået.
Eksamensmæssigt skal du være opmærksom på, at
du efter 2. semester SKAL deltage i tentamen/eksa-
men i humanbiologi, TAS og cellebiologi.

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. KOM NED I STUDIE-
VEJLEDNINGEN, HVIS DU ER I TVIVL !

3��� 3?�=)��@5
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 undtagel-
sesvist og kun ved tungtvejende grunde gives dispen-
sation til at gå til eksamen mere end 3 gange i et fag.
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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 sygdomsperioden,
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 NCR-papi-
ret med dit eksamensnummer og aflever dette til
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 så den er
dem i hænde senest 3 hverdage efter eksamens afhol-
delse. Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom,
vil opgavebesvarelsen ikke blive bedømt, og eksa-
men tæller ikke for et forsøg, hvis du rettidigt afle-
verer en gyldig lægererklæring.
Har du været syg til ordinær eksamen, og er tilmeldt
en eventuel sygeeksamen, men fortsat er syg til sy-
geeksamen, skal du melde dig syg igen, og indsende
fornyet lægeerklæring. Med mindre den første eks-
plicit angiver sygdommens varighed til også at om-
fatte tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers
standardformuleringer: "kortere varighed" respek-
tive "længere 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 automa-
tisk 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.
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For studerende på gammel studieordning vil der være
reeksamens mulighed efter en del af de ordinære
eksaminer. Det er her en forudsætning for deltagelse
i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3 eksamens-
forsøg 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 tæller 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 berettiget
hertil, skal du selv tilmelde dig på eksamenskontoret
senest 3 hverdage efter karakterens opslag.

Er du på ny studieordning vil der ikke være re-eksa-
mens mulighed ved eksamen efter 1. semester, mens
der efter andet semester tilbydes re-eksamen i celle-
biologi.
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For studerende på gammel studieordning er der mu-
lighed for reeksamen på de fleste  semestre. For to
fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til
de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen, nem-
lig psykiatri og farmakologi.

For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer
skal bestås i samme eksamenstermin.
Cellebiologi (OBS kun gammel studieordning!!) er i
denne sammenhæng en undtagelse idet spot-prøven
og den skriftlige eksamen skal bestås individuelt og
ikke nødvendigvis i samme termin
Cellebiologi (ny studieordning): Både spot og skrift-
lig eksamen skal bestås samme termin
Anatomi I & II: To prøver (spot og mundtlig) med
samlet bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både
spot og mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den
mundtlige eksamen, kan den gennemførte spot tages
med til sygeeksamen i den mundtlige del.
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.
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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, relation
til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af
spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal stiles
til eksamenskollegiet i det pågældende fag, og afle-
veres 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, der samler de ge-
nerelle klager sammen, og sørger for, at klagerne og
svarene offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel
i bekendtgørelsen om eksamensklager for disse kol-
lektive, 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 nedenfor).
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.
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Du skal ikke længere give Matriklen besked om adres-
seændringer. De trækker dagligt informationer fra
CPR-registret.

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

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

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

Har du en beskyttet adresse, sørger studie- og
eksamenskontoret for, at den ikke kommer uved-
kommende i hænde.

Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om
navneændringer.
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Hvis du er på fase II, skal du ved flytning give dit
klinikudvalg besked.
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MOK's helt egen Drews til pigerne...
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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

 
Undervisnings- og eksamensafvikling efter gammel studieordning  
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und = undervisning efter gammel plan inklusiv eksaminer, der hører til semestret 
eks = afholdelse af de eksaminer der ligger på semestret efter gammel ordning 
(eks) = afholdelse af eksaminer efter gammel ordning såfremt der er væsentlige ændringer 
i form eller indhold 
gen = genetik. Nogle af disse prøver kunne evt. lægges i forbindelse med et 
sommerkursus 
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Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
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Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, underskrives
samt udfyldes fuldstændigt 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 sær-
lige forhold, der kan begrunde en dispensation)
-dokumentation for sygdom, fødsel, forskning eller
lign. vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2002 fredag den 1. marts. Kun
ansøgninger, der er begrundet i akut opståede situa-
tioner, vil blive modtaget efter fristens udløb og
blive hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på,
at visse sager, især ansøgninger om meritoverførsel,
kan kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor
at søge i så god tid som muligt, og i øvrigt at fremme
sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet
og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne do-
kumentation. Bemærk at man ikke kan søge merit
for fag man har på indeværende semester (1. sem.

undtaget). Ansøgningsfristen er 27. september 2002 i
næste semester.

Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet en detaljeret 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.
KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN OG SPØRG
HVIS DU ER I TVIVL !!
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Med udenlandske studerende forstås studerende, der
har adgangsgivende eksamen fra et andet land end
Danmark, Færøerne, Norge, Sverige, Finland og Is-
land. Det er til gengæld muligt at aflevere de skrift-
lige opgaver på svensk eller norsk. Dog skal man
huske, at fagudtryk skal besvares med korrekt medi-
cinsk latin/græsk eller dansk.

Det er ikke muligt…
…at medbringe dansk-svensk/norsk ordbøger
…at få spørgsmålene på engelsk
…at få ekstra tid til eksamen, hvis man
er fra et af disse nordiske lande

���������	
��	����
����
������

��������������
�� !! �

De studerende, der er tilmeldt organkursus I-eksa-
men, sommeren 2002 har mulighed for at fravælge
embryologidelen af eksamen. Dette skal gøres se-
nest tirsdag den 11. juni 2002 på eksamenskontoret.
Afmelder man denne del af eksamen er man automa-
tisk tilmeldt til embryologidel-eksamen den 20. august
2002.

