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Det sker i ugen 2002/2003

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: M. ønsker at være anonym. Hendes udseende og navn er
redaktionen bekendt.

Onsdag:
MOK nr 29, årgang 35 udkommer
To af redaktionens medlemmer græder
snot over deres tildelte turnusnummer
Frederik offentliggør sin fornedrelse

Torsdag:
Kristiluftfartsdag. Du har fri!

Fredag:
14-16 i Lundsgaard. Oplysning om
overgangsordning og valg af klinikudvalg

Lørdag:

Søndag:
FCK vs OB

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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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 ( disp. og holdsætning 1+6+7 semester)
Mette kristensen, lokale 9.1.41 35 32 70 76 (lektionskataloger)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Lisbeth Jensen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 10–14
Studentersekretærer: Anne Sansome og Katrine Bjerggaard
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post
Assistent: Hanne Thielsen
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Mikkel Westen  og Mads Falk
Træffetid: Mandage fra 10.00 - 14.00
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Line M. Brixen lmb01@bbh.hosp.dk Onsdage fra kl. 12.30 - 16.30

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard (KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Anna-Lise Lindahl
Træffetid       Man-fre 10-14
Studentersekretær Nina Løth (7.-9. semester)
Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)
Klinikudvalgets hjemmeside: www.ku.kbhamt.dk

INDTEGNING – VIN-
TEREN 2003/04
Indtegning til eksaminer og tentamener under Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet (for ovenstående
uddannelser) finder sted:

Mandag den 8. september 2003, kl. 9.00-16.00

Bemærk, at der kun er indtegning på Panum denne
ene dag!

Der er dog åbent for tilmelding over nettet allerede
nu og til og med søndag den 14. september 2003.

Bemærk venligst, at nogle blanketter først bliver
tilgængelige på nettet i løbet af de næste par uger.
For folkesundhed skal det ligeledes meddeles, at det
valgfrie udbud på kandi-datuddannelsen endnu ikke
er fastlagt og dermed endnu ikke udbudt på nettet.

Indtegningen finder sted i Ekspeditionen, Panum
Instituttet, Blegdamsvej 3 B, bygning 9.1.33b.

Du kan tilmelde dig over nettet på punkt.ku.dk. (her
kan du bl.a. også ændre din PIN-kode, så den bliver
lettere at huske)
Det er muligt at søge råd og vejledning hos medar-
bejderne fra eksamenskonto-ret og Ekspeditionen
(telefon 35 32 70 84/35 32 71 52).

For at melde dig til eksamen over nettet skal du
bruge PIN-kode. Har du mistet din PIN-kode, kan du
få en ny udleveret i Ekspeditionen i bygning 9.1.33b
(og ikke på eksamenskontoret som hidtil).
Vi vil hermed opfordre dig til at benytte dig (som
88% af alle studerende gjor-de i september 2002) af
denne tilmeldingsmulighed, der dels er til fordel for
dig, dels letter eksamenskontoret for tastearbejde,
tid, som kan bruges bedre til din fordel.

Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører
den/de eksaminer du til-melder dig, kan du blot an-
føre dette i bemærkningsfeltet på punkt.ku.dk. og
ikke som hidtil fremvise disse på eksamenskontoret
(dette gælder dog ikke vandrejournaler, som stadig
skal fremvises på eksamenskontoret – indsend evt.
en kopi).
Vi beklager dog, at der sommetider kan være vente-
tid på Selvbetjeningen i dagtimerne. Der arbejdes
på at løse problemet og vi kan i mellemtiden anbefa-
le dig at prøve i aftentimerne/weekenderne, hvor
presset er mindre.

Tilmelder du dig via blanketter, skal dispensationen
forevises ved indtegnin-gen (kan kun ske mandag den
8. september).

Du behøver ikke at forevise fornyet årskort ved til-
meldingen, da vi kontrol-lerer dette via vores
eksamenssystem.

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 (d.d. t.o.m.
søndag den 14. september) skal du gå ind på
punkt.ku.dk  og klikke på ”Tilmelding, eksamen”.
Hvis der står ”tilmeldt” med røde bogstaver ud for
det fag, som du har tilmeldt dig, er din tilmelding
accepteret.
2) Når indtegningen er overstået, altså EF-
TER søndag den 14. september kan du KUN se dine
tilmeldinger 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 punkt.ku.dk (klik på feltet ”vis til-
mel-dinger”).  Desuden vil vi ca. 3 uger efter indteg-
ningen hænge lister op på tav-len i Vandrehallen, der
viser, hvilke eksaminer man er tilmeldt.

Styrende organer

MOK & STYRENDE ORGANER

Redaktionelt
NU ER DET SIKKERT.
Vores allesammens Frede skal
giftes. Mens disse linjer skrives er
det ganske vist ikke officielt
endnu, men MOK har haft kontakt
til en særdeles pålidelig kilde.
Som det royale organ MOK er, har
vi haft first hand information til
dette det måske vigtigste i
indeværende år. Præcis to dage
efter HKH Frederiks 35 års
fødselsdag, vil det blive officielt.
Og det er altså i dag, onsdag.
Bryllupsforberedelserne er allerede
i fuld gang. Brylluppet forventes at
stå d. 16. eller d. 23 august, med
oddsene 80/20 i d. 23’s favør. Ifølge
vores kilde er det ikke tilfældigt at
det det endte med at blive Mary.

Hun er nemlig stabil,
handlekraftig og udholdende. En
kvinde, som også er praktisk, og
som selv kan lave mad og passer
ungerne. Men det allervigtigste for
HKH Frederik er, at hun giver ham
mentalt modspil.
Ved således at være det første blad
i Danmark der kan overbringe den
glædelige nyhed, kan vi kun takke
vores kilde, astrolog Karl Aage
Jensen, leder af Astrologihuset, for
at have været så ”99,9%” sikker
med sit horoskop. Og for at dele ud
af sin ekspertviden.

MOK-red
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Studievejledningen
OBS  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 stu-
die. Derfor HUSK at forny dit årskort.

God sommerferie !

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN  &  DEN
INTERNATIONAL STUDIEVEJLEDNING
TRÆFFETIDER UGE 22
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder MED / INT
Man 26/05 1200 – 1300 1300 – 1600 Ditte M. S. Christensen MED
Man 26/05 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul MED
Tir 27/05 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo MED
Ons 28/05 1100 – 1130 0900 – 1100 Tina Gottlieb INT
Ons 28/05 1000 – 1100 1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu MED
Ons 28/05 1500 – 1600 1600 – 1900 Lone-Emilie Rasmussen MED
Tor 29/05   Aflyst  :  Kr. Himmelfart. Tina Gottlieb INT
Tor 29/05   Aflyst  :  Kr. Himmelfart. Jes Braagaard MED

TRÆFFETIDER UGE 23
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder MED / INT
Man 02/06 1200 – 1300 1300 – 1600 Ditte M. S. Christensen MED
Man 02/06      Aflyst Camilla Grønlund Hiul MED
Tir 03/06 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo MED
Ons 04/06 0900 – 1100 Tina Gottlieb INT
Ons 04/06 1000 – 1100 1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu MED
Ons 04/06            Aflyst Ulrik Bodholdt MED
Tor 05/06 1200 – 1300 1300 – 1500 Tina Gottlieb INT

TRÆFFETIDER UGE 24
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder MED / INT
Man 09/06     Aflyst  : 2. Pinsedag Ditte M. S. Christensen MED
Man 09/06     Aflyst  : 2. Pinsedag Camilla Grønlund Hiul MED
Tir 10/06            Aflyst Ture Karbo MED
Ons 11/06 0900 – 1100 Tina Gottlieb INT
Ons 11/06            Aflyst Gordon Thomas Jehu MED
Ons 11/06 1500 – 1600 1600 – 1900 Lone-Emilie Rasmussen MED
Tor 12/06 1300 – 1400 0900 – 1200 Gordon Thomas Jehu MED
Tor 12/06 1200 – 1300 1300 – 1500 Tina Gottlieb INT
Tor 12/06 1600 – 1700 1700 – 2000 Jes Braagaard MED

SOMMERÅBNINGSTIDER I JULI OG AUGUST
For almindelig studievejledning vil det ikke være muligt at bestille tid!
Uge 27 (1/7 og 2/7)
Åbent for personlig og telefonisk henvendelse
Tirsdag fra 9-13 og onsdag fra 12-16
Uge 28 (8/7 og 9/7)
Åbent for personlig og telefonisk henvendelse
Tirsdag fra 12-16 og onsdag 9-13
Uge 29-30
Studievejledningen holder SOMMER-FERIE
Uge 31-35 (29/7-29/8)
Åbent for personlig og telefonisk henvendelse
Tirsdage fra 12-16 og onsdage 9-13

For international studievejledning vil det stadig være muligt at bestille
tid!
Uge 26-28 (16/6-4/7)
SOMMER-FERIE
Uge 29-35
Hver torsdag er der telefontid fra 12-13 og træffetid 13-15

Studievejledningen for Medicin:
telefonnummer er: 35 32 70 91
e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a

Den Internationale Studievejledningen:
telefonnummer er: 35 32 70 91
e-mail-adresse er: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a

Der tages forbehold for ændringer.

