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MOK MENER
At Kronprins Frederik og Mary Donaldson bør melde
ud i denne uge at de skal giftes! Og da vi bestemmer
alt gør de det nok... (måske) ! Derfor afholder MOK
den helt store Look-a-like Konkurrence - se regler ne-
denfor.

Hvis du er studerende på Panum og mener du ligner enten Kronprins Frederik, Mary Donaldson eller dem
begge to, så skal du indsende et billede af dig/jer til MOK@mok.info. Hvis du ikke har et elektronisk billede af
dig selv, kan du blot aflevere det i postkassen foran MOK (lokale 9.2.1 - Husk navn og adresse fra dig selv og
hvem der er afbilledet - samt hvordan vi kontakter vedkommende på billedet).

For at deltage i konkurrencen skal MOK have modtaget dit billede allersenest fredag 31/5-02 klokken 15.00.
Vinderne bliver offentliggjort i næste uges MOK.

Præmien for bedste royale look-a-like dreng og pige er den store Royale MOK-pakke der består af næste uges
udvalgte sladderblade samt en flaske champagne og en flaske creme-de-cassis så du selv kan blande din helt
egen Kir Royal (vi skal nok give vinderen opskriften på denne svært efterlignelige drink).

...vi ses til det forventede bryllup i august!
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Det royale i ugen

2002

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: Danmarks mest royale studenterblad - MOK!

Royal Onsdag:
MOK nr 29, årgang 34 udkommer
16.00 MSR møde i FADL's mødelokale

Royal Torsdag:
Sidste chance for at ansøgeom skab

Royal Fredag:

Royal Lørdag:
DK-Uruguay i klubben kl. 11.00

Royal Søndag:

Royal Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE til dette semesters
sidste nummer!

Royal Tirsdag:

Denne redaktion

ROYALT MOK
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SLAP AF FREDE
Som den skarpsindige læser nok
har bemærket, er det ingen ringere
end vores kommende konge der
pryder forsiden.

Og hvorfor nu det. Jo MOK’s royale gravhund har
gravet i ugens rygter og mener at konkludere at det
er i denne uge at den store nyhed springer – Mary
skal være vores kommende dronning. Nu er det nor-
ske prinsessebryllup overstået og kongehuset vil
hjælpe brodernationen Norge med at fjerne fokus fra
de nygifte Märtha og Aris bryllupsrejse. Så ved at
fodre den internationale danske presse med nyheden
om forlovelsen kan de flytte opmærksomheden vi-
dere… Så får sladderpressen masser at skrive om i
agurketiden, der nærmer sig med hastige skridt.

Som en lille forglem-mig-ej bringer vi også en lille
billedserie af tidligere dronningekandidater…

Katja Storkholm Nielsen

Maria Montell

Betina Ødum

Vi fejrer derfor den kommende
agurketid med en rigtig royal MOK-
konkurrence. Du kan læse reglerne for
deltagelse på forsiden af dette
nummer.

EN KOLD TYRKER
Nu er det jo svært at udtale sig om det internatio-
nale melodigrandprix uden samtidigt at erklære sig
som seer af selv samme program... Men alligevel,
hvad sker der? Smilet stivnede og blev udskiftet med
måben, da Grækenland (Ramstein/Krafwerk), Slove-
nien (ja, det var de transseksuelle mænd) og Rusland
(Primeminister med Nothern girl, ham den lyshå-
rede med øreflipperne og de andre drenge-band
drenge.) tog flere point, betydeligt flere, end os.

Det kan godt være, at vi havde for høje tanker om os
selv efter den store Jørgen-Noller succes, og forkla-
ringerne på den absolut ikke tilfredsstillende place-
ring er da også forsøgt fra både aviser og Malene
selv, men sørgeligt er det, at hendes store karriere
nu er sat i stampe på grund af en konspiration fra
Østlandenes side. Selv Sverige undlod at give Ma-
lene point bare på grund af en lille diplomatisk krise...

Meget er blevet sagt om lørdagens melodigrandprix.
Malene Mortensen udtalte bl.a. noget lignende: Jeg
synger godt, og jeg ser rimelig godt ud, men allige-
vel føles det som at blive dumpet af kæresten. Vi
indrømmer gerne, at vi i vor manglende viden om
kriterier for en vinder-sang satte mine sparepenge
på Malene og co.

Royalt Redaktionelt

Märtha Louise & Ari

Det vidste I
ikke om
Grækenland!
Alt dette var dog
hurtigt glemt, og
forbavselsen blev i
stedet rettet imod
det græske bidrag,
som imod alle

ALLE odds fik en 17. plads. Det - for danskere - total
ukendte græske band "S.A.G.A.P.O." leverede med
sangen "I love you" noget nær det værste mine små
øjne og ører til dags dato har været vidne til.

Efter grundig research er det kommet os for øje, at
frontfiguren Michalis Rakintzis i løbet af tiderne har
høstet 16 guld og platin albums. Det kan kun sætte
ens sind i kog. Danmark sender økonomisk samt mi-
litær støtte til alskens steder, når hele indsatsen i
virkeligheden skulle rettes imod befrielsen af det
græske folk fra Michalis Rakintzis a.k.a. "the tyran
from Athens".

At denne sang og optræden, som mest af alt lignende
5 syv-åriges efterligning af Kraftwerk og Rammstein
i ført BRs discount Transformer-udklædning, har vun-
det det græske melodigrandprix, får undertegnede
til at overveje, hvem konkurrenterne har været i
Grækenland. Kontakter i den græske underverden
har kunne berette om, at Michalis Rakintzis's kon-
kurrenter bl.a. var ét stumt thaladomid-barn, to
pædagoger med speciale i rytmisk tegn-til-tale-sprog
og sidst men ikke mindst vinderen af det græske Big
Brother, der eftersigende kun tabte grundet over-
dreven medie-eksponering.