De studerende, der er syge eller dumper denne
embryologieksamen i august 2002 skal selv tilmelde
sig eksamen i organkursus I vinteren 2002/03 og gøre
opmærksom på, at de kun skal eksamineres i
embryologidelen. Dette vil være eneste mulighed
for at blive syge/re-eksamineret i embryologidelen.
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Tidspunkter og andre tidligere oplyste data fasthol-
des. Rusvejledere, som får problemer på grund af
ændringen bedes snarest henvende sig til Grete
Rossing på fakultetsgangen.
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Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som
VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken "Kurser og møder".

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.
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Så snart du har ændret din prioritet, kan du se
resultatet, og hvilket nummer du har i det amt du
søger.
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Hjemesiden samler også nyeste information af in-
teresse fra de enkelte amter.
Derudover kan du læse evalueringer af turnus-
afdelinger udført af turnuslæger.
Mellem alle der deltager og angiver deres priori-
tet til gavn for andre studerende, trækkes der lod
om fagbøger udlovet af fadl-forlag.

mvh Lars-Gustav Nielsen 13. semester  Århus
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Opgaven skal afleveres senest fredag den 28. juni
2002 kl. 12.00. 2 eksemplarer afleveres sammen med
en bedømelseserklæring til vejlederen, der sørger

for at give det ene videre til censor, og 1 eksemplar
afleveres til OSVAL-sekretariatet hos Gitte Birkbøll
lok. 9.1.41.
I alt 3 eksemplarer !!!

Der skal bruges en standardforside til opgaven, af
samme slags som du afleverede til OSVAL-sekreta-
riatet da du startede din opgave. En sådan forside
kan afhentes i skufferne ved OSVAL-sekretariatet
på studienævnsgangen, sammen med bedømmelses-
erklæringen.

Bedømmelserne forventes at foreligge ultimo august
2002. Bedømmelserne vil blive slået op på opslags-
tavlen ved OSVAL-sekretariatet løbende, dog vil
studerende der ikke får godkendt opgaven få besked
pr. brev fra sekretariatet.

Husk at en bestået OSVAL I opgave er en forudsæt-
ning for indskrivning til 6. semesters eksamen.

������������
��
��������
0�
&�����

�������������
%����
�����������(�

���
��������
�������
���
�2����3�	����
��
.��	������(	2��������"� �4�53.6
��������7�
De kan ligeledes hentes på MSR ’s hjemme.
www.studmed.ku.dk/msr

Seneste ansøgningsfrist er torsdag den 30/5 og
ansøgningsskemaerne skal afleveres til Steen Jør-
gensen lokale 9.1.30

Personer der har haft skab i forårssemestret skal
ligeledes søge om at få et skab i efterårssemestret
2002!!!!

I tilfælde af at der er for mange ansøgere bliver der
trukket lod om skabene.
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Vejledningspjecen JEG VIL UD kan afhentes på Det
internationale Kontor, Fiolstræde 24. Mandag-tors-
dag kl. 9.00-15.00

Ansøgningsskema: Afhentes på Det internationale
Kontor, hvortil også ansøgningen stiles.

Ansøgningsfrist for stipendium til studieophold, der
påbegyndes i finansåret 2003: Tirsdag den 1. oktober
2002 kl. 12.00
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Da min dansepartner forlader mig til fordel for
det store udland søger jeg fra september en mand-
lig dansepartner til standart-latin på letøvet ni-
veau – du har kendskab til danse som fx engelsk
vals, jive, cha-cha,  slow-fox, tango osv. og har
lyst til at lære mere. Du skal helst være over 180
cm høj, da jeg er 174 cm. Det hele foregår i USG-
regi, på Nørre Allé, 1 gang om ugen.

Er du interesseret, så skriv til mig på
sjoense@ofir.dk eller ring på 20254583.
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Turnus i HS, Bispebjerg Hospital
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Ingen preferencer
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35327222
- dagtid, dog ikke 21-26 april
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Kalenderen er blevet to dage forsinket, og kan der-
for først afhentes på Sekretariatet onsdag d. 29. maj
fra kl. 10 !!
Den er trykt i 1500 eksemplarer, så der skulle være
nok til alle.
Vi ses !
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Som tidligere meddelt, har sekretariatet fremsendt
rykkergirokort tirsdag den 7. maj år 2002 – med
sidste betalingsfrist den 15. maj år 2002. I skrivende
stund mangler en del medlemmer stadig at betale
kontingentet for perioden l. feb. – 31. juli år 2002.
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Det påhviler bestyrelsen at udarbejde retningslinier
for den gennemsnitsfordeling af lønnen, der er hjem-
let mulighed for i overenskomsterne, således at der
kan laves én samlet gennemsnitspulje for de SPV-
ere, der arbejder i hold; én samlet pulje for de VT-
ere, der arbejder i hold; og én samlet pulje for de
cardiologer, dialyseassistenter og MVS-ere, der ar-
bejder i hold. Bestyrelsen skal forelægge disse ret-
ningslinier til endelig godkendelse i KKR.
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Det påhviler bestyrelsen at udarbejde retningslinier
for den gennemsnitsfordeling af lønnen, der er hjem-
let mulighed for i overenskomsterne, således at der
kan laves én samlet gennemsnitspulje for de SPV-
ere, der arbejder i hold; én samlet pulje for de VT-
ere, der arbejder i hold; og én pulje for hvert 2. dels
hold og/eller en pulje for hver faggruppe, som fx
arbejder som cardiologer, dialyseassistenter eller
MVS-ere. Bestyrelsen skal forelægge disse retnings-
linier til endelig godkendelse i KKR.