Tid til samtale kan bestilles via Ekspeditionen / lokale 9.1.33b / tlf. 35 32 70 61
Ekspeditionen har åbent mandag til torsdag: 0900 – 1600 og fredag: 0900 – 1500

REGLER VED EKSAMEN
AFMELDING AF EKSAMEN
Eksamensafmelding skal ske senest 5 hverdage før
den første eksamensdag ved personlig eller skriftlig
henvendelse til Studieekspeditionen. Ved alle eksa-
miner 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.
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 Studie-
ekspeditionen. Sygdommen skal være dokumenteret
med lægeerklæring, dateret i sygdomsperioden, som
skal være Studieekspeditionen i hænde senest 3 hver-
dage 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 se-
nest 15 min. før eksamen, dog senest kl. 9.00. For
sen sygemelding betragtes som udeblivelse, og tæl-
ler som et eksamensforsøg.

STYRENDE ORGANER
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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 Studieekspeditionen 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 Studieekspeditionen!
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 Studie-
ekspeditionen senest 3 hverdage efter karakterens
opslag.

 Er du på ny studieordning vil der ikke være re-
eksamens mulighed ved eksamen efter 1. semester,
mens der efter andet semester tilbydes re-eksamen i
cellebiologi.

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.

ADRESSEÆNDRINGER.
Fase I/Bacheloruddannelsen
Du skal ikke give Matriklen besked om adresseændringer. De trækker dagligt informationer fra CPR-
registret.

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

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

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

Har du en beskyttet adresse, sørger studieekspeditionen for, at den ikke kommer uvedkommende i hænde.

Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om navneændringer.

Fase II/Kandidatuddannelsen
Hvis du er på fase II, skal du ved flytning give dit klinikudvalg besked.

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 2003!!!
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 2003 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 2004 1. oktober 2003.

STUDIEVEJLEDNING-
ENS HJEMMESIDE

DU KAN FINDE MANGE
NYTTIGE OPLYSNIN-

GER PÅ VORES
HJEMMESIDE

WWW.SUND.KU.DK

MED VENLIG HILSEN
STUDIE-

VEJLEDNINGEN
FOR MEDICIN

STYRENDE ORGANER
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Fase I / Bachelordel
OVERFLYTNING TIL 6.
SEMESTER NY STUDIE-
ORDNING.
Har du færdiggjort 6. semester
eller påregner du at gøre det dette
år, så skal du overflyttes til Ny
Studieordning, med start på 6.
semester enten i efteråret 2003 eller
foråret 2004.

Studienævnet for Medicin har vedtaget at der vil
blive afholdt et opsummeringskursus i de fag der er
blevet gennemgået på de foregående 5 semestre på
den nye studieordning. Dette kursus vil Kun blive
afholdt august 2003. Dvs. uanset om du regner med
at blive overflyttet efterårssemesteret 2003 eller
foråret 2004, er den eneste mulighed for deltagelse i
kurset august 2003.
Det drejer sig om et fire ugers kursus i august måned
der vil bliver afholdt som en forelæsningsrække i
følgende uger:

Uge 32: Almen Patologi
Uge 33: Farmakologi
Uge 34 & 35: Genetik
Uge 36: Ekstraordinær Genetik
eksamen tirsdag d. 2. september

Genetik kurset bliver evalueret med en ekstraordi-
nær skriftlig eksamen på 4 timer. Der vil ikke være
en syge- og reeksamen efter den ekstraordinære ek-
samen, men derimod vil der blive afholdt ordinær
eksamen i genetik i uge 44. Det er endnu uafklaret
hvorvidt der ved afholdelsen af eksamen i uge 44 vil
være mulighed for syge- og reeksamen.

For Almen patologi og Farmakologi er der mødepligt
for tilmeldte studenter. Fristen for dispensationsans-
øgning om overflytning til ny studieordning og til-
melding til opsummeringskurset er mandag 2. juni
2003 kl. 16.00.
Blanket til tilmelding kan afhentes i studie-
ekspeditionen eller downloades i PDF på Fakultetets
hjemmeside under blanketter: www.sund.ku.dk >
Uddannelse > Blanketter > Medicin > Blanketter til
medicinstudiet (1986-ordningen) > Overflytning til
ny ordning og tilmelding til summerschool

OBLIGATORISK
SEMESTERTILMELDING
TIL FASE 1,
EFTERÅRSSEMESTERET
2003.
Tilmeldingsblanketter skal
printes ud fra
www.sund.ku.dk/studieInfo/
F_Blanketter.htm
Sidste frist for tilmelding
for 2.-5. sem. er 10.juni 2003, og
for 6. sem. 18. juni 2003.
Alle tilmeldingsblanketter
afleveres i ekspeditionen 9.1.33b

For at blive overflyttet skal man have bestået samt-
lige eksaminer på fase I gammel studieordning. For
at kunne indtegne sig til eksamen på 6. semester ny
studieordning skal man have bestået eksamen i me-
dicinsk genetik gammel studieordning.
Man skal ikke deltage i nogen andre eksaminer på ny
studieordning.

Vedr. valg af klinikudvalg for overflyttere vil der
blive afholdt ”Orientering om valg af klinikudvalg på
6. semester” i den efterfølgende time sammen med
det nuværende 5. semester.
Tilmeldingsfristen for semestertilmelding til 6. se-
mester ny studieordning er onsdag den 18. juni klok-
ken 16.00.
Man kan søge holdsætning med op til 3 personer,
dvs. man kan søge holdsætning op til 4 personer
sammen i alt – man kan dog ikke garantere at man
bliver holdsat sammen. Læs vejledningen grundigt.
Blanket til tilmelding kan afhentes i studie-
ekspeditionen eller downloades i PDF på Fakultetets
hjemmeside under blanketter: www.sund.ku.dk >
Uddannelse > Blanketter > Medicin > Blanketter til
medicinstudiet (begge studieordninger) > Tilmelding
til undervisning > Tilmeldingsblanket 6. semester.

5. SEMESTER SAMT
OVERFLYTTERE FRA
GAMMEL TIL NY
STUDIEORDNING
Orienteringsmøde om valg af
klinikudvalg på 6. semester
Fredag den 30. maj 2003 kl. 15.15-
16.00 i Lundsgaard Auditoriet.

Der vil blive orienteret om
opbygningen af 6. semester, bogindkøb
samt oplysninger om de forskellige
klinikudvalg.
Husk semestertilmeldingsfristen til 6. semester er
onsdag den 18. juni 2003 kl. 16.00.
Blanket til tilmelding kan afhentes i studie-
ekspeditionen eller downloades i PDF på Fakultetets
hjemmeside under blanketter: www.sund.ku.dk vælg
Uddannelse > Blanketter > Medicin > Blanketter til
medicinstudiet (begge studieordninger) > Tilmelding
til undervisning > Tilmeldingsblanket 6. semester.