Afslutningsvis skal det nævnes, at Michalis Rakintzis
første album var reggae-inspireret!

Det vidste I
ikke om
Slovenien!
Denne pop-gruppe
bestående af tre
transvestitter har
været aktive på
den slovenske
scene i mere end to

år. Medlemmerne er: Daphne: 27 årig agronom-stu-
derende, der også danser for det velkendte
Ljubljana'ske danse teater; - Emperatrizz: 22 årig
make-up artist samt visagist(?). Var runner-up i det
europæiske miss transvestite i 1997; Marlena: 22
årig terapeut som også synger med Diego Barrios
Ross! - tag den!

Det vidste I
ikke om
Rusland!
Prime Minister
startede succesen i
1999 og anses som
Ruslands svar på
vestlige grupper
som f.eks. Take

That, Boyzone og Razz (- ja ham med Kickflipper). De
har allerede udgivet tre hit-liste vindere i Rusland,
men med melodigrandprix bidraget "Nothern Girl",
som er deres første engelsksproget sang, burde vejen
til vestlig succes være banet.

And the winners are...
På MOK-redaktionen har vi lavet en afstemning, og
på trods af ovenstående udskældning af Grækenland,
var der enstemmig enighed om, at de var blevet
snydt for sejren.

MOK-redaktionen

Tør tårerne af kinden Malene, du går
ikke på ny studieordning!

ROYALT MOK
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Royale Studievejledning
REGLER VED EKSAMEN
AFMELDING AF EKSAMEN
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.

TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fastsat
bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte del-
eksaminer på studiet.

For studerende på gammel
studieordning:
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.

For studerende på ny studieordning af
2000:
Du skal have bestået eksamen i basal humanbiologi
og cellebiologi inden du kan påbegynde 3. semester.

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
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)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
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

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Hvidovre Hospital, afsnit 152, tlf. 36 32 27 92
Sekretærer  Susan Post/Lili Hansen
Træffetid: Man-fre 10–14

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
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

Royale Styrende organer
INDTEGNING TIL EKSAMINER
OG TENTAMINER FOR MEDICIN-
STUDERENDE UNDER
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Vinteren 2002/03

Indtegning til eksaminer og tentaminer under Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet finder sted i perio-
den:
Mandag den 9. september - onsdag den
11. september 2002 (begge dage inkl.)

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.

Åbningstider i indtegningsugen:
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.

KÆRE MEDICINSTUDERENDE
Husk at tilmelding til efterårssemesteret skal være
Klinikudvalget i hænde
senest d. 1. juni 2002.
Alle tilmeldinger der indkomer efter denne dato kan
ikke garanteres plads -
så send din tilmelding nu for din egen skyld.
Med venlig hilsen
Klinikudvalget,KKK

Venlig hilsen
Klinikudvalget Københavns Kommune

Afsnit 152
Hvidovre Hospital

Tlf. 3632 2792

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 !

EKSAMENSFORSØG
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.

SYGEEKSAMEN
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.
Dette er meget vigtigt !!!!!!
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-

ROYALT STUDIE
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OBS  OBS  OBS
Du skal forny dit årskort inden den 15.
Juli !!!
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 !

MERIT
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 1. marts for
fag man ønsker meriteret for det efterfølgende se-
mester – m.a.o. fag man skal have til efteråret 2002!!!
Ansøgninger om merit for fag på indeværende seme-
ster vil ikke blive behandlet (dog med undtagelse af

1. semester studerende der har ansøgningsfrist 1.
marts for indeværende semester for fag på 1. seme-
ster).
Så hvis du ønsker fag meriteret som du
skal have til efteråret 2002 skal du
ansøge nu!
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.

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE
Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen

Studievejledningen for medicin

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.

REEKSAMINATIONSMULIGHEDER
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.

REGLER FOR REEKSAMINATION
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.

EKSAMENSKLAGER
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.

EMBRYOLOGIEKSAMEN -
SOMMEREN 2002.
De studerende, der fravalgte
embryologidelen af organkursus I i
vinteren 2001/02 er automatisk
tilmeldt den skrifllige eksamen i
denne del, som afholdes tirsdag
den 20. august 2002. Varigheden af
denne prøve vil være 1½ time. Der
vil blive udsendt eksamensbreve i
starten af august 2002.
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.

Kontakt eksamenskontoret, hvis du er
i tvivl.

FLYTNING AF EKSAMENSDATO
FOR EMBRYOLOGI-EKSAMEN -
AUGUST 2002
I forlængelse af indlægget om
embryologieksamen skal det
meddeles, at eksamensdagen flyttes
fra tirsdag den 20. august 2002 til
torsdag den 29. august 2002.
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.