Begrundelse:
Se den motiverede opfordring til indkaldelse af den ekstraordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen

Torben Conrad, faglig sagsbehandler
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Da størstedelen af personalet på sekretariatet afhol-
der ferie i perioden fra
tirsdag den 21. maj og frem til fredag den 24. maj år
2002, vil sekretariatet
være LUKKET ONSDAG DEN 22. MAJ ÅR 2002.

Hilsen fra FADL’ sekretariat Anette og Linda
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 38 – 10/9-2001 – 16/9-2001

Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 8 9 6 7 12 16 14 72
Udækkede vagter 3 2 0 4 4 1 0 14 19
Opskrevne 4 4 0 0 0 10 9 27

Aften 15-23
Bestilte vagter 15 12 15 12 17 15 9 95
Udækkede vagter 1 0 2 0 1 0 0 4 4
Opskrevne 14 11 10 9 16 23 25 108

Nat 23-07
Bestilte vagter 15 15 14 19 21 18 15 117
Udækkede vagter 6 1 1 4 5 0 0 17 14
Opskrevne 2 11 12 10 10 12 6 63

Bestilt i alt 38 36 35 38 50 49 38 284
Udækket i alt 10 3 3 8 10 1 0 35 12
Udækkede vagter i %

I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og udækkede
SPV-vagter.
Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-vagter.
Tallene i rubrikken udækkede vagter i %, angiver for hver dag, hvor mange udækkede vagter i % der har været.
Tallene i rubrikken “%” angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor en % udækkede vagter har
været.

VT - VAGTER
Ugestatistik for uge 38 - 10/9  2001 – 16/9-2001

Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Ialt
Arbejdsløse hold 1 0 1 3 3 3 3 3
Planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18 126

Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen mellem kl. 16 og 18.
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Sundhedsfaglig
Konsulenter:

Tlf.: 3524 5404

Brian Bjørn:
bb@fadl.dk

Camilla Thomsen:
ct@fadl.dk

Christian Rothe
E-mail: cr@fadl.dk

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

NYT FRA VAGTBUREAUET:

Besøg vores hjemmeside på www.fadl-vagt.dk, hvor
du kan få nyttige oplysninger som vagttager og blive
opdateret om hvilke hold der søger nye medlemmer.

Hent venligst jeres hhv. gratis, betalte og ubetalte
navneskilte!!! Vi er ved at drukne i dem.

SOMMERFERIE VENTILATØR-
FLYVERHOLD (”HAJHOLD”)
Da efterspørgslen på ventilatører fra hospitalernes side
i sommermånederne er større end normalt, og da der
er tradition for at mange gerne vil tage mange vagter
i sommerferiemånederne,
søges ventilatører til oprettelse af et eller flere ”haj-
hold” i sommerperioden.
Holdet/holdene er tænkt som en måde, hvorpå den
enkelte vagttager kan tage mange vagter i denne pe-
riode, ud over dem, som det er muligt at få på sit eget
hold.
Holdet/holdene vil fungere som almindelige VT-flyver-
hold med samme arbejdsopgaver og arbejdstider, men
i en begrænset periode, som strækker sig over juli og
august måned.

Krav : afholdte VT-flyverfølgevagter

Konstituerende holdmøde og planlægning af vagter i
juli/august:

man. d. 24. juni kl. 17.00 i klubben på Panum

For yderligere information, kontakt : sundhedsfaglig
konsulent Camilla Thomsen, tlf. 35245404

Tilmelding på Vagtbureauet.

VT-HOLD 4407,
RIGSHOSPITALET. AFD. 2.14.3
søger 2-3 nye medlemmer til en cardiologisk intensiv
afdeling med start 1. juni 2002
Holdet dækker aftenvagter alle ugens dage, nattevag-
ter på hverdage
samt dagvagter i weekends og helligdage.
��	(
- Have min. 150 VT-timer
- 6 vagter pr. måned de første 3 måneder
- Kunne deltage i holdmødet den 24.05.02 kl.

18.00
��������������(
Torsdag den 23. maj 2002 til Vagtbureauet
Yderligere oplysning kan fås hos holdleder David, på
tlf.nr.: 3583 8391
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INTENSIVHOLD 4102 SØGER
ET NYT MEDLEM TIL AFD. 542
KKHH
Vi er et veletableret fast ventilatørhold på intensiv
afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som nyt medlem
får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende
arbejde på lige fod med afdelingens sygeplejersker
med  rig mulighed for at udvikle din kliniske erfaring
med meget varierende patientgrupper. Samtidig får du
fornøjelsen af at lære én afdeling at kende, få faste
kollegaer og ret faktisk vide, hvor både toilettet og
kaffemaskinen befinder sig.

Arbejdet indebærer at du vil lære/ eller allerede kan:
· At blande/give medicin, herunder

pressorstoffer og antibiotika.
· At tage a-punkturer, blodprøver, venyler, EKG

m.m.
· At gå stuegang med læger fra de forskellige

afdelinger.
· At blive oplært i og fortrolig med elektronisk

kardex (PDM).
· At kunne arbejde selvstændigt – typisk med

ansvar for en patient.
· At blive oplært i og fortrolig med at køre

kontinuerlig hæmodialyse (PRISMA).
· At kunne arbejde med alle ikke allerede

nævnte ting der hører til arbejdet på en
intensiv afdeling – såsom psysisk
observation, personlig pleje af patienten,
arbejde med pårørende, akutte livsreddende
procedurer, opsætning af respirator/BiPAP/
CPAP plus meget, meget mere.