Fortsættes næste side >>

RE-TENTAMEN I BASAL
HUMANBIOLOGI 1. SEM.
SOMMEREN 2003
Studienævnet for Medicin har i
samarbejde med studienævnet for
odontologi indstillet til Fakultetsrådet,
at den Odontologiske Studieordning og
studieord-ningen og
eksamensordningen for den
lægevidenskabelige bachelor- og kandi-
dateksamen ændres med henblik på at
indføre en re-tentamen i Basal
Human-biologi og Medicinsk Kemi i
august.
Studienævnenes indstilling er nu godkendt af
Fakultetsrådet. Fakultetsrådets afgørelse vil kunne
ses på Internettets opslagstavle for Odontologi og
Medicin under 1. og 2. semester (www.sund.ku.dk/
studieInfo/F_Opslagstavl.htm).

Der vil således blive afholdt re-tentamen i Basal
Humanbiologi og Medicinsk Kemi den 19. august 2003.
Det vil sige, at:

· de studerende, der er startet på studiet pr. 1. fe-
bruar 2003 SKAL gå op til den  ordinære eksamen i
juni, men hvis de dumper, har de mulighed for at
tilmelde sig re-tentamen i august (jf. reglerne om
tilmelding til re-tentamen).

· de studerende, der har været tilmeldt denne eksa-
men i januar 2003 eller tidligere, har mulighed for at
VÆLGE om de vil til tentamen i juni eller august.
Dette gøres ved, at bekræfte med sin underskrift på
den fremlagte liste i Ekspeditionen (Fakultets-
gangen), hvis man ønsker at flytte sin tilmel-ding fra
juni til august.
Hvis du stadig ønsker at gå op til juni, skal du IKKE
foretage dig no-get!

Der vil, til tandlægestuderende, blive tilbudt ekstra
undervisning i form af op-gavecaféer i  august 2003
med henblik på denne re-tentamen. Tidspunkt for
afholdelse af opgavecaféerne kan ses på Internettets
opslagstavle for Odonto-logi under 1. og 2. semester.

Hvis du ønsker at gå til re-tentamen i august i stedet
for juni skal du henvende dig i Ekspeditionen, i
fakultetssekretariatet, senest den 2. juni 2003.

Med venlig hilsen
Michael Sørensen

Eksamenskontoret

STYRENDE ORGANER



7
Orienteringsmøde om overgangsordninger gammel
til ny studieordning samt valg af klinikudvalg.
Fredag den 30. maj 2003 kl. 14.15-16.00 i Lundsgaard
Auditoriet
afholdes der orientering om overgangsordningen
mellem gammel og ny studieordning deriblandt også
Summer School i august.
I den efterfølgende time vil der være orientering om
valg af klinikudvalg på 6. semester ny studieordning
sammen med 5. semester.

MVH
Studievejledningen

Fase II / Kandidatdel
OBLIGATORISK
SEMESTERTILMELDING
TIL FASE 2,
EFTERÅRSSEMESTERET
2003.
Husk at fristen for tilmelding
til efterårssemesteret er den 1.
juni 2003. Kontakt dit
klinikudvalg for
tilmeldingsblanket

EKSTRAORDINÆR
EKSAMEN I GENETIK
Er du på fase II og har du endnu
ikke bestået genetik-eksamen har
du nu muligheden for at deltage i
den ekstraordinære
genetikeksamen som afholdes den
2. september 2003.

I forbindelse med implementeringen af den nye studie-
ordning, har studienævnet besluttet at der skal af-
holdes en ekstraordinær eksamen i genetik tirsdag
den 2. september 2003. Går du på gammel studie-
ordning og har du ikke taget eksamen da du gik på 7.
semester kan du tilmelde dig denne eksamen.

Da eksamen hører med til dette forårs eksamens-
termin er tilmeldingsfristen MANDAG D. 2. JUNI.
Det er muligt at tilmelde sig eksamen via selvbetje-
ning.

Ønsker du også at deltage i det tilhørende kursus i
august (uge 34-35) skal du ligeledes ansøge studie-
nævnet inden den 2. juni. I så fald skal du ansøge på
blanketten ”Gentagelse af undervisning” som kan
hentes på fakultetets hjemmeside www.sund.ku.dk.
Husk at skrive at det er summerschool-genetikkursus
du ønsker at tilmelde dig.

VKO - VIDENSKABELIGE
KURSER OG MØDER
Ønsker du at deltage i de
medicinske selskabers kurser og
møder?

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.

VIL DU GERNE VÆRE
OVERLÆGE?
Så overvej forskningsuddannelse i
molekylærbiologi, gener og
sygdom?

Vi beskæftiger os med arvelighed af store befolknings-
sygdomme som brystkræft, tarmkræft, astma, kro-
nisk obstruktiv lungesygdom, blodprop i hjertet, slag-
tilfælde og hypertension. Hertil har vi indsamlet DNA
på ca. 15.000 raske og syge danskere, og vi har ved
hjælp af dette materiale de sidste 10 år publiceret
forskning på højt internationalt niveau (f.eks. i Lan-
cet, Annals of Internal Medicine og New England
Journal of Medicine).

Du tilbydes forskningsuddannelse, selvstændigt at
være med til at definere dit forskningsprojekt, dag-
lig vejledning og mulighed for at præsentere dine
resultater i Danmark og udlandet. Vigtigst for os er,
at du får skrevet mindst en artikel som førsteforfatter.
OSVAL II opgave kan indgå som en del af projektet,
og på langt sigt er der mulighed for ph.d. uddannelse.
Orlov fra studiet er en fordel, men ikke en forudsæt-
ning. Hvis du tager orlov, vil vi tilbyde skolarstipen-
dium på kr. 10.000 per måned. Du vil kunne lære
laboratorieteknikker som PCR, DNA sekventering
og DNA chip teknologi samt statistik. Endelig vil du
lære at holde foredrag på dansk og engelsk, og at
skrive videnskabelige artikler.

Forskningsgruppen findes dels på Klinisk Biokemisk
afd., Universitetsssygehuset Herlev og på Klinisk
Biokemisk afd., Rigshospitalet. Aktuelt består grup-
pen af 2 ledere (undertegnede og overlæge Anne
Tybjærg-Hansen, Rigshospitalet), 2 molekylær-
biologer, 4 post doc studerende (læger med ph.d.), 1
ph.d. studerende (læge), 3 kommende ph.d. stude-
rende (læge og 2 human biologer) og 6 bioanalytikere.
Ud over personlig daglig vejledning tilbydes du at
deltage i ugentlige forskningsmøder for gruppen.

Hvis du er interesseret heri, er du meget velkommen
til at ringe eller komme forbi til en uformel snak.
Send derudover venligst ansøgning inklusive curricu-
lum vitae med kopi af eksamensbeviser (gymnasium,
HF, lægestudium indtil videre mm). Højt gennem-
snit er en fordel, men ikke en forudsætning. Det
vigtigste er, at du har lyst til at lære at forske. Jeg
glæder mig til at høre fra dig snarest.

Med venlig hilsen.
Børge G Nordestgaard

Klinisk lektor, overlæge, dr. med.
Klinisk biokemisk afd.,

Universitetssygehuset Herlev, 2730
Herlev. Telf.: 4488 3297 Fax: 4488 3311
E-mail: brno@herlevhosp.kbhamt.dk

OSVAL-2 OPGAVE.
EMNE: BAKTERIEL
MENINGITIS.
Et udkast til en ramme for klinisk rettet OSVAL-2
opgave indenfor infektionsmedicin er ledig. Emnet
er de tidlige kliniske forhold ved bakteriel meningi-
tis. Basisdata foreligger, og yderligere dataindsam-
ling vedrørende ca 40 patienter og bearbejdning i
samarbejde med de involverede læger vil blive nød-
vendigt sommeren 2003. Du vil selv få indflydelse på
den nøjagtig problemformulering og omfanget af op-
gaven.