Vh Michael Sørensen

Royale Fase I
ORIENTERING TIL 3. OG 4.
SEMESTER
Det er den 17. maj 2002 besluttet, at der til OSVAL
I-opgaven, under ny studieordning, ikke skal afleve-
res referat af den skemalagte dags institutbesøg

OSVAL I-sekretær, Conni Holm

ROYALT STUDIE
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Royale Fase II
ALLE TURNUSSØGENDE MEDICINSTUDERENDE
Der findes nu en hjemmeside, hvor du kan prioritere dit turnusønske, og se hvor
andre søger hen.
Derved får du en realistisk indsigt i, hvor du kan komme hen med dit turnus-
nummer.
Så snart du har ændret din prioritet, kan du se resultatet, og hvilket nummer
du har i det amt du søger.
Gå ind på:
www.turnus.nu
når du har modtaget dit turnusnummer.
Hjemesiden samler også nyeste information af interesse fra de enkelte amter.
Derudover kan du læse evalueringer af turnusafdelinger udført af turnuslæger.
Mellem alle der deltager og angiver deres prioritet til gavn for andre
studerende, trækkes der lod om fagbøger udlovet af fadl-forlag.

mvh Lars-Gustav Nielsen 13. semester  Århus

FORKERT TURNUSSTED?
Har du - eller en af dine venner/bekendte - fået tildelt et 'forkert' turnussted, er
her en nyhed der måske kan gøre livet lidt mere behageligt:

Jeg har lavet hjemmesiden www.turnus.dk, som er et forum for alle, der er
interesseret i at bytte turnussted. Man kan som bruger lave opslag med sit
turnusbytteønske og man kan se alle andres opslag, og det kan forhåbentlig føre til
bytteaftaler til alles tilfredshed. Endvidere er der på siden en samling turnus-
relevante links.

Siden henvender sig til studerende og læger fra hele landet, og netop det
forhold er dens helt store force. Skal sandsynligheden for at finde 'the perfect
match' i relation til turnusbytte øges, må det nemlig være en forudsætning at
alle interesserede kan se alle bytteoplæg. Til dette er www.turnus.dk
overordentlig velegnet.

www.turnus.dk er gratis at bruge og opfordrer på ingen måde til handel med
turnuspladser, men blander sig i øvrigt ikke i hvad der aftales mellem de to
parter i en eventuel bytteaftale.
Med håb om mange flere tilfredse turnuslæger og venlig hilsen

Michael Friis Tvede

ÅBNINGSTIDER FOR DEN (VÅDE)
MAKROSKOPISKE STUDIESAL
LOK. 18.01.42
Her er semestrets sidste åbningstider for JUNI måned.
Vi ses i kælderen. Med venlig hilsen studiesalsvagterne.

Ugedag: Dato: Tidspunkt:          På vagt:

Mandag 3.6 8 - 10 Uffe
13 - 18 Bo

Tirsdag 4.6 11 - 14 Uffe
14 - 18 Christine

Onsdag 5.6 8 - 18 Bo
Torsdag 6.6 8 - 16 Uffe
Fredag 7.6 8 - 11 Uffe

11 - 15 Christine
15 - 18 Bo

Mandag 10.6 8 - 16 Uffe
Tirsdag 11.6 8 - 16 Uffe
Onsdag 12.6 8 - 13 Uffe

13 - 18 Christine
Torsdag 13.6 8 - 13 Uffe

13 - 18 Christine
Fredag 14.6 8 - 13 Christine

13 - 18 Uffe
Mandag 17.6 8 - 13 Uffe

13 - 18 Christine
Fredag 21.6 8 - 15 Christine

15 - 18 Bo

- Ret til ændringer forbeholdes.
- Check altid opslag på døren til studiesalen.
- Adgang kun ved forevisning af gyldigt studiekort.

KURSUS FOR LÆGEVIKARER
Skal du have vikariat til sommer eller
vinter, eller er du lige begyndt på et,
har du måske lyst til at høre om:
· Juridiske vilkår for lægevikarer
   Hvem har ansvaret, klagesager mm.
· Samarbejde med sygeplejersker.
    Om at være leder, hvad de snakker om i kaffe-
stuen, mm
· Specielle journalnotater
Stuegang, dødsfald, epikriser, om at konferere, mm
· Staldtips
    Gode råd om; hjertestop, sovemedicin, smerte-

stillende mm
· Overenskomst
    Løn, bolig, transport mm

Undervisere:
Søren Brostrøm, læge, phd-stip, forfatter til ”Sub-
jektivt & objektivt”.
Petra Kempf, sygeplejeske, BA i psyk. og pæd.
Repr. fra FADL.
Peter Fahmy, læge, (kursusleder).

Tid & sted:
Tirdag d. 25 juni klokken 17- ca.21 ,
Pfizer, Lautrupvang 8, Ballerup
(ved Malmparken S-station)

Målgruppe: Medicinstuderende der skal have (eller
har) lægevikariat til sommer eller vinter.

Pris: Gratis. Pfizer er sponsor og vært for en let
anretning og forfriskninger.

Tilmelding:
Elektronisk til anne.m.oldenburg@pfizer.com  Til-
melding er bindende, da der er et begrænset antal
pladser.

Spørgsmål rettes til:
Peter Fahmy 3535 7579,
pfahmy@wanadoo.dk

ROYALT STUDIE
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Royale Studietilbud
PANUMSKABE!!!
Ansøgningsskemaer til et panumskab i efterårs-
semestret kan afhentes hos ”Det Medicinske Studen-
terråd” lakale 1.2.5 (MSR kontoret).
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.