Vi forventer at du opfylder følgende krav :
· Har min. 600 VT timer. Dette kan der

dispenseres fra, forudsat relevant tidl.
arbejde.

· Har bestået farmakologi.
· Kan tage 8 vagter om måneden i det første

halve år.
· Er selvstændig, fleksibel og engageret.
· Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter

(6 med en ventil og 2 med en sygeplejerske).

Oplæring :
· Juni/Juli 2002

Vagtstart :
· Hurtigst muligt efter endt oplæring – eller

efter aftale

Ansøgningsfrist :
· Ansøgningen skal være på Vagtbureauet fre-
dag den 31.05.02 kl. 12.00.

Yderligere informationer :
Kontakt venligst holdleder Annette Mortensen, tlf.nr.:
3879 2008.

PS : Oveni alt det ovenstående følger med en ansæt-
telse også et godt måltid mad hver måned til hold-
mødet, fantastisk god kondi af den korte cykeltur til
Hvidovre og gode råd og erfaringer fra de øvrige hold-
medlemmer fordelt over flere semestre og klinikudvalg.

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD
HOLD 4201 SØGER 2 NYE
MEDLEMMER.
Vi er et hold, som er tilknyttet såvel den akutte som
den kroniske hæmodialyseafdeling.

Arbejdet, som er 7½ timers vagter og udelukkende
dag og aftenvagter, består i at starte og afslutte dialy-
sebehandlinger samt hvad ellers hører til, dvs. over-
vågning af pt., iv-medicinering, stuegang med læge,
blodprøvetagning, EKG m.m. Du vil også blive fortro-
lig med behandling af svære blodtryksfald, initial
hjertestopbehandling; alle ting, som er en god ballast
at have, når man står i skadestuen en kold januarnat
og bagvagten har sederet sig ned.

Det vil sige, hvis du har lyst til et spændende og
klinisk relevant arbejde, så er det os du skal søge.
Af andre funktioner, som du kan varetage når du har
fået en vis erfaring, er plasmaseperationer, dialyse-
behandling på intensive og andre afdelinger samt mu-
lighed for at tage akutte tilkaldevagter i nattetimerne.

Det vi kræver af dig er, at du er på fase II, består
mikrobiologi og farmakologi indenfor 1 år, har 150 VT
timer samt at du selvfølgelig er sød, rar og fleksibel.
Angående antallet af vagter om måneden, skal du
kunne tage 6-7 vagter, hvis du primært vil arbejde
med de stabile kroniske dialyse patienter, og 8 vagter
hvis du vil dialysere de mere akutte patienter.

Oplæring består at 11 lønnede følgevagter: 10 vagter
med en erfaren dialyseassistent og en vagt med en
sygeplejerske.

Ansøgningsfrist d. 16.maj 2002

Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at
ringe til Tomer Amrami tlf.: 38868983.

SPV HOLD 1510 SØGER 2 NYE
MEDLEMMER!
Holdet arbejder på Østerled, der er et hjem for udvik-
lingshæmmede beliggende i Skovshoved, kun 5 min.
fra Ordrup Station.

Der dækkes dag- og aftenvagter efter nærmere aftale
med personalet, som holdet vil blive en fast del af.

Krav: Min.100 SPV- timer
Interesse for psykiatri

Ansøgningsfrist: Torsdag den 23. maj 2002  på
Vagtbureauet
For yderligere information: Kontakt holdleder Peter,
tlf.: 28 43 69 ??

PERMANENTHOLD 4301 PÅ
RIGSHOSPITALETS
NEONATALKLINIK
AFD. 5023 SØGER 2
BØRNEVENTILATØRER.
Vi er et lille hold på 12 medlemmer fordelt på  7. – 13.
semester.
Da ét af medlemmerne bliver færdig til sommer og
andre har søgt orlov til efteråret, søger vi 3, (børne)-
ventilatører til oplæring og vagttagning fra juni måned,
(evt. lidt senere, hvis du sidder midt i eksamenslæs-
ning i juni)

Arbejdet:
Holdet dækker vagter alle ugens dage, primært plan-
lagte aften- og nattevagter og enkelte dagvagter.
Desuden er gode muligheder for at tage en del løse
vagter.
Holdet har ikke dækningspligt  for alle de tilbudte vag-
ter, dog er der efter endt vagtbinding et
krav på min. 4 afholdte vagter pr. måned.
Vi arbejder i afdelingens 3 specialteams, (neuro,hjerte-
og kirurgisk team), og passer således
både de tre teams specialbørn samt præmature, børn
af diabetesmødre, asfyksi-børn etc.
Vores opgave består i selvstændig pasning af, typisk,
2-4 børn, med alt hvad dette indebærer
af pleje, forældrekontakt, stuegang, blodprøvetagning
etc.
Vi har i øvrigt et godt og tæt samarbejde med afdelin-
gens laboranter, sygeplejersker og læger
og deltager i afdelingens sociale arrangementer

Kvalifikationer:
350 VT-timer
Godkendt VT-II kursus, ellers skal du tilmelde dig ef-
terårets kursus.
Ventilatører med neonatalerfaring foretrækkes, men
er ikke et krav, da grundig oplæring
vil finde sted.

Krav:

De første 4 måneder du er på holdet, skal du afholde
min. 32 vagter, ca. 8 om
måneden, derefter min. 4 vagter månedligt.
Efter 500 vagttimer på afdelingen og er du på 12. eller
13. semester, er der mulig-
hed for at gå yderligere ned til 2 vagter pr. måned, ( et
godt hold at arbejde på, når
man læser til eksamen).