Samtidig er der mulighed for at indgå i en gruppe
(DBMG), der har til hovedformål dels at beskrive
ætiologi og resistensforhold ved bakteriel meningi-
tis i Danmark, dels at analysere indikatorer for kva-
liteten i diagnostikken heraf. Klinisk mikrobiologi-
ske data og de kliniske infektionsmedicinske data vil
udgøre råmaterialet. Gennemførelse af

Fortsættes næste side >>
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dataindsamlingen vil finde sted sommeren 2003 og
vil strække sig over ca 3 uger. OSVAL opgaven vil
udgøre en andel af det samlede DBMG projekt. Så-
fremt tidsperspektivet er passende og du er interes-
seret, er du velkommen til at kontakte underteg-
nede.

Med venlig hilsen
Christian Meyer, 1.res.,

Lungemedicinsk afd.Y, KAS-Gentofte,
Tlf: 3977 3500 (priv. 4635 6383), e-mail

cnm@dadlnet.dk

Studietilbud
INTERNATIONAL
SOMMERSKOLE OM
MEDICINSK ETIK
Hvis du gerne vil møde mennesker fra hele verden,
komme på sight-seeing i Jylland og få afprøvet dine
holdninger til emner som aktiv dødshjælp,
stamcelleterapi og etniske minoriteter i sygehus-
væsnet, så er Ethical Student Conference helt be-
stemt noget for dig. Undervisningen består af fore-
drag og workshops, og der bliver rig mulighed for at
diskutere de emner, der tages op. Sommerskolen
henvender sig især medicin- og Ph. D studerende, og
vi regner med at få deltagere fra hele verden.

I år foregår Ethical Student
Conference 17-23 august på Odder
Højskole. Mere information kan fås på
www.studmed.au.dk/esc , hvor der bla
er program og ansøgningsskema.

... præsenterer følgende
arrangementer i den kommende
tid:
Søndag den 15. juni:
"Dyrehaven og Bakken"
Sommerskovtur – så sødt som i gamle dage……
Foreløbig plan:
kl. 12: Frokost i St. Kannikestræde 8, 1
kl. 14.30: Møde ved Klampenborg Station.
Derefter kaffe og sommerkådhed på Bakken
Udflugten erstatter sommerfesten

Følg med på vores hjemmeside: www.sund.ku.dk/
praest

Her kan du også læse meget andet om vores daglige
arbejde, læse præstens prædikener, få oplysninger

om, hvad man skal gøre, hvis man skal giftes, synge
med på ugens salme mmm.

Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler. Han træffes på kontoret på Panum, lokale
15.2.1, tirsdag 10-12 og torsdag 12-14. OBS!
Studenterpræsten er på kursus i uge 19 (5.-9. maj) og
er derfor ikke på kontoret, men han kan træffes efter
aftale; ring på 35 32 70 94 / 20 46 41 93 eller send en
mail til pnh@adm.ku.dk.

PRÆSENTERER
Deltagerne er på plads og kameraerne
snurrer. Big Mother er årets største
mediebegivenhed overhovedet. MOK
giver dig i 12 uger eksklusiv mulighed
for at følge med i de mest dramatiske
intriger og mindst intime detaljer når
kendte læger isoleret fra omverdenen
blotter både sjæl og krop.

Her er højdepunkter fra DAG 11 i
Big Mother huset:

Peter Q vågner som den første og starter den dejlige
morgen med at tage en velfortjent kold bøtte.
Jørgen og Kamal er uenige og kaster sig hovedkulds
ud i den ellevte af mange politiske diskussioner.
Husets deltagere chokeres da Lars vågner så sent at
han ikke når at få sin morgenkåbe.
Peter L betror Jørgen at han savner sin fanklub, men
Jørgen er god til at trøste og efter få minutter er
Peter L "helt klar igen".
Niels og Jesper spiller klaver. Jesper vinder og kal-
der Niels for en dårlig taber, hvilket Niels ikke umid-
delbart kan afvise empirisk.
Alle i huset bliver enormt forskrækkede da Arne dan-
ser, men Niels kan berolige alle i kraft af sin store
viden på feltet.

Dagens vigtige udfordring for Big Mother deltagerne
er at katarakt-operere med bind for øjnene. Det er
Pernille god til, men Søren snyder – og derfor får
deltagerne ingen tuberkulose.
Hen på eftermiddagen opstår der nærmest
tumultagtige scener da Nils og Ralf vil føre krig mod
Rusland samtidig. Konflikten løses dog i al fordrage-
lighed. Nils får lov at føre krig først.
Kl. 17.04 (ca) ryger Jesper en stille fest-majspibe,
mens Nils kigger nærmere på den skjulte kamera-
installation på bunden af flasken.
Samtidig taler Kamal og Peter Q om hvor svært det
er at helbrede cancer i dagens Danmark.
Til aften laver Arne en super lækker gang syltet
havkat med lun Caponata i brickdej serveret med

multe syltet i løvstikke og safran, hertil Chianti.
Lars leger kokke-elev.
Under middagen forsøger Søren at blive venner med
Kamal.
Efter et par flasker vodka bliver stemningen intenst
kærlig, men da det bliver en lang dag i Big Mother
huset i morgen går deltagerne alligevel tidligt i seng.
Pernille og Peter L opdager at de har en fælles glæde
ved oraaange neglelak, så mens de andre deltagere
sover sniger de sig ind og lakerer Ralfs tæer oraaange.

Følg med i næste uge hvor nye udfordringer skaber
nye alliancer. Big Mother - eksklusivt i MOK.

Peter Q
TV-læge

Jesper
Formands-læge

Lars
Politiker-læge

Pernille
Studie-læge

Niels
Mikrobe-læge

Peter L
Psykiater-læge

Kamal
Politiker-læge

Arne
Mad-læge

Jørgen
Regerings-læge

Ralf
Dekan-læge

Nils
Film-læge

Søren
Holisme-læge
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9VAGTBUREAUET

Sundhedsfaglige
Konsulenter:

Tlf.: 3524 5404
Niclas Seierby:
nds@fadl.dk

Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

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

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

VAGTBUREAUETS KONTOR
HOLDER LUKKET 30. MAJ
HELE DAGEN FOR
PERSONLIG HENVENDELSE.
Telefonerne i ekspeditionen samt bogholderiet er lige-
ledes lukkede.

SOMMERFERIE-VAGTER
Vagtbureauet er i gang med markedsføring af FADL
vagter til afløsning på hospitaler og plejehjem i
sommermånederne  Hvis du planlægger at tage vag-
ter i sommerferien, f.eks. når du er hjemme på ferie,
kan vi hjælpe med at formidle dette arbejde. Der er
grundlæggende to forskellige måder, hvorpå du kan
skrive dig op til sommerarbejde gennem FADL ·
Løse vagter  ( l ige som i  resten af året)
Det er typisk de samme hospitaler og plejehjem, som
bruger os hele året, der bestiller vagter på denne måde.
Du kan skrive dig op til vagter både via Københavns
vagtbureau, Odense og Århus vagtbureau på denne
”sædvanlige måde” · Ferieafløsning i en pe-
r i o d e
Lige f ra få dage t i l  f lere uger
Det er typisk institutioner, der ligger lidt længere væk
fra de store byer, og som ikke bruger os gennem
resten af året, der ønsker at bestille ferieafløsning på
denne måde Hvis du vælger at tage løse vagter , så er
din transport betalt som sædvanligt, og de institutio-
ner, der normalt stiller vagtværelse til rådighed, gør
det selvfølgelig også i sommerperioden. Men ved ferie-
afløsning hos sæson-kunder kan der være tale om, at
du selv skal kunne finde et sted at bo, og din transport
bliver ikke betalt af kunden (men kan trækkes fra i
skat). Hvis du er interesseret i denne type sommer-
arbejde, kan du lige sende os en mail på ks@fadl.dk.
 

HVAD HAR DU OPLEVET SOM
FADL-VAGT???
Kære FADL-vagt!

I forbindelse med udarbejdningen af en ny SPV-bog,
søger vi historier fra det virkelige ”vagt-liv” til brug i
den Case-baserede undervisning på kurset.

Arbejdet som FADL-vagt, giver mange oplevelser,
gode som mindre gode – især oplever mange at stå i
en situation hvor man ikke er klar over hvordan man
skal handle – eller om det man har gjort nu også var
det mest rigtige...

Flere har oplevet disse dilemmaer – eller måske fru-
strationer, og vi vil nu gerne give de nyuddannede
FADL-vagter muligheden for at lære af andres ople-
velser.