MVH.  Bo Biering-Sørensen - MSR

TURNUSBYTTE
Haves: Vejle amt
Ønskes: Viborg amt
Ring: 63122599 / 51244448

DUSØR GIVES!!!!
Skal du eller kender du en der snart skal på
klinikophold i Australien????
Kontakt venligst K.Gerløv på følgende e-mail :
kgerloev@hotmail.com eller tlf. 35251486

LÆSEMAKKER SØ-
GES 6. SEM
Læsemakker til vintereks. 02/03 6.sem søges.
Jeg leder efter en læsemakker, der har nogen-
lunde samme ambitionsniveau, dvs. at bestå dem
alle 4 her til vinter, selvfølgelig gerne med gode
resul-tater, men det primære er at bestå dem
alle. Jeg er fortrinsvis interesseret i at finde en,
der følger 6.sem i efteråret ligesom mig, da det
vil give bedre mulighed for at finde en god tids-
plan, hvor vi måske ikke mødes hver dag, men et
par gange om ugen, hvilket kan intensiveres lige
op til eksa-men.
Det kunne være rart at mødes nogle gange inden
eksamenslæsningen går i gang, så vi kan finde ud
af om vi fungerer sammen og finde ud af om vi er
interesseret i det samme.
Håber at høre fra dig
Lene
(tlf: 61669411, email: Lenekrenk@hotmail.com)

TURNUSBYTTE!
Jeg har vundet nr. 261 i
lodtrækningen og kommer
sandsynligvis til Storstrøms Amt.
Af familiemæssige årsager ønsker jeg turnus i
Københavns-området (evt. bare på Sjælland).
Ring /mail så vi kan koordinere prioriteringen
Med venlig hilsen Tina Lund
3645 5845
lund.detlefsen@wanadoo.dk

TURNUSBYTTE
Hjælp en familie på fire!
Haves: Lemvig sygehus. Start: 1. feb 2003, kir.
Ønskes: Turnus i Fyns Am, Vejle Amt, Sønderjyl-
lands- eller Århus Amt
Lone Paulsen - 86 22 99 64

UNGEKONTAKTEN
- Ved forældres sygdom eller død
Rådgivningen er et tilbud til unge mellem 16 og 28
år, hvis forældre er livstruende syge eller døde.
Der tilbydes personlig eller telefonisk samtale med
frivillige unge, som har egne erfaringer med at have
syge forældre, eller som har mistet forældre.

Ungekontaktens frivillinglinje er åben onsdage 15-
18 på 3525 4848.

Ungekontakten, Østerbrogade 27, 1., 2100 Køben-
havn Ø.,  kan desuden kontaktes på 3542 4300
mandag - torsdag mellem 9-12.

Royale Annoncer

KVINDELIGE FORSØGSPERSONER SØGES:
Til kønssammenligningsstudie på August Krogh Instituttet, som har til formål
at undersøge forskelle i mænd og kvinders intramuskulære fedtforbrænding
søges et antal kvinder.
Forsøgene fordeler sig på to måneder: Første måned bestemmes kropssammensætning vha DXA-scanning og
undervandsvejning. Derudover skal der afsættes en formiddag til et arbejdsforsøg, som består af 90
minutters cykling ved moderat intensitet; der vil i den forbindelse blive udtaget 4 muskelbiopsier, samt lagt
et enkelt venflon.
Den anden måned udføres en 2-timers glukoseclamp til bestemmelse af insulinfølsomhed, dette kræver 5-6
timer. Der vil i den forbindelse blive taget yderligere 2 muskelbiopsier, samt anlagt lyskekatedre i arteria
og vena femoralis foruden to venflons.
Otte dage op til begge måneders forsøg vil der være kostregulering, som består i en eukalorisk diæt (65%
kulhydrat, 15% protein, 20% fedt), hvis ingredienser bliver udleveret, så diæten er så let som mulig at følge.
Krav:
Du skal være kvinde, må ikke tage P-piller, og skal være moderat aktiv, dvs. gerne træne 2-3 gange om
ugen.
Honorar på 4300kr gives.

Er du interesseret, så ring til Maja Thiele på 35321615 eller 46974122.

Royale FADL
FADL-KALENDER !!
Så er den her !

Kom op og hent din gratis studiekalender på FADLs
sekretariat her på Panum (byg.1.2.20) alle dage mel-
lem kl. 10 -12 og 13-15, fredag dog kun til kl. 12.
Kalenderen er til alle FADL medlemmer, og er en
almindelig studiekalender fyldt med ekstra guf om
FADL og hvad der ellers sker på dit studie.
Den er trykt i 1500 eksemplarer, og det er først til
mølle......
Hilsen Christianne

DEJLIG
DAG HOS
FADL´S
FORLAG
JA TIL BILLI-
GERE LÆRE-
BØGER !
JA TIL DANSKE

LÆREBØGER !
JA TIL STUDENTERINDFLYDELSE
PÅ PENSUM OG BØGER !

Kom til åbent hus hos de
medicinstuderendes forlag onsdag
d. 28.8 2002 kl. 10.30-15.00.
Mød medicinstuderende, der
allerede er aktive.
Hør om forlagets spændende
aktiviteter.
Hør om, hvordan du kan få
indflydelse på forlaget.

Du får frokost og en lærebog.

Vi glæder os særlig meget til at se de studerende,
der tidligere har henvendt sig til os.
Tilmelding er nødvendig: jan@fadl.dk eller
kasperb@mdb.ku.dk

FADL´s Forlag � Blegdamsvej 30 �
35 35 62 87

ROYALE INDRE ORGANER
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REFERAT AF
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
FADL, KØBENHAVNS
KREDSFORENING
D.22.5.2002

1. Valg af dirigent:
Allan Steen Lynge, fra advokatfirmaet Christian
Harlang blev valgt

2. Valg af referenter:
Bue Agner fra repræsentantskabet blev valgt

3. Orientering om fusionen af FADL�s
vagtbureauer, herunder status for
vedtægtsændringer
Allan informerede om, at det i efteråret blev beslut-
tet at stifte en fond. Siden er der ikke sket ret
meget.

4. Beslutning om 2. dels puljens
fremtid:
Torben Conrad, faglig sagsbehandler orienterede om
teknikken i 2. dels puljerne, og gennemgik kompro-
mis forslaget, og dets imødekommelse af krav.

Fordele og ulemper ved forslagene blev fremført.