Oplæring:
5 ulønnede følgevagter med ventilatør fra afdelingen,
(4 nattevagter,
1 aftenvagt).
1 ulønnet følgevagt med laborant, (dagtimer).
2 lønnede følgevagter med sygeplejerske fra afdelin-
gen, som regel
henholdsvis 1 nattevagt, 1 aftenvagt).

Ansøgningsfrist: Onsdag den 22. maj 2002 til Vagt-
bureauet

Yderligere oplysninger hos holdleder Mette Gyhrs på
tlf. 28 22 87 67

VT-HJEMMEHOLD 4604 SØGER
1 nyt holdmedlem

Vi er et lille, hyggeligt hold, der passer en 15-årig dreng
med sølvkanyle i hans hjem på Amager.
Drengen lider af sygdommen Mb. Crouzon.
Arbejdet består primært af 10-timers nattevagter fre-
dage og lørdage og i skoleferien

Krav:
· Minimum 150 VT-timer
· Du skal kunne tage min. 1 vagt om måne-
den. Et udmærket supplement til SU.

Yderligere oplysninger: Holdleder Alexander tlf. 20 71
85 11 eller
                                         Helle: Tlf. 26 27 70 69

Ansøgningsfrist: Torsdag den 23. maj 2002 til Vagt-
bureauet

SPV-FLYVER HOLD 1502
søger  nye medlemmer
Holdet er døgndækkende og er fortrinsvis på psyk-
afdelinger. Når holdet ikke er i arbejde dækker vi al-
mindelige SPV-vagter og er på den måde altid sikret
arbejde på de planlagte vagter.

Krav:
Min. 200 SPV-timer, deraf en del psyk.
vagter.
Min. 3-4 vagter hver måned.
Være ansvarsbevidst.
Kunne blive på holdet i min. 6 måneder.

Ansøgningsfrist:
Snarest til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger: Hos Sundhedsfaglig konsu-
lent Brian Bjørn, tlf.nr.: 3524 5404
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HJEMMEHOLD 4636 SØGER
NYE HOLDMEDLEMMER
Vi er et nyt hjemmehold, der søger medlemmer, til
pasning af en syv mdr. gammel dreng, der sammen
med sin mor er flygtning i Danmark. Han har en defor-
mitet i luftvejene og nogle gastrointestinale problemer,
der gør, at han er trakeotomeret og har duodenals-
onde. Vores opgave er at passe trakeostomi og sonde,
samt den almindelige pleje af et lille barn i tæt samar-
bejde med hans mor. Han har siden fødslen været
indlagt på RH, i øjeblikket på afd. 5061, men skal
hjem, når de har fået et sted at bo. Vores opgave er
noget speciel, idet vi udover at passe drengen også
har en meget stor indflydelse på moderens hverdag,
idet deres sociale netværk i Danmark er meget lille, og
fordi hendes kendskab til Danmark er meget begræn-
set. Vi har derfor et meget tæt forhold til hende og en
stor betydning for, hvordan hun bliver integreret i lan-
det.

Forventning til dig:
- VT’er, gerne BVT’er
- meget gerne erfaring med pasning af små

børn og deres naturlige udvikling.
- kunne tage 4-6 vagter pr. md. Også i

eksamensmånederne.
- kunne tage både dag-, aften- og nattevagter.
- skal kunne blive på holdet i længere tid af

hensyn til drengen, da han
             knytter sig til os.

Vi tilbyder:
- pasning af en dejlig, kærlig og utrolig nem lille

dreng.
- tæt samarbejde med hans mor, der er meget

sød og interesseret i at lære fra os.
- et spændende arbejde, hvor man ikke kun

lige skal tænke på sugning og bleskift.

Har dette vakt din interesse, er du meget velkommen
til at kontakte holdleder Annette Meyer på telefonnum-
mer 3927 1582 el. 2684 1582 for yderligere informa-
tion.

Ansøgning til Vagtbureauet hurtigst muligt.

HOLD 4402
Et par af vores gamle ventiler er blevet færdige. Vi
søger derfor nye ventilatører til oplæring i løbet af maj/
juni
- Syntes du at fysiologien var spændende, og

vil du gerne prøve at anvende den i praksis.
- Vil de gerne blive fortrolig med brugen og

virkningen af  de vigtigste medicin-grupper.
- Kunne du godt tænke dig at træne dit

”kliniske øje”
- Savner du at føle, at du er en del af

personalet på en afdeling, hvor din
tilstedeværelse både bliver værdsat og taget
seriøs.

- Savner du følelsen af et din kompetence
bliver ordentligt udnyttet.

Så kan vi tilbyde dig et stabilt og velfungerende
afdelingshold, som har været en del af  det faste
personale på Rigshospitalets Thoraxkirurgisk intensive
afd. i mere end 10 år.
På holdet vil du kunne drage rigt nytte af at være
sammen med folk spredt ud på forskellige semestre.
Du vil hver måned komme til et holdmøde, hvor der
efterfølgende bliver holdt en hyggemiddag.
Du vil få trænet de basale kliniske færdigheder, samt
blive fortrolig med mere avancerede behandlingsme-
toder og udstyr.

Dine arbejdsområder vil omfatte bl.a.:
- observation og personlig pleje af afdelingens

patienter. Disse omfatter bl.a.: Lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar
bypass- og klapopererede patienter, hjerte-
og lungetransplanterede patienter og børn
opereret for kongenitte hjertefejl.

- Indgift af div. IV væsker og blodprodukter.
- Udtagning af forskellige blod- og

dyrkningsprøver.
- Forbindings- og drænpleje.
- EKG-tagning, og derved rig mulighed for at

træne tydnigen af EKG.
- Peritoneal- og hæmodialys(PRISMA)-

behandling.