Det behøver ikke være en ”god historie” med høj un-
derholdningsværdi, men blot en situation, du mener
kunne give baggrund for en god debat omkring arbej-
det som FADL-vagt. Din historie vil selvfølgelig blive
behandlet anonymt, ligesom vi forventer at du over-
holder din tavshedspligt, når du videregiver den til os.
Det vil altså sige, at historierne ikke må gengives så
det er muligt at kende personerne i eller stedet for
hændelsen.

Vi håber meget I vil hjælpe os med dette projekt.

Vi trækker lod om en flaske vin blandt de indsendte
historier.

Indlæg kan sendes som e-mail eller vedhæftet fil til
ks@fadl.dk  eller afleveres på Vagtbureauet.

På forhånd tak for hjælpen

Kristine Sarauw, sundhedsfaglig konsulent.

VI MODTAGER NU
TILMELDINGER TIL VT-
SOMMERKURSER 2003

Kurserne kører i 2 runder som følger:

2 hold à 12 personer:

Hold XA
Lektion1*: Lør. 12/7 12.00-17.00 RH

 Søn. 13/7 12.00-17.00 RH
Lektion2*: Man. 14/7 12.00-16.00 RH

 Tir. 15/7 12.00-16.00 RH
Lektion3: Ons. 16/7 12.00-17.00 Panum
Lektion4*: Tor. 17/7 12.00-15.00 RH

 Fre. 18/7 12.00-15.00 RH
Prøve: Man. 21/7 12.00-13.00 Panum
Orientering:Ons. 23/7 12.00-14.00 Panum

Hold XB
Lektion1*: Lør. 19/7 12.00-17.00 RH

 Søn. 20/7 12.00-17.00 RH
Lektion2*: Man. 21/7 12.00-16.00 RH

 Tir. 22/7 12.00-16.00 RH
Lektion3: Ons. 23/7 12.00-17.00 Panum
Lektion4*: Tor. 24/7 12.00-15.00 RH

 Fre. 25/7 12.00-15.00 RH
Prøve:  Man. 28/7 12.00-13.00 Panum
Orientering: Ons. 30/7 12.00-14.00 Panum

* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

Blanketter kan hentes på www.fadl-vagt.dk/
københavn/kurser  efter mandag den 26/5 2003

SKRIV  DIT KURSUSØNSKE  OG  SEND DOKUMENTET som et
mail-attachment til Kristine på ks@fadl.dk  . Du kan
også udprinte dokumentet og aflevere det på vagt-
bureauet....
Seneste tilmelding er 20. juni 2003.

Krav for tilmelding til VT-kurset:

oKurset tilbydes til alle med min 400 SPV-timer, heraf
mindst 200 somatiske timer.
oDu skal være bestået 4. semester  ny studeiordning.
oTilmelder du dig og falder fra UDEN rettidig af-
bud vil du blive afkrævet et frafalds-gebyr. Gebyret
(1000 kr.) opkræves, når du falder fra uden gyldig
grund mindre end 14 dage før kursus-start.
oEfter kurset skal du afholde 4 følgevagter à 4
timer med dit flyverhold og herefter 12 vagt-
bindings vagter inden for 6 mdr. Dette er for at
sikre din rutine som vagttager – du har selv ansvaret
for at dette passer sammen med evt. eksaminer eller
andre planer.

Har du spørgsmål vedr. kurset er du velkommen
til at kontakte SFK Kristine Sarauw på  tlf: 35245402
eller e-mail: ks@fadl.dk

VI MODTAGER NU
TILMELDINGER TIL SPV-
SOMMERKURSER 2003
Kurserne kører i hhv. Juli og August og alle tilmeldte
tildeles plads

Blanketter kan hentes på www.fadl-vagt.dk/
københavn/kurser

 SKRIV DIT KURSUSØNSKE OG SEND  DOKUMENTET som et
mail-attachment til Kristine på ks@fadl.dk  . Du kan
også udprinte dokumentet og aflevere det på vagt-
bureauet....

Send din tilmelding senest den 1 juni  - så vil vi oprette
det antal hold, vi skønner, der er brug for og derefter
placere dig på et hold...

Krav for tilmelding til kurset:

o Du SKAL være medlem af FADL, tilmelder
du dig, inden du har betalt, registreres din tilmelding
IKKE.
o Kurset tilbydes til alle, MEN: Tilmelder du dig
og falder fra UDEN rettidig afbud vil du blive afkrævet
et frafalds-gebyr. Gebyret (1000 kr.) opkræves, når
du falder fra uden gyldig grund mindre end 14 dage før
kursus-start.
o Efter kurset skal du afholde 12 vagter inden
for 3 mdr. for at sikre din rutine som vagttager – du har
selv ansvaret for at dette passer sammen med evt.
eksaminer eller andre planer.

Har du spørgsmål vedr. kurset er du velkommen til at
kontakte SFK Kristine Sarauw på  tlf: 35245402 eller e-
mail: ks@fadl.dk

Indmeldelse i FADL foregår på FADL’s kredsforening,
Panum.
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OBS!   OBS!   OBS!
KVB’s bestyrelse har netop besluttet, at Vagtbureauets
ekspedition fremover holder lukket fra kl. 15.00 om
fredagen.

Første gang 11. april 2003.

WWW.FADL-VAGT.DK

Husk at du kan læse jobannoncer samt andre nyheder
på vores hjemmeside på ovenstående adresse.

VIL DU VÆRE EN DEL AF
FADLS ”DREAM-TEAM” ~ OG
DERVED VÆRE SIKKER PÅ AT
FÅ VAGTER I
SOMMERFERIEN?

FADL mangler vagttagere på alle hverdage for tiden,
og nå vi ikke kan dække de bestillinger vi får fra
hospitalerne, begynder hospitalerne at bestille andre
steder – og denne onde cirkel medfører at der bliver
mindre arbejde til alle jer i sommerferien..... Derfor:
Hvis du kan hjælpe os den næste tid med at holde
hjulene i gang, så belønner vi dig med første prioritet til
15 vagter i juli og august...
Vi skal ha’ dækket dag, aften og nattevagter på
alle hverdage – og dette belønnes som følger:

Ø Dagvagter, hverdage 3 points
Ø Aftenvagter, hverdage 1 point
Ø Nattevagter, hverdage 2 points

VT-HOLD 4402 SØGER
1 nyt medlem til thoraxkirurgisk intensiv på RH søges
med start 1. juli eller 1. august.

Kunne du tænke dig fordele som:
1) at vide, at du skal på arbejde, når du har
skrevet dig på til vagt,
2) at det er på samme afdeling hver gang,
3) at du kender dem, du møder på arbejde med,
4) at du bliver tiltroet mere og mere ansvar i
takt med, hvad du kan,
5) at have mulighed for at lære mere og vedli-
geholde, hvad du allerede har lært,
6) at blive fortrolig med nogle og bekendt med
andre procedurer inden for observation, pleje og be-
handling af intensivpatienter, dvs. få trænet
1. de basale kliniske færdigheder,
2. dit kliniske blik og
3. håndteringen  af patienter med kredsløbs- og
respirationsproblemer.

Vi er et hyggeligt, fleksibelt, fast afdelingshold på
Rigshospitalets thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 1,
afsnit 4141, der er en stor afdeling med mange for-
skellige spændende patienter, bl.a. lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og
klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.

Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle NV og
DV i week-enden. På vagterne indgår vi 1 eller flere
ventiler ad gangen i teamet af intensivsygeplejersker
og er er med til at passe patienterne. En del ligger i
respirator. Vi giver ikke medicin.
Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på afdelin-
gen.

Ansøgningskrav:
1. 400 VT-timer.
2. Bestået fysiologi.
3. Du skal kunne tage 25 vagter inden for de
første 3 måneder, og herefter 6 vagter pr. måned.
Pga. afdelingens størrelse og de mange forskellige
patienter, er det nødvendigt med en grundig indføring.
Fordelen er, at man lærer en masse. Efter 1 år på
holdet er der mulighed for at gå ned til 4 vagter pr.
måned.
4. Vi forventer desuden, at du er ansvarsbe-
vidst, og at du er motiveret for at indgå i et team både
som ventil og i forhold til afdelingen.
5. Du skal kunne komme til vores holdmøde og
middag søndag d. 22/6 kl. 18.00.

Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på hol-
det ca. mindst et år.

Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
hvis vi vurderer, at ansøgeren alligevel er kvalificeret,
og man skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis
man f.eks. ikke har nok VT-timer.

Ø Nattevagter, søndage 1 point

Points kan optjenes i maj og juni måned og kun
ved løse vagter  – ikke på hold eller ved dispensations-
aftaler....
Alle vagttagere med 25 point optjent i disse måneder
vil stå øverst på listen  til ialt 15 vagter i sommerfe-
rien (juli og august) fordelt på dag/aften og nat...

Vi håber meget på din hjælp i eksamenstiden (maj og
juni) , så vi kan fortsætte med at udbyde vagter til jer
alle fremover...

Har du spørgsmål eller kommentarer så skriv til SFK,
Kristine Sarauw på ks@fadl.dk .

Dream-team ordningen kører fra og med onsdag den
7/5 til og med mandag den 30/6 2003.

SPV-FLYVERHOLD 1502
SPV-flyverhold 1502 søger nye medlemmer der vil
være 100% sikre på at få  vagter i sommerferien.
Når holdet er ude udbetales SPV-holdløn, (p.t. 17,57
kr./time + feriepenge) uanset vagttidspunkt.
Hvis holdet i en periode ikke er ude, garanteres
medlemmerne en løs vagt, som afregnes efter normal
timeløn.

Krav:
Min. 200 SPV-timer.
Skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned
Kunne blive på holdet i mindst 6 måneder.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt til Vagtbureauet

Yderligere info: Kontakt sundhedsfaglig konsulent
NiclasSeierby
Vagtbureauet. Tlf.: 35245404 el.
Holdleder pr. mail: anders_skjolding@hotmail.com

SPV- HOLD 1514 SØGER NYE
MEDLEMMER.
Pr. 17. juni skal vi bruge 2 nye holdmedlemmer, der
ønsker at indgå som del af teamet.

Arbejdet på 1514, består  i :
Daglig observere og skærmen en pt. på Fr. Sund psyk.
sygehus.
Daglig social kontakt til pt.

Arbejdstiden er 08.00 – 20.00 / 20.00 – 08.00 dvs.
døgn dækning.
Vi omligger muligvis til 8 timers vagter.

Vi er et lille og selekteret hold der sætter pris på flek-
sibilitet og tålmodighed.

Vi tilbyder :
Særdeles god løn, glimrende arbejdsforhold mulighed
for betydelige skattefradrag og gode kollegaer.

Vi forventer :
At du er i stand til at tage mindst 5 vagter pr. måned.
Deltager i det månedlige holdmøde.
Har mindst 250 SPV-timer

For nærmere information – kontakt undertegnede.
Ansøgning skal være vagtbureauet i hænde senest
d.010.06.2003 kl.15.00

Holdleder David Benjamin
Tlf. : 35820011/ 61333582

ASSISTENT TIL
LEVERVENEKATETERISATION/
RH

Medicinsk hepatologisk afdeling A 3163 på Rigshospi-
talet søger pr. 1. juli
(oplæring en fredag i juni) en medicinstuderende til at
assistere ved
levervenekathterisation. Levervenekatheterisation er
en specialundersøgelse
der bliver lavet på patienter med portal hypertension
med det formål at
diagnostisere graden af hypertension og dermed risi-
koen for at bløde fra
oesofagusvaricer.
Undersøgelsen foretages hver fredag formiddag på
mellem 1 og 3 patienter,
og den laves af afdelingens speciallæger i hepatologi.
Undersøgelsen foregår på Abdominalcentrets
operationsgang og den foregår
sterilt. Derfor er det nødvendigt at kunne dække sterilt
op og at kunne
assistere lægen der er sterilt klædt. Oplæring finder
selvfølgelig sted.
Arbejdet er meget selvstændigt og foregår i tæt sam-
arbejde med afdelingens
personale, den undersøgende læge og operations-
gangens personale.
Det er en fordel at have haft nogen patientkontakt
evt. fra spv-vagter.
Løn: VT-løn.
Vil du vide mere:  Kontakt klinikoversygeplejerske
Lene Rostgaard Andersen
på tlf. 3545 1030 eller vores nuværende assistent
stud. med. Maja Stegeager
Hansen på tlf. 35818186 eller 2993 2470.
Ansøgning: Senest 5/6 til Vagtbureauet.

Det er i sommerferien du har tid til at tage følge-
vagterne, så slå til nu!!!

Yderligere info: Assia Amal Bada på tlf. 35370202 lok.
307
Ansøgningsskema fås og afleveres på vagtbureauet.

Ansøgningsfrist: fredag d. 13.juni kl. 12.00
Der vil efterfølgende være ansættelsessamtaler på
afdelingen.
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Annoncer
SÆLGES:
Pharmacology (Rang, Dale), 4. udgave
God stand
Sælges for 150 kr.

Kontakt: Andreas 26 80 39 94

BØGER SÆLGES:
Supplerende eksamenslæsning eller vær på for-
kant med næste semester !!

LODISH:: Molecular cell biology (2000, 4. ud-
gave) m. CD-ROM (ny pris 630,-) PRIS: 350,-

ALBERTS: The Cell (1994, 3. udgave) (ny pris
652) PRIS: 200,-

GENESER: Histologi (2001) (Ny pris 889) PRIS:
400,-

KRUKOW: Biokemi  (FADL) (1996, 2. udgave)
(Ny pris 712) PRIS: 200 ,-

FENEISH: Anatomisk Billedordbog (1997, 3.
udgave) (Ny pris 280) Pris:120,-

MATTHIESEN: Regionær Anatomi (1997, 4. ud-
gave) (Ny pris 212) Pris: 100,-

MATTHIESEN: Medicinsk anatomi 2
(indreorganer,hoved+hals) (Ny pris 600) Pris: 250,-

BERNE/LEVY: Physiology (1993, 3. udgave).
Pris: 50 kr.

Supplerende noter i FYSIOLOGI (FADL) (Ny pris
37) 10 ,-

Basisbog i BIOKEMI. Pris: 40,-

MEDICINSK ORDBOG A-Z (1999) (Ny pris 188)
Pris: 100 ,-

Essentials of Medical STATISTICS (1998) 150,-

WULFF: Medicinsk Filosofi (1999) Pris: 125,-

EPIDEMIOLOGY in Medicine  75,-

Behavior and Medicine (1995) 100,-

HOLSTEIN: Medicinsk Sociologi (1997, 4.ud-
gave) Pris: 75,-

Kontakt: Christianne Tel. 3535 4255 eller
cri@email.dk

SÆLGES :
Medicinsk kompendium 15. udgave sælges for
1800 kr.
Telefon nummer : 26562578

FORSØGSPERSONER
SØGES
 til videnskabeligt forsøg med
topikalt lægemiddel til behandling
af kontakteksem

Projektet omfatter allergitestning (lappeprøver)
med nikkel på huden. Ingen invasive undersøgel-
ser.

Forsøgspersonerne skal have kendt nikkelallergi,
skal være over 18 år, og må ikke være gravide
eller ammende. Deltagelse i projektet omfatter
i alt 12 fremmøder af kort varighed på Dermato-
logisk afdeling, Amtssygehuset i Gentofte, og vil
blive honoreret med kr. 3450 inkl. transportud-
gifter. Forsøget planlægges udført fra uge 18.

Forsøget er støttet økonomisk af LEO Pharma
og godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for
Københavns Amt og af Lægemiddelstyrelsen.