Anders mente, at kompromisforslaget skaber et pro-
blem, fordi dagvagter bliver mindre attraktive og
sværere at afsætte.

Peter mente at kompromisforslaget imødekommer
en bred solidaritet.
Anette spurgte om der, hvis forslaget bliver vedta-
get, bliver mulighed for, at holdene selv fordeler
lønnen på den måde, at man får et individuelt pulje-
systemet på de enkelte hold.
Trine ville gerne vide, om hvert hold stadig vil få en
fast timeløn hvis kompromisforslaget vedtages.

De fremmødte repræsentantskabsmedlemmer gen-
nemgik deres holdninger til 2. dels puljerne.
Kasper mente, at 2. dels puljerne stadig bør opret-
holdes.
Bue var indifferent, men mente at 2.delspuljerne er
et sympatisk princip.
Liv var som ny i FADL indifferent.
Kamilla havde en begrænset mening om emnet af
samme grund.
Christianne mente, at man bør høre medlemmernes
mening. Hun mente, at det idealistisk set er godt
med en samlet 2. delspulje
Andreas kunne sagtens se problematikken, men mente,
at det ville være underligt, hvis man havde flere
parallelle puljesystemer. Han mente, at der er to
gode grunde til solidaritetsprincippet: 1) At dagvag-
ter ikke er attraktive, og 2) At man kan frygte, at
ingen vil arbejde dag/nat som eksempelvis dialyse-
assistenter, hvis lønnen her bliver for lav.
I øvrigt mente han, at dagvagter er lige så attrak-
tive som nattevagter.

Anders mente, at nattevagter er meget mindre at-
traktive end dag- og aftenvagter.
Peter mente ikke, at man kom nogle vegne med at
diskutere, på hvilket tidspunkt af døgnet, folk gerne

vil arbejde. Han mente man skulle fokusere på det
ideologiske aspekt af 2. delspuljerne.

Torben Conrad informerede om, at Århus er gået
over til københavnermodellen.

Anders mente, at puljesystemet gør det svært at
forhandle løn lokalt.
Peter var ikke enig, fordi det er vagtbureauet, der
udbetaler løn, ikke afdelingerne.

Der var 41 stemmeberettigede til stede.
Der stemtes.
Forslag c), opdeling jf. vedtægtsændringsforslaget,
blev vedtaget med 29 stemmer for og 5 imod.

5. Eventuelt
Der er repræsentantskabsmøde den 28. maj 2002,
hvor repræsentantskabet afgør vedtægtsændringens
videre skæbne.

Referent: Bue Agner

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

Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt %
Dag 07-15
Bestilt 20 11 13 8 5 13 18 88
Udækket 0 6 4 2 0 1 2 15 17

Aften 15-23
Bestilt 23 16 15 12 17 22 19 124
Udækket 0 4 5 2 2 1 0 14 11

Nat 23-07
Bestilt 21 13 16 15 15 19 18 117
Udækket 2 13 3 2 1 0 5 26 22

Bestilt i alt 64 40 44 35 37 54 55 329
Udækket i alt 2 23 12 6 3 2 7 55
Ledige i alt 0 0 0 0 0 0 0 0

Dæknings % 96,9 42,5 72,7 82,9 91,9 96,3 87,3 83,3
Timer i alt 496 136 256 232 272 416 384 2.192

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
8-timer Bestilt 14 15 7 7 10 14 15 82

Udækket 0 0 0 0 0 0 0 0
82

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

Royale
Sundhedsfaglige

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.

R
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NATARBEJDE PÅ
VELFUNGERENDE HOLD?
Vi er et VT hjemmhold 4630 som har flere medlemmer
der bliver færdige med studiet, og samtidig prøver vi
at udvide holdet til en 9-11 medlemmer. Derfor søger
vi 3-4 nye medlemmer som ønsker min 2-4 vagter pr
måned. Vi prøver så vidt mulig at tage hensyn til
medlemmernes vagt ønsker og vi tager gerne ansø-
gere sidst på studiet. Vi arbejder centralt på Frederiks-
berg, og passer en sød, stille dreng på snart 3 år, der
har en cerebral parese. Dette gør at han ikke kan
synke tilstrækkeligt og skal afhjælpes med sugning
nogle gange i vagten, ligesom han skal sondemades
via en PG-sonde 2 gange i vagten. Han lider ofte af
øvre luftvejsinfektioner, men der er hjemmeilt og vi
følger ham med SAT måler. Arbejdet består i at obser-
vere, suge p.n., (ofte er det nok med olivenknop,
nogle gange dybere), sondemade, skifte ble og  om-
sorg.  Der stiles mod at han sover mest muligt om
natten. Dregen passes i eget værelse og vagt-
faciliteterne er særdeles gode (TV, video, computer,
slikskål, te, kaffe) Forældrene er utrolig søde og me-
get glade for holdet, som er et lille hyggeligt hold på
forhåbentlig snart 11 medlemmer. Der er kat i hjem-
met.
Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagttiderne er
fra 22.00 til 07.00 søndag til torsdag og 23.00 til 07.00
fredag og lørdag. Desuden dækker vi 4 dagvagter om
måneden på hverdage ml 10.00 til 15.00.
Krav til dig:
- Du skal have haft over 150 VT-timer (gerne

med BVT-kursus, men ikke noget krav)
- Du skal kunne tage min 2-4 vagter/måned
- Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du

finder dette nødvendigt.
- Du skal være glad for børn og have lyst til at

arbejde i et privat hjem.
Yderlige oplysninger hos holdleder Rebekka tlf:
35374920/ 51944920.  (der trækkes lod blandt ansø-
gerne) Næste holdmøde er den 19 juni
Ansøgningsfrist:
Onsdag d. 19 juni kl 12:00 til vagtbureauet.