Til gengæld kræver vi:
- At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok

til at arbejde med ofte kritisk syge patienter -
også når der sker noget MEGET spændende
et andet sted på afdelingen.

- At du har 400 VT-timer.
- AT du har bestået fysiologi.
- At du tager min. 25 vagter i løbet af de første

3 måneder og derefter min. 6 vagter pr.
måned. Efter 1 år er der mulighed for at gå
ned til min. 4 vagter pr. måned.

- At du er indstillet på at tage 4 følgevagter
med fuld løn.

Ansøgere som er tidligt på fase II vil blive prioriteret.
Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på hol-
det i mindst et år.
Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
hvis vi vurderer, at ansøgeren er kvalificeret, og man
skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis man
f.eks. ikke har nok VT-timer.

Yderligere oplysninger:
Kontakt David Levarett Buck på tlf: 35852734.
Ansøgningsfrist:.
Ansøgningsblanket fås og afleveres på vagtbureauet
senest fredag d. 24/5-02 kl. 12:00.
Ansættelsessamtaler:
Der vil da bliver afholdt samtaler på afd. 4141 hurtigst
muligt herefter.

DET ER DIG VI SØGER!
Vi mangler 1 kompetente holdkollegaer på
Hæmodialysehold    4202 i Herlev

Har du lyst til:
· Mere selvstændighed på dine vagter
· Tage ansvar og arbejde som sygeplejerske
· Bedre løn med tillæg for at tage til Herlev
· At være sikker på at få dine vagter, når de er

planlagt
· At blive en rasende dygtig kliniker, med bred

medicinsk/nefrologisk viden
· At blive en haj til at stikke og omgang med

CVK’er
· At være fri for nattevagter.

Vi er et hold på 11 medlemmer, der fungerer på Her-
levs Dialyseafdeling og som hver måned får
tilbudt 70-100 vagter, primært aften- og weekends samt
vagter i ferierne.
Vi har et godt socialt sammenhold både på afdelingen
og på holdet, der består af stud.med’er på 7. til 12.se-
mester.

Vi er forpligtet til at tage 8 vagter pr. 4-ugers vagtplan,
men kan godt tage flere, hvis vi har lyst til det.
Efter 600 hæmodialysetimer kan man gå på ”førtids-
pension” og tage 6 vagter pr. vagtplan,
og efter 800 timer kan man nøjes med 4 vagter.
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 studerende på vagt samtidig, og vi har
et glimrende samarbejde med afdelingens sygeplejer-
sker.

Arbejdstider:
Man-fre: 7.30-15.   og 15.00-22.30
Lørdag    7.30-15.00 og søndag 15.00-22.30.

Krav:
· 150 VT-timer
· fase II, afsluttet 6.semester
· bestået farmakologi indenfor 1 år
· 8 vagter/mdr.

Oplæring:
· 10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/

student.
· Opstart: efter aftale.

Ansættelsessamtaler: På afdelingen

Ansøgningsfrist:
Fredag den 24. maj 2002 til Vagtbureauet

Har du spørgsmål, så ring til Peter Svenningsen, tlf.nr.:
2833 6584

UNGDOMSPSYKIATRISK
AFDELING PÅ NÆSTVED
CENTRALSYGEHUS:
Til ungdomspsykiatrisk afdeling på Næstved Central-
sygehus søges snarest muligt syv-otte SPV’ere. Hol-
det skal dække alle nattevagter samt enkelte aften-
vagter. I nattevagterne vil holdmedlemmerne primært
skulle sidde fast vagt hos en 15-årig retarderet autist,
mens opgaverne i aftenvagterne kan være mere brede,
idet I her indgår i et tæt samarbejde med det faste
personale, som er åbne for forandringer og arbejder ud
fra den enkle patients behov og dennes langsigtede
behandlingsplan. Patienten sover almindeligvis hele
natten, men kan i perioder være aggressiv og vold-
som.

Kvalifikationer:
SPV’er med interesse for ungdomspsykiatri.

Ansøgning til Vagtbureauet snarest muligt. Anfør gerne
om du har erfaring med ungdomspsykiatriske patien-
ter. For yderligere oplysninger kontakt sundhedsfaglig
konsulent Brian Bjørn, telefon 35245404 eller e-mail
bb@fadl.dk.

LØSE VENTILATØRVAGTER:
For at kunne tilbyde både ventilatører og afdelinger en
mere fleksibel service, er det nu blevet muligt at tage
løse vagter som ventilatør – ganske som det kendes
fra SPV-vagterne.

�	����(
Ring til Vagtbureauet på 3537 8800 (tast 1) og bliv
skrevet op.

�	��(
Du skal have mindst 100 VT-timer for at kunne blive
skrevet op.
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Det Medicinske Studenterråd

Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd (MSR) ...?
Studenterrådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.

Studenterrådets telefonnummer er 35 32 64 00.
Post kan sendes til adressen: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, 2200 København N

Homepage: http://www.studmed.ku.dk/msr/ E-mail: msr@studmed.ku.dk

 
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Husk:
Alle HR på hvert semester
skal stille med minimum 2
repræsentanter til MSR
møderne.

Ordinært MSR- møde
Onsdag den 29/5 kl. 16.00 - ca.18.00
               Mødelokalet 1.2.15

Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Infomøde vedr. studienævnet
4. Studienævnsmøde
5. 5.semester eksamen
6. 4.semester spot
7. C-nivau til B-niveau i kemi
8. Status 6.semester
9. Status pædagogisk udvikling
10. Fagligdag
11. Mødekalender efterår, fagrådsdg
12. Meddelelser - Ami-konference
13. Evt.