Henvendelse til:

Læge Patricia Ortiz
Dermatologisk afd. K,
Amtssygehuset i Gentofte
tlf: 3977 7307 / 4098 9163

LÆREBØGER TIL SALG:
Sobotta ”Lernkarten“: Knochen, Bänder, Gelenke“
bortgives  – Hånd mangler

Basisbog i Medicin og Kirurgi, 1.udg. 1998
når Du vil skabe Dig et overblik – eller har tabt
det ny: 925,- 400,-

Klinisk Medicin og Kirurgi; Juhl, Kehlet,
m.fl.;1.udg.1992

glimrende til at lære udredningsforløb
ny 400,- 150,-

The ECG in Practice; Hampton, 3.udg. 1997
- til kittellommen på medicinsk afd.
- ny 300,- 150,-

Kirurgisk Kompendium Kittelbog; Hald, Lund,
Stadil, 1.udg.1999
- passer til kitlen på kirurgisk
- ny 428,- 200,-

Medicinsk Kompendium Lommebog; Lorenzen,
Bendixen, m.fl., 2.udg. 2000
- standard til kitlen på medicinsk
- ny 429,- 210,-

Sundhedstjeneste og Sundhedspolitik; Vallgårda,
Krasnik, 2.udg. 1999

ny 165,- 80,-

Miljø- og Arbejdsmedicin, Autrup, m.fl., 1.udg.
1998

ny 472,- 230,-

Miljø- og Arbejdsmedicin materialesamling; Støt-
trup-Hansen, Loft,1.udg 1992

50,-

Almen Medicin  grundbog; Bentzen, Hollnagel,
Lauritzen, 1997
- ny 388,- 240,-

Henvendelse på tlf. 77 41 01 18 (Roskilde v.
Trekroner station, men møde andet steds kan
aftales)

UNDERVISER SØGES
til anatomi- og
fysiologiundervisning for
ortopædistelever.

En ortopædist er en specialiseret håndværker
som fremstiller proteser, skinner og indlæg efter
anvisning fra en bandagist.

Under uddannelsen til ortopædist har eleverne
to anatomi/fysiologi forløb, der udgør sammen-
lagt ca. to ugers undervisning.

Pensum er derfor yderst fredeligt, og jobbet kræ-
ver ikke at du kan opremse alle de kutane nerver
i søvne. Derimod skal du være engageret og have
pædagogiske evner.

Da eleverne generelt er meget interesserede i
sygdomslære og kliniske problemer, vil vi fore-
trække at du går på fase II (gl. ordning), men det
er ikke et krav.

Løn efter aftale (ca. kr. 280-300 pr. lektion) og
fleksibel skemalægning.
Undervisningen vil foregå på 13 for- eller efter-
middage i efteråret 2003.
Interesseret?

Skriv til Søren Møller på smoller@kabelnettet.dk
eller ring på 27 14 15 17.

VÆRELSE UDLEJES
Vi er to medicinstuderende piger på 24 og 25 år,
der søger en 3. lejer til
værelse på 16 km2 pr. 1. juli. Lejligheden ligger
lige ved Nørrebro’s
runddel på Nørrebrogade, den er 124 km2. Vi
deler et stort spisekøkken med
opvaskemaskine, en stor fællessue og badevæ-
relse med vaskemaskine. Desuden
er der adgang til ADSL. Hvis du er interesseret,
så skriv lidt om dig selv
(alder, mand/kvinde, hvad du laver osv.) i en e-
mail til Anne Marie.
Adressen er : am_werlinrud@hotmail.com
Værelset koster 3250,- pr. måned incl. varme.

ANNONCER
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TR-GRUPPEN
Nu hvor semesteret går på hæld, vil vi I Tillidsrepræsentantgruppen benytte lejligheden til at sige tak for et
godt semester og ønske alle en god sommereferie.

Derudover vil vi minde om, at vi også i sommerferien vil kunne kontaktes via FaDL-sekretariatet på tlf.
35327481, hvis behovet skulle opstå.

Som noget nyt vil vi til efteråret starte med kåringen af årets bedste afdeling at være på som FaDL-vagt. Til
dette vil vi bede jer om at notere ned, hvis i på en vagt i løbet af sommerferien synes at afdelingen er så god,
at det bør belønnes. Efter sommerferien vil der så blandt alle indsendte forslag blive trukket lod om nogle
attraktive præmier, men meget mere herom senere…

God sommer og husk:

Vi er der ....

For dig !

Fadl

IMCC

TIL ALLE REJSELYSTNE
MEDICINERE...
Nu er det her!
IMCCs Rejsekatalog er kommet. Hent inspira-
tion og oplysninger om muligheden for en fagligt
relevant tur ud i den store verden. Snup et ek-
semplar på hylden udenfor IMCC-kontoret (over
for MDB)

ULANDSGRUPPEN I
BOLIVIA OG GHANA
Er du træt af pensumlister og læseplaner? Træt af
blot at være en tilfældig studerende uden ansvar for
andre end sig selv? Hvad med at rejse væk fra det
hele i 14 måneder og samtidig lære en masse nyt?
Ulandgruppen arbejder med primær sundhed i Boli-
via og Ghana, og udsender medicinstuderende og
folkesundhedsvidenskabsstuderende, med deres even-
tuelle partnere til disse projekter. Læs denne uges
beretning fra Bolivia - der er en verden til forskel.

Uddrag fra fællesbrev fra Bolivia
…Vi mødte José under vores besøg på sundheds-
posten i La Palca. Han stod lænet op af en stor
orange bulldozer med korslagte arme, tyggende på
en god gang coca blade, der lå som en klump i venstre
mundhule. Bulldozeren havde bestemt set bedre dage
– men virkede stadig upåklageligt ifølge José. Et
monstrum af en maskine, der sluger 14 liter diesel i
timen, mens den æder sig igennem bjergvæggen i et
forsøg på at planere det, der engang skal blive til en
grusvej mellem La Palca og Keluyo, sådan ca. 15 km.
længere inde i dalen, ovre på den anden side af
højderyggen. Vejen anlægges uden nogen detaljeret
forudgående planlægning eller tegning, det afgørende
er Josés fornemmelse for klippen og øje for hvordan
vejføringen bedst lægges under hensyntagen til mu-
lig erosion.
José arbejder for Alcaldiet, dvs. borgmesterkontoret
i San Lucas, og bulldozerens arbejde suppleres af en
kasse med dynamit, hvilket gør det hele lidt mere
overkommelig og spændende. For hvad mere end en
bulldozer, en kasse dynamit og godt med erfaring
skal der til for at bygge en vej?

José fik et lift tilbage til San Lucas, for den taxa der
skulle have hentet ham var vist gået i udu. Og frem
for at tilbringe natten på skolens jordstampede gulv,
eller påbegynde hjemturen til fods, var han ikke så
lidt lettet over, at vi kunne tage ham med.
18 kilometer vej på to år
Under hjemturen fortalte Jose, med ikke så lidt stolt-
hed i stemmen, at den vej vi kørte på, den havde han
selv bygget for år tilbage og at der var tale om et
solidt stykke håndværk, som regnskyl og stenskred
ikke sådan uden videre kunne få has på. Dette er i sig
selv ikke er lidt i San Lucas kommune, hvor beteg-
nelsen acceptabel grusvej gerne gives til et smalt
spor på en bjergside, med 200 meters afgrund til
dalsiden, som kun er passerbart med en habil
firhjulstrækker. Oveni kommer, at vejene i regnti-
den ofte undermineres og eroderes bort af kraftige
regnskyl, så man med jævne mellemrum blive nødt
til at stoppe op for at flytte nedfaldne klippestykker
eller fylde større huller i vejen med sten for overho-
vedet at kunne passere.
Længden på de atten kilometer til San Lucas havde
kun taget ham to år – og det var ikke så ringe endda
set i forhold til en række andre byggeprojekter i
kommunen, der nemt kunne strække sig over tre,
fire fem år – eller aldring blev sådan helt færdige.
San Lucas i udvikling...
San Lucas er med sine 1000 indbyggere den største
by i kommunen og ligger i det sydlige højland i Boli-
via. Byen udgøres af en række støvede og hullede
grusveje med små grå lerhuse, der ligger op til to
triste avenida’er, som knap fortjener denne beteg-
nelse, en plaza og ikke mindst kommunens hospital,
som er byens stolthed.
Et temmelig søvnigt sted, hvor det meste af livet
foregår omkring plaza’en og i de små butikker, med
et varudbud, som det er næsten er umuligt at gisne
om fra vejen og som kræver, at man vover sig ind

over dørtærsklen for at tage et nærmere kig på sa-
gerne i det mørke indre.
Vi er engageret i forbedringer på en række sundheds-
poster i kommunen, hvor der skal bygges toilet -og
vaskefaciliteter, så den lokale sygehjælper i fremti-
den kan tilbyde et basalt niveau af hygiejne i forbin-
delse med f.eks. fødsler. For at sikre bæredygtig-
heden på længere sigt foregår alle vores investerin-
ger med kontraparte fra Alcaldiet, som dermed bli-
ver vænnet til at afsætte penge til investeringer i
sundhed på det årlige budget.
For at vise at San Lucas ikke er en hvilken som helst
landsby, men til gengæld et sted der ønsker at ud-
vikle sig videre, lægger Alcaldiet mange kræfter i at
udbygge hospitalet, samt at forbedre vejene til og
fra byen, så San Lucas kan tiltrække flere bønder fra
oplandet til markedsdage og fest og skabe større
aktivitet og handel i byen.
Så vejbyggeri er højt prioritet i byrådets sind og
byens budgetter. Op netop vejbyggeri er ikke helt
ligetil i en kommune, der udgøres af en lang række
dale med spredte bebyggelser og huse hvor hver fa-
milie forsøger at udnytte den sparsomme jord bedst
muligt. Langt størstedelen af indbyggerne er subsi-
stens landbrugere og lever stort set i en naturalie-
økonomi. Mange af landsbyerne kan kun nås til fods
og de fjerneste bebyggelser i kommunen ligger godt
seksten timers vandring videre ud, efter at man har
måttet stillet bilen for enden af en grusvej. Så der er
langt ud til de fjerneste kroge af kommunen. Selv de
steder, der ligger op til en vej, kræver ofte en større
anstrengelse at nå ud til grundet vejenes dårlige
beskaffenhed. Dette forudsat at vejr- og vejforhold
tillader kørsel i det hele taget.
Men ikke desto mindre er Josés konstruktion af en
simpel grusvej med til at skubbe en udvikling i gang,
idet den giver mulighed for at skubbe en lille smule
mere velstand og udviklingspotentiale endnu læn-
gere ud i kommunen. Ikke for ingenting er netop veje
det største ønske for de landsbyer, der blot ligger
nogenlunde i nærheden af den eksisterende infra-
struktur.
Inger og Sönke

Mere information kan findes
på:
http:/www.imcc.dk/uland

INDRE ORGANER
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Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.5). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.

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

Ordinært MSR møde
Mandag den 2/6 kl.16.00

i mødelokale 1.2.15

Dagsorden:
1.   Formalia
2.   PUCS
3.   FSR
4.   Nyt fra semestrene
5.   Nyt fra udvalg
6.   Målbeskrivelser
7.   Studienævnsmøde
8.   7.semester ny studieordning
9.   Introudvalg
10. Fagrådsdag
11. Sommerhustur
12. Meddelelser
13. Evt.

Mødet kommer til at vare ca.2½ timer

Ad 2: PUCS (Pædagogisk
Udviklingscenter Sundhedsvidenskab)
har udarbejdet et forskningsprojekt der -
i første omgang - skal følge en årgang
studerende i den prækliniske fase af
studiet. Lektor Lars Kayser og Ingeborg
Netterstrøm kommer og indformerer om
projektbeskrivelsen.

Ad 3: Forenede Studenterråd (FSR) er i
maj måned begyndt på en fagrådsrunde.
Derfor vil de gerne ud til alle fagråddene
for at fortælle om hvad de kan tilbyde de
enkelte fagråd. En FSR repræsentant
indformerer på mødet

Ad 6: Opfølgning på sidste møde.
Dokument vedr. ændring af
målbeskrivelse på hele ny studieordning
fremsendes til studienævnet.

Ad 7: Først tilbagemeldes hvad der blev
diskuteret på sidste studienævnsmøde,
hvorefter at dagsordenen til næste møde
fremlægges.

Ad 8: Den færdige køreplan for 7.
semester ny studieordning er næsten
færdig. Indholdet vil blive fremlagt.

 
 
 Det Medicinske Studenterråd

 Ad 9: MSR skal ud på rusturene og
indformere om sig selv til nye 1.
årsstuderende. En gruppe har været
nedsat til udarbejdelse af oplæg
m.v.: Bo, Anne, Liv og Kirstine

Ad 10: Fagrådsdagen som afholdes
lige inden semesterstart skal plan-
lægges. På fagrådsdagen vil planer
og målsætninger for det kommende
semester blive udarbejdet. Samtidig
med at vi afholder en lille fest!!

Ad 11: Sommerhustur
den 30/6-2/7. Invitationen er sendt
ud via MSR aktive, men findes også
oppe på kontoret!

MVH. Bo Biering-Sørensen
Formand for MSR

Vores trofaste sekretær
som til dagligt studerer historie

Nedenfor: Hyggeligt MSR møde

Til alle 6.semester stude-
rende på ny studie-

ordning!!

I har mulighed for på mødet at
se hvordan jeres kommende 7.
semester vil være opbygget!!

Husk!!
Deltag aktivt i MSR mø-
derne eller find dig i hvad
som helst. MSR er til for
dig!!! Alle semestre skal
stille med minimum 2 hold-
repræsentanter!!

INDRE ORGANER
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Basisgrupper
EFTERLADT GEAR I
BANDRUMMET !!!!

Nedenstående har været bragt tidligere i MOK,
men kun en mindre del af gearet er blevet afhen-
tet. Vi savner stadig ejerne til

- 2 stk Peavey kabinetter (sorte). Ukendt
funktionstilstand.
- 1 stk blåt TAMA trommesæt
- 1 stk brun KAWAI stortromme (20 “)
- 1 stk sort elklaver-agtig ting af ældre dato

Er du ejeren til noget af ovenstående, eller har
en idé om hvem der kunne savne det, kontakt
venligst undertegnede.

SÅFREMT OVENSTÅENDE IKKE BLIVER AF-
HENTET
INDEN 1/6  FORBEHOLDER VI OS RETTEN
TIL DISPONERE OVER  DET EFTER FOR-
GODTBEFINDENDE !!!

På vegne af bandrumsbrugerne

Jonas Torp
Torp@skydebanen.net
Telefon 36 96 30 86
Mobil 28 93 37 34

SOMMERKONCERT
MED
PANUMKORET
Rundetaarn
(Bibliotekssalen)

Tirsdag den 3. juni. Kl. 20.30

Dirigent: Gorm Larsen
Tina Grønbæk, sopran
Thomas Winthereik, guitar

Entré: 50 kr. (studerende 30 kr.)

UGESEMINAR MED
SEXEKSPRESSEN
D. 15/8 – 22/8
Har du lyst til at blive underviser for
Sexekspressen, har du nu muligheden for at tage
med på vores ugeseminar i august!
Her vil du blive uddannet til at undervise
folkeskoleelever i emner som homoseksualitet,
seksuelle overgreb, porno, formidling mm. Men
bedst af alt vil du få en rigtig sjov uge sammen
med en flok festlige mennesker.
Hvis du er interesseret kan du dukke op til
månedsmøde torsdag d. 5/6 kl. 17.00 i kantinens
grønne sofaer. Ellers kan du skrive til
sexekspressen-copenhagen@imcc.dk for mere in-
formation.
Tilmelding senest 1/7 på ovenstående adresse.

Vi håber på at se dig!

Sexekspressen

MØDE
Så er det tid for næste MØDE i SIMS (Studeren-
des IdrætsMedicinske Selskab): Tirsdag d. 3. Juni
kl 1600 i lokale 9.2.3 (overfor mdb) for nye som
gamle medlemmer.

Er du interesseret i  at  lære mere om
IdrætsMedicin så kig forbi !
Emner: Idrætsdag, sportsskadekursus, fodbold-
turnering, ekstremsport-foredrag, nye gode ideer
til arrangementer...

ANNONCER
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DIN KITTEL-
LOMME....

KUNST
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