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 proble-
mer, der gør, at han er trakeotomeret og har duoden-
alsonde. Vores opgave er at passe trakeostomi og
sonde, samt den almindelige pleje af et lille barn i tæt
samarbejde 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 bliver læger. Derfor
skal vi bruge 2 ventiler til vagtstart pr. 1/7 og 1 til 1/9.
Alle med oplæring måneden før.

- 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. 14/6-02 kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler:  Der vil da bliver afholdt samta-
ler på afd. 4141 den følgende uge.

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).

den 6.juni 2002 til Vagtbureauet

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

Ansøgningsfrist: Torsdag Det er DIG vi søger!

ROYALT VB
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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: 7.30-15.00 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 d. 7.juni 2002 til Vagtbureauet

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

4 HOLDMEDLEMMER SØGES
TIL FADL´S METADONGIVER
HOLD.
Fra august måned har vi brug for 4 holdmedlemmer på
MVS hold 5501.
Arbejdet på MVS-hold 5501 består i at uddele
præparaterne metadon og buprenorfin til misbrugere i
Københavns Amt på socialmedicinske klinikker og
behandlingssteder. Dette indbefatter:
- Daglig udlevering af ovennævnte

præparater i overensstemmelse med givne
ordinationer.

- Kontrol af ordineret indtagelse på stedet, samt
medgivelse af ordinerede præparater.

- Daglig observation af klienters almentilstand
samt påvirkningsgrad i forbindelse med evt.
sidemisbrug. Tilbagemelding til ordinerende
læge ved problemer.

- Daglig social kontakt til klienter.
- Evt. deltagelse i kurser omkring de uddelte

præparater.
Arbejdstiden er på hverdage 8-13, onsdag dog 8-14.
Lørdag og søndag ligeledes 8-14. Arbejdet tager ud-
gangspunkt fra en adresse lige bag Glostrup sygehus.
For at være på MVS hold 5501 kræves der at:
- Have bestået farmakologi.
- Have kørekort, da vi har bil til rådighed.
- Ku' tage mindst 5 vagter / måned hele

året.
- Kunne deltage i holdmødet onsdag d. 26-06-
02 kl. 18.00

Ansøgere der er tidligt i studiet og opfylder ovenstå-
ende krav vil blive foretrukket.
For nærmere information - kontakt undertegnede.

Ansøgning skal være vagtbureauet i hænde senest
mandag d. 10-06-02
Holdleder: Trine Bagger Pedersen Tlf.: 35264046

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. 6.juni 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 Vagt-
bureauet

For yderligere information: Kontakt holdleder Peter,
tlf.: 28 43 69 99

Til pigerne Til drengene

www.m
ok.info

ROYALT VB
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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

Referat af MSR-møde
d. 21. maj 2002 kl. 16:00

Til stede: Christina (2. sem), Kirstine
(4. sem), Maja (3. sem), Karen (4. sem),
Helene (2. sem), Anders (2. sem), Rune
(3. sem), Helene (4. sem), Julie (4.
sem), Simon (9. sem), Bo (7. sem), Sa-
rah (1. sem), Simon (3. sem), Christof-
fer (10. sem) og Karina (sekretær)

Dagsorden:
1. Formalia
2. Sundhedspsykologi på 1. sem.
3. Pensum på 3. semester
4. Evt.

1 Formalia
Dirigent: Bo; Referent: Karina

2 Sundhedspsykologi på 1. sem
Diskussion om det hensigtsmæssige i
at der går så lang tid efter selve kur-
set er overstået, til at eksamen ligger
og forslag om at dels hele kurset sam-
les på 1. sem. og at eksamen ligger
senest medio 2. semester. Der skal ta-
ges højde for, hvorvidt 1. semester bli-
ver for presset, hvis hele kurset læg-
ges der og om det evt. vil ramme f.eks.
”svage” studerende unødigt hårdt
(oveni tilflytning, tilpasning osv.). Em-
net har også tidligere været diskute-
ret og også dengang mente man, at
eksamen med fordel kunne flyttes.
Eksamensformen bør dog også over-
vejes nærmere. Forslag om eksamen
i 2-trinsraket: at man kan vælge en-
ten at gå til eksamen umiddelbart lige
efter kurset er overstået eller man kan
gå til eksamen senere, gerne midt i 2.
semester. En anden placering af ek-
samen i sundhedspsykologi må dog
helst ikke medføre, at der kommer til
at ligge to eksamener lige oveni hin-
anden.
Det er også meget relevant at inddrage
situationen og tidspresset på 2. seme-
ster og videre frem i overvejelserne om
pres på 1. semester.

Sundhedspsykologi bliver opfattet som
et blødt fag og risikerer derfor nemt
at blive nedprioriteret i forhold til øv-
rige fag på 1. semester. TPK på 2. se-
mester vil have gavn af at man har
overstået det teoretiske inden man
afprøver det i praksis.