Ad 3: Informationsmøde om studie-
nævnets arbejde afholdes den 31/5

Ad 4: Alle vigtige punkter på dagsor-
denen til studienævnsmødet fremlæg-
ges, og MSR's holdning til punkterne
diskuteres.

Ad 5: Der bliver afholdt  5. semester
udvalgsvalgsmøde tors. den 23/5 hvor
udformningen af 5 semesters eksamen
skal diskuteres. Udvalgets beslutning
om udforningen vil blive fremlagt og
videresent til studienævnet.

Ad 6: Arbejdsgruppen nedsat af studie-
nævnet har været samlet, og deres hold-
ning  til 4. semester spot vil blive fore-
lagt MSR.

Ad 7: Der er fra 1 semester udvalget
blevet fremsendt et brev til studenævnet
ang. ønske om at øge optagelseskravet
på medicinstudiet fra C-niveau til B-
niveau i kemi.

Ad 8: Hvor langt er semesterudvalget
nået med planlægning af 6 semester?
Studenterrepræsentant fra 6 semester
udvalget orienterer.

Ad 9: Hvad bliver der gjort for den pæ-
dagogiske udvikling på medicinstudiet?
Skal det gøres til et krav at alle under-
visere skal på et pædagogisk kursus for
at få lov til at undervise på ny studie-
ordning? Kan det overhovedet gøres til
et krav?

Ad 10: Fagligdag afholdes den 9/10-02
og temaet er blevet "AKUT MEDICIN".
MSR deltager i arrangementet og skal
vælge et område indenfor temaet og lave
en workshop baseret på dette område.
Der skal ligeledes tages kontakt til den
person der skal holde forelæsning om
MSR's valgte område.

Husk at der efter mødet vil være be-
spisning til de tilbageblivende!

MVH. Bo Biering-Sørensen
Formand for MSR

w
w

w
.studm

ed.ku.dk/m
sr/

 

Skal MSR have nyt logo?
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Mødes vi hos André Madsen,Toftegårdsallé 10, 1tv, 2500 Valby
Læge Else Iversen vil holde et oplæg om ”De første år som læge”.
Du skal være MEGET velkommen- specielt hvis du ikke har været med før!
Hvis du har nogle spørgsmål om aftenen eller om Kristne Medcinere kan du kontakte: Linda Nilsson,
kristne_medicinere@ofir.dk eller ringe  29 72 85 83.

Vi ses!

www.m
ok.info
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23/5 The Gift

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenter-
klubben klokken 19.30, så du kan nå at købe
kaffe, pils og guf inden filmen starter kl. 20.00.
Den første aften man kommer, betaler man
50 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger.
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Annie bor i en lille landsby i sydstaterne. Alle kender alle og
Annie lever som spåkone ved at læse folks hænder. Da en
ung kvinde fra landsbyen forsvinder, begynder hun at drømme
om mordet, og leder til sidst politiet til mordstedet. Op-
mærksomheden retter sig hurtigt mod Donnie Barksdale,
der er berygtet for at være voldelig - ikke mindst over for
sin kone Valerie.

0����	�����
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 I ‘The Gift’ får man lov til at mærke mavepinen og gåsehu-
den.

	�
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Raimi får sammen med skuespillerne skabt en uhyggelig
thriller med mere kød på end de fleste. Historien bliver
temmelig mudret og griber til de nemme løsninger til sidst,
men undervejs får man både gode gys og gribende præsta-
tioner.
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Jeg læser altid om de tanker andre gør sig om den
studeiordning jeg selv går på og det Simon Serbian
skrev er absolut det, der har bundet alle de løse
ender sammen om hvordan denne studieordning er
blevet skruet sammen.
Tænk engang at man på gammel studieordning har
måtte finde sig i så meget dårligdom… Det vidste
jeg slet ikke.
Først er de studerende nærmest blevet tvunget til
kun at læse de sider på den meget kritiske og detal-
jerede læse liste, der lå klar da de begyndte seme-
ster. Ikke noget med undenomslæsning! Derefter fik
de en laaaang række forelæsninger, som uden tvivl
var meget kedelige og helt sikkert fyldt med så me-
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Så med mindre, der faktisk er tale om en rendyrket
støtteerklæring fra Anna (og så er tonen nok lidt sjov),
så vil jeg tillade mig i stedet at komme med et par
enkelte ord. – Dvs. de tanker, der dukkede op da jeg
læste det lettere sarkastiske indlæg. Tre pointer:

For det første tales der om, at være tvunget til at
læse bestemte sider, f.eks. angivet i en læseliste
eller lign. Der er forhåbentlig ingen, der er i tvivl
om, at vi som medicinstuderende skal læse meget –
faktisk utroligt meget. Og at det læste skal kunnes
huskes og anvendes på ganske konkret vis. Men sa-
gen handler populært sagt om motivation. Man læ-
ser bedre, hvis man læser med et formål. Det ople-

get gennemgang af svært tilgængelig stof at de nær-
mest følte sig overrendt at undervisere.
Så gud hjælpe mig om de ikke blev tvunget ud i
lokaler af hold på 24, hvor de endnu engang blev
trukket gennem teorien og der var rig mulighed for
at stille spørgsmål. Da alt dette var slut ode endelig
kunne tage hjem, blev der lagt 21 siders målbeskri-
velser ud på nettet, hvor man ret tydeligt kan se
præcis hvad man som fremtidig læge bør have styr på
og hvordan eksamensformen hænger sammen.
Endelig for at det ikke skal være løgn skulle de
sidder 6 mennesker om en død kanin, med mulighed
for at alle kunne se… og oven i alt det her blev de
tvunget til at læse ved siden af???