Konklusion: Presset på 1. semester er
ikke for stort, således at hele kurset i
sundhedspsykologi bør ligge på 1. se-
mester og at eksamen skal ligge i for-
længelse af kurset og ikke ved afslut-
ningen af 2. semester. Eksamens-
formen til faget bør gennemtænkes så-
ledes at den i højere grad svarer til
kursets indhold. TPK bør skilles ud
fra kurset og ligge efterfølgende i 2.
semester

3 Pensum på 3. semester
Der er nedsat en arbejdsgruppe under
studienævnet til at arbejde med dette
spørgsmål. Der har indtil videre væ-
ret afholdt et møde, men afholder me-
get snart møde igen. Gruppen plan-
lægger at være færdig med arbejdet i
starten af september.
På sidste studienævnsmøde blev et
paper diskuteret omhandlende målbe-
skrivelser for medicinstudiet. Menin-
gen er at disse skal fremgå af lektions-
kataloget fra efterårssemesteret. Der
arbejdes med 4 niveauer af målbeskri-
velser: for hele uddannelsen, for de-
lene, for semestrene og for kurserne.
3. semester HR har også drøftet em-
net og havde følgende:
- generel uvidenhed blandt de
studerende om hvad der er blevet skå-
ret i forhold til tidligere
- efterlyser mere detaljeret liste
over hvad man skal kunne

DER AFHOLDES ORDINÆRT
MSR-MØDE IGEN ONSDAG D.

29. MAJ KL. 16:00.

 HUSK MSR-Møde

- ønsker revidering af bøger, fore-
læsninger m.m.
- bedre oplysning om bogvalg og
alternative bøger fra semesterstart
Der blev foreslået, at man evt. kunne
indføre negativ-lister der beskriver,
hvad man ikke skal kunne, men de
gamle pensumlister skal ikke gen-
indføres.
Det er et krav, at der kommer bedre
information til både de studerende og
undervisere om krav og fordringer på
semesteret og at der ikke bør være for-
skel på informationerne til de to grup-
per. Det er vigtigt at de studerende har
noget mere konkret at forholde sig til,
også i forhold til retssikkerheden i for-
bindelse med eksamen.
Det skal overvejes, hvilke engelske
bøger der f.eks. kan bruges i stedet for
den nuværende og som bedre stemmer
overens med indholdet på semesteret.
Ønske om mere undervisning i klinisk
anatomi, men usandsynligt at der kan
findes flere timer.
Forslag om at indtænke almen em-
bryologi i kurset om cellebiologi (der
er også et udvalg i gang med dette
område).

Konklusion: arbejdsgruppens med-
lemmer tager emnerne/diskussio-
nerne med videre til arbejdsgruppen
og fortsætter arbejdet og informerer
løbende MSR om sagens gang.

4 Eventuelt
Forslag om arrangement med
”survivel-oplæg” hvor de tidligere stu-
derende på de enkelte semestre kan
videregive erfaringer.

ROYALE INDRE ORGANER
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Studenterklubben
Hermed indkaldes til Studenterklubbens 20. ordinære

generalforsamling
Torsdag den 6. juni 2002 kl. 1700

i Studenterklubben
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning fra bestyrelsen
5. Fremlæggelse af regnskab & budget
6. Valg af bestyrelse og et antal suppleanter
7. Valg af revisor, hvoraf den ene skal være statsautoriseret
8. Indkomne forslag
9. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrel-
sen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslagene kan lægges i Studenterklubbens brune postkasse uden for Det
Medicinske Studenterråd (1.2.5, Panum).

Har du lyst til at høre om Studenterklubben på et mere overordnet plan,
diskutere Studenterklubbens formål og om hvordan de opfyldes eller kritisere
(ris/ros) Husgruppen, der står for den daglige drift, så kig ind den 6/6 og få
kaffe og kage med os.

På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen

Gordon Thomas Jehu & Bo Gregers Winkel

der har mere brug for det end os. Måske har de netop de
kanyler, laryngoscoper eller røntgenapparater, som du
gerne vil have med ud til den store verden.

Så vi ses
Med tropisk hilsen PIT

IMCC
BAMSE-
HOSPITALET
- et IMCC projekt!

BLIV LÆGE
FØR TID!

IMCC holder Bamsehospital d.
10. og 11. september i Fælled-
parken. Vi har brug for 48 me-
dicinstuderende til at være
bamselæger á 2 timer en af
dagene. Dagen før vil en bør-
nelæge og en pædagog komme
og fortælle lidt om hvordan

man skal forholde sig til børn i alderen 3-6 år.
Dette kursus vil være obligatorisk. Alle er velkomne
– der kræves ingen forudsætninger. Dog gælder først-
til-mølle princippet, da der er et begrænset antal
pladser.

Interesseret!!! Kom og hør nærmere på
IMCC-kontoret, hvor du kan melde dig
til. Tilmeldelsesfrist senest 29. maj.

KUNNE DU TÆNKE DIG AT
DELTAGE I FREDSBEVARENDE
ARBEJDE?
Har du overvejet at tage semesterfri
efter sommmerferien?
I marts 2002 sendte SCORP (Standing Committee on
Refugees and Peace, en undergruppe af IMCC) i sam-
arbejde med Folkekirkens Nødhjælp 4 medicinstude-
rende til Jerusalem.

Fordi de medicinstuderende, der har været sendt ud
i dette semester har lavet et så succesfuldt arbejde,
har Folkekirkens Nødhjælp besluttet at de gerne vil
udvidde projektet med IMCC.

Vi har derfor fået tildelt nogle ekstra pladser udover
de 3, der allerede skal afsted, til medicinstuderende
i efteråret 2002, og meget gerne klinikere.

Henvendelse kan ske til:
Karolina Lewandowska:
recoil_dk@yahoo.dk
Maria Harpsøe: Harpsoe@stud.ku.dk

Projektets formål er ikke at tage politisk stilling til
konflikten, men at forsøge at sikre overholdelde at
internationale rettigheder i sundhedsøjemed.

Arbejdet består hovedsageligt i at hjælpe til med at
sikre sundhedsydelser til palæstinensere i selvstyre-
områderne, og for klinikernes vedkommende at hjælpe
til med behandling af patienter.

Man tager afsted som frivillig, men Folekirkens Nød-
hjælp betaler alle udgifter.

Var det noget for dig eller en, du kender? Så kontakt
Malene Mikkelsen på Folkekirkens Nødhjælp, tlf.
33152800 for mere information eller læs mere på
www.dca.dk."

Mvh. IMOP, SCORP-IMCC

3OM1
- holder ekstraordinær
generalforsamling søndag
d. 16/7 2002 kl. 19.00 på
Egmont Kollegiet.
Kontak ninakbentzer@hotmail.com

MØDE MED PIT OG EQUIP
Mandag d. 10. juni kl. 16
I IMCCs lokaler

Vi skal have fordelt de sidste restpladser, og der
bliver mulighed for at høre en masse om, hvad
EQUIP kan tilbyde. De indsamler hospitalsudstyr
og giver det videre til sundhedsfolk i andre lande,

STUDENTER-
KLUBBENS UDLÅNS-
GRUPPE MEDDELER

Sidste åbningsdag før ferien er
mandag d. 17 juni kl. 15-17.
Henover sommeren vil der være
åbent følgende dage:

Juli: d. 8 og d. 22 kl. 15-17
August: d. 5 og d. 19 kl. 15-
17

Med venlig hilsen
Udlån

Studenterklubben

ROYALE INDRE ORGANER
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SÅ ER DET TID TIL

PUMPEFEST 2002
TIRSDAG DEN 2. JULI KLOKKEN 22.00 TIL ???

HUSGRUPPENS AFSKEDSSALUT TIL DE FÆRDIGE KANDIDATER
HVER SOMMER AFHOLDER HUSGRUPPEN PUMPEFESTEN FOR DE FÆR-
DIGE KANDIDATER (OGSÅ DEM FRA I VINTER) - UDOVER DEN FEDE
BAR I ATRIUM-GÅRDEN (DEN MED EN NY D.J. HVER TIME), VIL BANDET
SOUL-LOTION FRA VORES EGET LILLE BANDRUM, GIVE DEN GAS PÅ
SCENEN.
DESUDEN UDDELES DEN GYLDNE PUMPE TIL EN (ELLER FLERE?) FÆR-
DIGE KANDIDATER, DER HAR UDMÆRKET SIG VED AT VÆRE SOCIALT
OG FESTLIGT AKTIV FOR DERES ÅRGANG!

HVEM KAN KOMME MED TIL FESTEN?
ALLE FÆRDIGE KANDIDATER
FRA JANUAR 2002 OG JUNI
2002 ER GARANTERET AD-
GANG MED ÉN (1) GÆST EL-
LER KÆRESTE ELLER KONE/
MAND, SÅFREMT DERES
NAVNE ER SKREVET I DØREN.
DETTE BLIVER DE VED AT
SENDE EN MAIL MED GÆ-

STENS OG SITEGET NAVN TIL DENNE
ADRESSE: PUMPE@STUDKLUB.DK.

ER DU BLOT EN SIMPEL STUD.MED. SOM OS ANDRE
GÆLDER FØLGENDE REGLER:
KUN ADGANG MED STUDIEKORT/ADGANGSKORT
TIL PANUM - INGEN GÆSTER - DETTE ER EN
LÆGE(STUD.)PROFFESIONSFEST!

VI GLÆDER OS TIL ÅRETS FEDESTE FEST I KLUBBEN
KOM GLAD - KOM FRISK

HUSGRUPPEN

ROYALE INDRE ORGANER
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Debat
Jeg håber, der kan findes muligheder i fremtiden og
vi vil på afdelingen arbejde herfor.

Venlig hilsen
kursusleder John Sahl Andersen
Afdelingsleder, lektor, ph.d.
Afd. for Almen Medicin

ANG. KURSUS I FØRSTEHJÆLP

Tak til Simon Skibsted Mogensen for indlægget om
undervisningen i førstehjælp.
Jeg forstår dit indlæg således, at du efterlyser mere
praktisk øvelsesundervisning, men i øvrigt finder at
de nuværende undervisere gør det godt indenfor de

rammer, der i øjeblikket er, hvilket også understøt-
tes af en evaluering fra 2000.

Vi kan ikke være uenige om at mere praktisk under-
visning på små hold vil være ønskelig.
Det er imidlertid et spørgsmål om økonomi og der
har hidtil ikke været penge hertil.

VM i klubben
Se Danmarks kampe direkte på Storskærm i Studenterklubben.

Vi viser alle Danmarks indledende kampe.
Der vil blive serveret kaffe, fadøl, bitter og evt. en bid luftigt
mogenbrød af den danske letvægtstype (muligvis med slagger i

form af birkes...)
Indledende runder

Danmark-Uruguay 1. juni kl. 11.00
Danmark-Senegal 6. juni kl. 08.30
Danmark-Frankrig 11. juni kl. 08.30

Kun hvis Danmark går videre vises de resterende kampe.

Mellemrunder:

Hvis DK bliver nr. 1 i de indledende runder er
programmet som følger:

Ottendedelsfinale
DK-? 15. juni kl. 13.30

Quarterfinals
DK-? 21. juni kl. 08.30

Semifinale
DK-? 26. juni kl. 13.30

Utopia
DK-? 30. juni kl. 13.00 (29/6 kl. 13.00)

Klubben åbner dørene ½ time før play-off!

Hvis DK bliver nr. 2 i de indledende runder er
programmet som følger:

Ottendedelsfinale
DK-? 16. juni kl. 08.30

Quarterfinals
DK-? 22. juni kl. 13.30

ROYALT VM & DEBAT
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