Jeg kan godt forstå at der måtte nye boller på sup-
pen. Alt det lytteri og ingen mulighed for at påvirke
undervisningen. Den onde lærer bliver ved og ved
med at snakke og snakke og tilsidst toro man man
skal springe i luften!

Og nej, du har da ret i at man ikke kan forvente at
underviserne har sat sig ind i PBL, PIL og SAU efter
at være blevet opfordret hertil siden 1995. De er da
også mennesker. Jeg synes også at det du har måtte
finde dig i, i 9 semestre er den rene svinestreg! Jeg
er virklig glad for at jeg fik det på plads her og nu.
Jeg var ellers lige ved at blive lidt mut over alt
rodet.

Når jeg læser dit indlæg står alt soleklart for mig.
Det er rationelle studerende som dig, der har plan-
lagt min studieordning. Med dine holdninger om alt
for meget meget undervisning, læseplaner,
eksamensplaner, små forsøgsgrupper og hold-
undervisning er det tydeligt at du burde melede dig
ind i studienævnet igen. Jeg vil sgu' stemme på dig
vis du stiller op ved næste folketingsvalg.
Uden dig er der ingen, der kan redde... og så synes
jeg du skal komme til vores holdundervisning og se
hvad de har snydt dig for i alle disse år...
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ves f.eks. når man skal optage en journal i klinikken.
Pludselig har man brug for at repetere teorien – og
så finder man bøgerne og læser fordi, det skal bru-
ges. Det er denne proces, der kan forsøges efter-
lignet via cases eller lign., hvorimod en simpel læse-
liste blot sætter en i gang med (passiv) læsning fra
side 1 til 500.

For det andet, skal man være klar over, at pensum-
beskrivelser (eller dårlige målbeskrivelser) ikke er
nogen hjælp. De skal give hjælp til afgrænsning af
stoffet, men de skal også give hjælp til prioritering.
En pensumliste, hvor der sideordnet et sted står, at
man skal kunne størrelsen på en bakterie, og et an-
det sted stiller krav om den medicinske behandling,
den er altså ikke nogen hjælp! – Det bliver svært
(hvis ikke umuligt) relevant at prioritere den viden,
der skal huskes. (Eksamens-) Relevante cases eller
lign. kunne være løsningen.

Som det tredje vil jeg sige et par ord om undervi-
serne og deres efteruddannelse. Kan vi forvente, at

de mestrer de nye undervisningsformer? I betragt-
ning af, at universitetets formål er at levere forsk-
ning og undervisning til det højeste niveau, så synes
jeg det er helt legitimt, at forvente en udvikling –
også på det pædagogiske område. Godt nok har un-
dervisning ikke den samme status som forskning,
meritmæssigt. Men det er sandelig ikke nogen hem-
melig, at reformen af vores studium bl.a. har nye
undervisningsformer som et grundprincip. Derfor skal
der simpelthen ske en udvikling hos underviserne.

Den frustration, som mange studerende oplever både
på ny og gammel studieordning, skal drejes til hand-
ling. Når tingene ikke virker, så laver vi dem om!
Det er bl.a. det studenterpolitik handler om. – Jeg
tror ikke, den ny studieordning (eller administratio-
nen af studiet i det hele taget) er perfekt. Men jeg er
stadig overbevist om, at grundprincipperne i den nye
studieordning holder.

�����
�������
 !"
 �������
�������E��"��"���

����������������	
���������� 	

	

����������	���������������		�

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

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

������	����������������
������
	����
��������	����	����
�	��	�	��!""!��������!""!�����	�	������
	��	������������	�
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������
���
�
������������������������������������������

������������������������������������������
���������
�������
����
���	��	����������������#	��	�������������	������������������ ����������
��
������	��������������!

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


�������

�����������
���
���




��

����������	

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

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

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

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

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

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

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

���
��
�
	�����	

���� ������� �	��  !

"����
�����	�
���� #������ �	�!$ !

�������
��
�����#%�������	��  !

�����

����� !�������	�� !!�&#'(%��	�� !!)

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

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

���
��
�
	�����	

���� �������  	�!"#!

$����
�����	�
���� �������  	��##!

����������	�

��
��������������� �!����!"���!����"##�� �$%&�'����(���)������*'� �����)

���������� �!��"# $�	

	�%&��'(��

���!"���!����"##��
��������	
�����
���������	��
��
����
��
������	�
��
����
��
������	�
��
����
��
�������������
��
�����	�	�
���
����������	
��
������������
��
���	����
 
�!����
"�
����
��
����������
��
��
�	���
�!##���	���
$�
����
��
�������%
&�����
��	
�	�
����
����
������!���������
'�
(	����	�
�������
)�
*���

�������%
���
	����
��&�	����
#+
��	������������	��	%
����
����
����������	
�
&�	��
��	���
��
����
��
��	�������,
�����	��	�
��������	�
��	
������
�
-�!��	�����!���	�
��!	�
#��������
!��	
���
���
.���/�	���
-�!��	����+�
0�����%
1�	!�2�

3��
�!
����
���
��
&��
��
-�!��	�����!���	
#+
��
����
�������	��
#��	%
����!����
-�!��	�����!���	�
����+�
��
��
&�����	
��
�#������
�����
���������
0���4���2
3!���!##�	%
���
��+�
���
��	
�������
�����%
�+
���
�	�
��	
"4"
��
�+
�����
��
����
���
���

��������������������
����+����)�,�� ��

�'��'���,'�� �-�,"�.��'����)�� �/�����

���
���
���




�	 �����


