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Det sker i ugen 2003/2004

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 Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris. Abon-
nenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu (jehu@mok.info)

Denne uges forside: Den Royale MOK-redaktion

Onsdag:
MOK nr 27, årgang 36 udkommer

Torsdag:
Fredag:

Se DK4's i TV:
08.00 Kandis på Tour
09.00 Historiske dronningekjoler på
Rosenborg  (1)  Oldenburgerne.
10.00 Historiske dronningekjoler på
Rosenborg  (2)  Glücksburgerne.
10.30 dk4 lige nu  Omtaler og klip fra
kommende udsendelser.
11.00 Bibliopaten Væbnet med vinger.
11.30 Portræt af Domkirken
12.45 Bag om den skaldede kok  (Hessel?)
13.30 Amalienborg  - Fra adelspalæ til
kongeslot.

Sove og herefter DR2:
17.10 Nyheder på tegnsprog  - med resumé
af brylluppet.
17.30 Drengene fra Angora

- alle afsnit vises hele aftenen

Lørdag:
Se sammendrag fra DR og TV2

Søndag:
Indtage psykiatrisk skadestue på grund af
depression over at brylluppet er overstået.

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

ROYALT MOK
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SKANDALE-PATTEN!!
Forslagene har væltet ind over os!! Til vores
store overraskelse er der hele to personer, der
har slæbt deres dovne corpi hele vejen op til
MOKS postkasse. Alternativt kan tusinde aber
med tusinde skrivemaskiner være sluppet løs fra
panums dybe, mørke kældre, taget elevatoren
til 2. sal, smidt skrivemaskinerne væk, fundet
1000 kuglepenne, fundet 1000 udgaver af MOK
og udfyldt dem alle, for derefter at tabe én ned i
postkassen.

Uanset, vinderen af konkurrencen er: Janet Jack-
som, som har gættet på Peter Schubert fra hold
306. Vi beder Janet eller Peter om at kigge op
forbi redaktionen nu på mandag efter 12, for at
modtage pulimutten og få taget et billede til
bladet!

MOK/Mav og Christen

ROYALT MOK

Redaktionelt
Du har fulgt hysteriet i samtlige
medier, du har svælget i billedbladets
utroligt detaljerede beskrivelser af de
kongeliges beklædning.

Men i al den tid det har stået på, har du altid trygt
kunne søge tilflugt i gode gamle MOK - Altid seriøs
og kortfattet; en royal opslagstavle med lavest mu-
lige underholdningsværdi, således at du har mere tid
til det livet handler om: studierne

Men, ak. Nu kan vi ikke klare det længere... Vi må
simpelthen ud med vores royale liderlighed, så der-
for giver vi dig i dette nummer lige det du mangler
når du skal sidde klinet foran fjerneren på fredag. fat
saksen og et par elastikker og slå op midtersiderne.
Mok giver dig årets royale scoop – Frede og Mary
maskerne.

Det er også lykkedes os at få skabelonen til TV2’s
program flade på fredag. Hvis ikke du har betalt din
licens eller vil se det hele begivenheden i den virke-
lige virkelighed har vi selvfølgelig også et alterna-
tivt forslag.

Din fredag den 14. maj 2004 på TV2:
0600: Hugo Special: Befri prinsessen
0630: Bubber fortæller eventyr om Australien
0700: Go'morgen Danmark: Henriette Honoré i eks-
tase, Michael Meyerheim lader som om han ikke ved
hvad der foregår
1000: TV-kok Nicolai Kirk laver hurtige og nemme
retter der kan tilberedes og indtages fra sofaen, så
man slet ikke behøver at forlade fjernsynet hele da-
gen (kokain selvsagt hovedingrediensen)
1030: TV-læge Peter Q. Geisling viser hvordan man
med rigeligt saltindtag kan binde vandet i nyrerne,
så man heller ikke behøver at gå på toilettet hele
dagen
1100: Intro til dagens store show - direkte og eksklu-
sivt fra den halvfærdige Opera på Holmen. Holdet af
reportere og royale eksperter omfatter så store ka-
paciteter som Jes Dorph-Petersen, Ulla Terkelsen,
Ole Stephensen, Hans Pilgaard, Peter Tanev (me-
teorologen guddødemig), Kaare R. Skou og

komtesserne Camilla, Josefine og Feodora af Rosen-
borg (We shit U not)
1130: Australsk Kavalkade: Det bedste fra "Signe og
BS i Tasmanien" og  "Water Rats"
1200: Nyhederne - gæt selv hovedoverskriften
1220: Vejret: Med bryllupsfokus på formastelige skyer
over København
1230: Tillykke Mary: Kylie, Dame Edna og Steve
Irwin lykønsker apatisk (men sponseret af Daloon
Kængu-snack) et for dem fuldstændig ukendt lykke-
ligt par
1300: Romantisisme: Kærlighedsudgave af "Hvem vil
være Peter Kær" hvor nygifte par dyster om en eks-
klusiv vinduesplads med udsigt til Vor Frue Kirke
1400: Breve til Mary: 6 australskfødte danskgifte
kvinder giver gode råd til  Rigets kommende første-
dame om hvordan man omstiller sig fra Fosters og
"Mad  Max" til Carlsberg og Olsen-banden. Det vil
hun helt sikkert få stor glæde af...
1500: Bolig Royal: Grevinde Rosalinde af Varde og
Baronesse Pepper von Mynte af Brønshøj har kendt
hinanden siden barndommen. Men se hvad der sker,
når de på en weekend skal indrette hinandens slotte
1530 Nu er det altså lige straks: TV2s yngste journa-
list-studerende lider martyrdøden under interview
af tilfældige ekstatiske danskere i hoben på Frue
Plads. Men ikke uden først at have foreviget så væ-
sentlige udtalelser som "Jamen, hun er bare så sød.
De er bare så søde", "Dette er jo en historisk begi-
venhed, og jeg måtte bare være med" og "Jeg er
mere høj end da Riis vandt EM i '92"
1600: Et eller andet intetsigende thirty-something
par på overførselsindkomst vies i Vor Frue Kirke.
Jes Dorph-Petersen kommenterer på amfetamin,
Natasja  Cone flæber som pisket
1700: Istedet for som de fortjener at køre i Honda
Civic til en lejlighed i Farum Midtpunk, bliver fjol-
serne som den ligegyldige anakronisme de er, kørt  i
karet gennem byen med de 7 tårne, mens de tiljubles
af maste og fastklemte dansktop-syngende håndbold-
pige-begejstrede leverpostej-elskende monarkister
1740: Fra stilladset gennem afdækningsplastikken
på den halvfærdige Opera er der direkte (og eksklu-
sivt) udsyn til Amalienborg Slotsplads hvor det svært
lykkelige, men fortsat umælende par modtager fol-
kets hyldest (på samme  uforbeholdne vis som havde
det været Jørgen og Noller). Flere ældre  medbor-
gere synker livløse, men lykkelige sammen da Frø-
manden kysser Kænguru-stylten lige midt på mun-
den

1800: Optakt til Gallamiddag i Fredensborg: Ulla
Terkelsen og Sara Bro kommenterer samtlige skatte-
finansierede balkjoler. Larmende tavshed rammer
æteren ved ankomst af Grev Ingolf. Tumultagtige
scener opstår da Pia Kjærsgaard går i flæsket på
Kamal Qureshi der i dagens anledning har indhyllet
sig i en sharon af Dannebrog
1850: Brudeparret ankommer til Fredensborg. Erik
Bering forklarer brugen af rabarber i brudebuketten.
Ole Henriksen beskriver Marys teint og forsøger at
sige "rødgrød med fløde"
1900: Claus Meyer tilbereder live bryllupsmiddagen
af improviserede ingredienser ligeså hurtigt som
menuen offentliggøres og tikker ind på faxen...
2000: Spontant udfald af transmissionen da 98% af
befolkningen inklusive professionelle TV-teknikkere
får simultan pulsløshed, da gommens tale til bruden
afsluttes med et "Mary, jeg ælsker daj!"
2100: Der må ikke transmitteres fra middagen, så
istedet vises sammendrag af  dagens højdepunkter -
et sammendrag der heldigvis kan bruges igen og igen
og især til nytår
2200: Tilbage på Fredensborg har Richard af
Berleburg i erkendelse af hele arrangementets lige-
gyldighed drukket sig fra sans og samling i adskillige
flasker 1997 Auxxerrois fra Chateau de Caix
2210: Det royale ekspertpanel skal ligesom fylde
æteren med noget og diskuterer derfor Kongehus og
etikette, Kongehus og homoseksualitet, Kongehus
og 11. september, Kongehus og Mediecirkus...
2300: Rapport fra Globale Rødders demonstration på
Nørrebro mod vest-kapitalistisk imperialisme i Peru
(leve formand Gonzo). En svært indigneret men dog
hjelm-klædt Torsten Jansen udtaler "øv, nu har de
ødelagt det hele" - det er selvsagt denne begivenhed
der bringes på CNN imorgen
2350: Brudevals. Sjældent har så mange danskere
grædt så tomme tårer for så  lidt.
0000: Det royale ekspertpanel konkluderer at det
har været en rigtig dejlig dag. Derefter sammen-
drag, sammendrag og atter sammendrag lige til den
lyse  morgen og resten af lørdagen.

Alternativt kan du, kære læser, i stedet gøre som følger

1200: Gå i Netto og køb en kasse Bjørnebryg
1230: Sæt dig ned på Sankt Hans Torv og drik den
halve kasse uden at sige noget imens.
1330: Drik den anden halvdel mens du begiver dig ind
mod frue kirke for at ønske brudeparret tillykke (Du
burde ramme Frue Plads omtrent når Frede og Mary
kører i karet gennem byen klokken 1700)
1715 Læg dig ned i Pisserenden og sov branderten ud
Lørdag klokken 0800: Gå hjem (dit Dankort er blevet
stjålet mens du sov) og se sammendraget fra i går.

Endnu engang tillykke fra MOK-redaktionen

Må din royale psykose stå dig bi!

MOK-redaktionen

FILATELISTER MED MERE SE HER !
Det er lykkedes MOK at skaffe hidtil hemmeligholdte frimærker fra Post Danmark.
Det drejer sig om de meget kunstfærdige royale kærestemærker. Du kan se dem i
fuld farve på http://mok.info. Kan du gætte navnene på de seks kvinder på
frimærkerne så send en mail til mok@mok.info. Der trækkes lod om seks Carlsberg
Crown øl blandt dem der navngiver de seks damer korrekt. Fristen for at indsende
svaret er mandag 17. maj klokken 12.00. Kun royale lægestuderende kan deltage.
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Anne-Lise Schultze Andersen, 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/SIS)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Anette Laurvig Nielsen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38
rh-klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 8.30–14
Studentersekretærer: Anne Sansome og Katrine Bjerggaard

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post
Assistent: Tina Götzsche
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Mads Falk og Mie-Ran Yoon
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Anders Lander al21@bbh.hosp.dk   Onsdage 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
Sekretær Alice Rasmussen
Træffetid       Man-fre 10-14
Studentersekretær Nina Løth (10.-13. semester Gl. Ordning)
Studentersekretær Nadia Seestedt (6.-8. semester Ny Ordning)

Royale Styrende organer
REFERAT AF ORDINÆRT
KLINIKUDVALGSMØDE
KKK MANDAG D. 29.
MARTS 2004.
Tilstede: Prof. Birthe Høegh, Formand og prof. Sten
Madsbad, studentersekretær Mie-Ran Yoon.
Fra sekretariatet: Susan Post og Tina Götzsche.
Afbud: Lektor Lisbeth Kortegaard, lektor Nina
Skovgaard, studentersekretær Mads Falk.
Udebleven uden afbud: Lektor Michael Krogsgaard,
studentersekretær Anders Lander, stud.med. Jakob
Rasmussen, stud. med. Anne Wikkelsøe, stud.med.
Ikram Sarvar.

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt.
2. Godkendelse af referat fra d. 1. marts 2004: god-
kendt.
3. Velkommen til Tina Götzche, der er ny i sekreta-
riatet.
4. Meddelelser fra formanden:
6.-8. semester skal have udarbejdet en målbeskri-
velse.
Underviseres aflysning af kliniktimer er ikke i orden.
Susan sender brev ud til underviserne og gør op-
mærksom på problemet.
Meddelelser fra underviserne:
13. semesters eksamener i pædiatri er meget pres-
set.
Meddelelser fra studenterne:
Intet.
Meddelelser fra sekretariatet:
Efterårssemesteret sendes til høring onsdag d. 31.
marts.
5. Orientering om ny studieordning 8.-9. semester
(kort resume af workshop):
Fredag d. 2. april er der møde vedr. 8. semester
hvordan rullene skal arrangeres.
Der har været afholdt work shop om 9. semester ved
Jørgen Hedemark-Poulsen. Der har forskellige op-
læg bl.a. om OSCE afholdt af en repræsentant fra
Syddansk Universitet. Det har været en udbytterig
dag med gode forslag.
6. Eventuelt:
Der skal måske oprettes C-lektorater svarende til et
halvt B-lektorat, hvilket skal afløse tutorstillingen.
Tutorerne har fået dispensation til at eksaminere 7.
semester tentamen for efteråret 2003. Det forven-
tes at de også får dispensation til forårets tentamen.
Der afholdes Fakultetsdag d. 7. oktober 2004. Den
afløser Faglig Dag. Der er undervisningsfri for 6.-9.
semester.
Learning Lab har fået lokaler i Tutorcenteret, HH,
hvilket har skabt en del uro til gene for sekretariatet
og studenterne i læselokalerne. Formålet med
Learning Lab er lettere uklart, og Sten og Susan vil
arrangere et møde med Mads Crandal og Rikke
Hollesen snarest.
Birthe Brogaard ansat i KKA går på pension i løbet af
sommeren 2004.

Mødet afsluttes kl. 16.00

Næste møde: Mandag d. 3. maj på Bispebjerg Hospi-
tal, bygning 7, 4. sal i "Solgården", hvor vi håber på
et større fremmøde!

Referent: Mie-Ran Yoon

Studievejledningen
OVERGANGS-
ORDNINGER VED IMPLE-
MENTERING AF STUDIE-
PLAN 2000.
Overgangsordningerne er udarbejdet med henblik på
at skabe mindst muligt besvær for den enkelte stude-
rende. Samtidig ønsker man den hurtigst mulige af-
vikling af den gamle studieordning (G). En overgang
fra en studieplan til en anden, fra en måde at studere
og tænke på til en anden er aldrig uden problemer.
Derfor vil der i de kommende år, efterhånden som vi
indhøster erfaringer, blive foretaget løbende juste-
ringer af ordningen i forsøget på at opfylde visionen
om at skabe de bedste rammer for den enkelte stude-
rende. Af den grund vil denne overgangsordning ikke
være endelig eftersom der vil være uforudsete situa-
tioner, som vi p.t. ikke har taget højde for.

Afholdelse af eksaminer efter gammel ordning:
Der vil som hovedregel blive tilbudt ordinær eksa-
men efter gammel ordning i de to efterfølgende se-
mestre, således at der i alt gives yderligere 2
eksamensmuligheder. De studerende skal i den for-
bindelse være opmærksomme på, at der ikke, som
normalt, tilbydes syge-/reeksamen. Dette vil med
andre ord betyde, at har man ikke bestået sin eksa-
men indenfor disse rammer (d.v.s. senest 1 år efter
gammel studieplan ophør), vil man blive overflyttet
til ny studieplan – det er desuden vigtigt at be-
mærke, at der IKKE DISPENSERES fra ovenstå-
ende.
Eksamen i Genetik er en undtagelse idet den vil
blive udbudt til og med foråret 2005.

Studerende, der efter sidste afholdelse af eksamen
efter gammel ordning stadig ikke har bestået denne,
stadig har tid tilbage i forhold til 6-årsreglen, tilby-

des undervisningsplads indenfor ny studieordning (N)
(studieplan 2000).

Gentagelse af semestre / undervisning:
Generelt vil det være således at undervisningen ef-
ter gammel ordning vil følge den normale studie-
ordning for de hold som begyndte 1. semester fe-
bruar 2000. Det vil i realiteten betyde, at følger de
studerende den normerede studietid og bliver fær-
dige som cand.med. sommeren 2006, vil de umiddel-
bart ikke komme i kontakt med den nye studieordning.
Er man knap så hurtig og bliver forsinket undervejs,
vil man blive overflyttet til ny studieordning efter
de angivne retningslinier. Det vil sige, at selv om
visse semestre vil blive gentaget en ekstra gang, vil
en overflytning til ny ordning stadig være en reali-
tet. Gentagelsen af semestre sker udelukkende for
at afhjælpe de studie- og eksamensmæssige proble-
mer og det tidstab som ellers kunne opstå ved sam-
køring af to ordninger, der er tilrettelagt på forskel-
lig vis.

De semestre hvor der bliver tale om gentagelse af
undervisningen er 11. og 12. sem. og vil blive ekstra
udbudt i alt 2. gange, således at undervisningen  på
disse semestre kører sidste gang henholdsvis foråret
2006 og efteråret 2006.

Hvad de semestre, som den enkelte studerende bli-
ver overflyttet til, indeholder vil I kunne læse på
nettet, hvor den nye studieordning er beskrevet.

DE FØLGENDE RETNINGSLINIER FOR OVER-
GANGEN FRA GAMMEL (G) TIL NY (N) STUDIE-
PLAN FORUDSÆTTER SELVFØLGELIG AT MAN
HAR BESTÅET ALLE DE RESPEKTIVE EKSAME-
NER PÅGÆLDENDE TIDSPUNKT.

Nedenstående er udarbejdet for den studerende der
er startet februar 2000, som forsinkes efter…..
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6. semester: Overflytning til (N) ved indplacering på
6. sem. Til orientering er det nye 6. semester et helt
andet med fag der på gammelordning primært lå på
fase II. Eksamen efter ny 6. vil hovedsageligt om-
handle disse nye fag.
Man kan ikke overflyttes før alle eksaminer på gam-
mel ordning 6. semester er bestået! Har man ikke
bestået alle eksaminer på 6. semester gammel ord-
ning senest januar 2004, vil man blive overflyttet til
4. semester på ny studieordning. MAn skal i alle
tilfælde kontakte studievejledningen for Medicin.

7. semester: Indplacering på 6 (N). Herefter 8. seme-
ster (N). Man vil skulle afholde den resterende klinik
i sommerferien samt deltage i en særlig tentamen.
Har man kun bestået til og med 7. semester (G)
SKAL man kontakte studievejledningen.

8. semester: Vil den studerende komme på en alter-
nativ plan som indbefatter:
· 11. sem. (G) samt anæstesi i OSVAL II pe-
riode herefter: 12. sem. (G), 10. sem. (N), 11. sem.
(N) og 12. sem. (N).

9. semester: Vil den studerende komme på en alter-
nativ plan som indbefatter:
· 11. sem. (G) samt retsmedicin i OSVAL II
perioden, herefter: 12. sem. (G), 11. sem. (N) og 12.
sem. (N).

10. semester: Herefter vil der ikke være nogen lo-
gisk indplacering, hvorfor 11. sem.
(G) udbydes igen. Den studerende vil blive overflyt-
tet til (N), som havde forsinkelsen ligget efter 11.
sem. (G).

11.semester: Her vil 12. sem. (G) blive udbudt og den
studerende slutter hermed af med 12. sem. (N).

12.semester: Den studerende indplaceres på 12. sem.
(N).

Er du i tvivl så kom ned forbi studievejledningen.
Der tages forbehold for eventuelle ændringer!

VIGTIGT - VIGTIGT -
VIGTIGT - VIGTIGT

1. MARTS 2004 ER SIDSTE FRIST
FOR AFLEVERING AF
DISPENSATIONSANSØGNINGER

Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabe-
lige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøg-
ning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispen-
sere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra stu-
dieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, underskrives
samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:

- navn, adresse, telefonnummer og CPR-nr.
- angivelse af studietrin og på fase II/overbygningen
også klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de
særlige forhold, der kan begrunde en dispensation)

ADRESSEÆNDRINGER.
Fase I/Bacheloruddannelsen
Du skal ikke give Matriklen besked om adresseæn-
dringer. 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.

- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning eller
lign. vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2004 1. marts. Kun ansøgnin-
ger der er begrundet i akut opståede situationer, vil
blive modtaget efter fristens udløb og blive haste-
behandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse
sager, især ansøgninger om meritoverførsel, kan
kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at
søge i så god tid som muligt, og i øvrigt at fremme
sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet
og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne do-
kumentation. Bemærk at man ikke kan søge merit
for fag man har på indeværende semester (1. sem.
undtaget). Ansøgningsfristen er 1. marts 2004 i
efterårssemesteret.

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

NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræ-
ver en samtale med en studievejleder inden ansøg-
ningen kan behandles.
Dette er gældende for dispensationsansøgninger om
4.-gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte an-
dre.

KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN
OG SPØRG HVIS DU ER I TVIVL !!

Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folke-
register 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 studie-
ekspeditionen for, at den ikke kommer uvedkom-
mende 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.

6.-13. sem
Info

12 SEMESTER
HUSK HJEMMESIDEN

www.turnus.nu

som hjælp til jer selv og
andre, når I har fået turnusnummer.

MOKs egen Christen til pigerne... åh... drengene...
åh....

Royal IMCC

DEPOSITUM FOR NØGLER -
SIDSTE CHANCE

Det er nu halvandet år siden IMCC skiftede nøglerne
til kontoret ud. Hvis du er en af dem, der stadig har
en gammel nøgle, og gerne vil have dit depositum
tilbage, skal du aflevere din nøgle på IMCC-kontoret
mandag eller torsdag mellem kl. 9.30 og 12.30, og
senest d. 27. maj.
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Royalt 1.-5. sem Info
OSVAL I-OPGAVER EFTERLYSES
TIL EKSEMPELSAMLING
Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab,
PUCS, efterlyser OSVAL I-opgaver til en eksempel-
opgavesamling på nettet.

Vil du offentliggøre din OSVAL I-opgave på nettet
med kommentarer og karakter? Opgaven kan enten
præsenteres med navn eller anonymt. Opgaverne
placeres på e-læringsplatformen Claroline: http://
claroline.sund.ku.dk

Denne eksempelopgavesamling etableres blandt an-
det på baggrund af efterspørgsel fra de studerende.
De kommende OSVAL-skrivere vil kunne få inspira-
tion til emner samt ud fra eksemplerne danne sig et
billede af, hvad en OSVAL-opgave omfatter.

Vil du bidrage hertil, bedes du kontakte Bettina
Tjagvad i Pædagogisk Udviklingscenter Sundheds-
videnskab, PUCS, på e-mail: b.tjagvad@pucs.ku.dk
eller tlf.: 3545 4472.

ATTENTION 5. SEMESTER
Orientering om valg/prioritering af klinikudvalg for
studerende som påbegynder 6. semester i efteråret
2004

Der afholdes orienteringstime om prioritering af
klinikudvalgene i forbindelse med tilmelding til 6.
semester
ONSDAG D. 19. MAJ
KLOKKEN 14.15-15.00
i Lundsgaard Auditoriet

Med venlig hilsen
Studievejledningen for Medicin

ORDBØGER TIL EKSAMEN
Det er muligt for udenlandske studerende at med-
bringe nudansk ordbog ved skriftlige eksaminer det
første 1½ år efter studiestart.

Med udenlandske studerende forstås studerende, der
har adgangsgivende eksamen fra et andet land end
Danmark, Færøerne, Norge eller Sverige. Det er til
gengæld muligt at aflevere de skriftlige opgaver på
svensk eller norsk. Dog skal man huske, at fagudtryk
skal besvares med korrekt medicinsk latin/græsk el-
ler dansk.

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

Royale Studietilbud
DANSK SELSKAB FOR PSYKOSO-
CIAL MEDICIN AFHOLDER
TEMAMØDE
Psychosocial Factors and Disease.
Stress, Conditioning and Placebo
Effects
Robert Ader, Ph.D., M.D. (hc)
Modern psychosomatic medicine is concerned with
the interactions among biological, psychological and
so-cial factors in health and disease. The integrative
approach of a psychosomatic or biopsychosocial
perspec-tive will be contrasted with the reductionistic
strategies of the biomedical model using illustrations
from the literature on the effects of “stress” on disease.
To the extent that immune function can be modulated
by psychological factors, the immune system stands
as a potential mediator of the effects of psychosocial

Royale
Annon-

cer
TURNUS BYTTE.
Jeg har faaet tildelt turnus i HS pr. 1 dec 2004 og
vil gerne bytte med turnus i andre sjaellandske
amter, isaer turnus i KBH’s amt er meget vel-
kommen.

Kontakt mig paa foelgende email:
carinaslidsborg@hotmail.com
eller evt. paa tlf. +044.161.236.51.74 / mobil
+044.793.015.22.05

Med venlig hilsen
Carina

12 SEMESTER

Hvis du vil have turnus
i Vestsjællands amt,
eller overvejer det
så har jeg plads med start i foråret 2005
og vil gerne bytte til HS eller Københavns amt.
Send en mail
gerne snart
hvis det har intersesse:

turnus_vest@hotmail.com

factors on an altered susceptibility or progression of
many pathophysiological processes. Relatively little
data are currently available, however, documenting
the clinical impact of behaviorally-induced alterat-
ions of immunity. The kinds of research strategies
that are needed will be discussed as well as the role
of conditioning in pharmacotherapies.
The author of more than 230 scientific publications,
Dr. Ader edited Psychoneuroimmunology  (1981), re-
ferred to as “the signature volume of a new field of
research,” and is senior editor of the second and third
editions (1991 and 2001). He is Editor-in-Chief of
Brain, Behavior and Immunity, the first scientific
journal in this interdisciplinary field. Dr. Ader is a
past President of the American Psychosomatic Society,
the Interna-tional Society for Developmental
Psychobiology, the Academy of Behavioral Medicine

Research, and was Founding President of the
Psychoneuroimmunology Research Society.

Mogens H. Claësson, professor, dr.med. vil indlede
mødet og fungere som moderator.

Tid : Tirsdag d. 25. maj 2004 kl. 13-16
Sted : Kræftens Bekæmpelse, lokale 4.1. Strand-
boulevarden 49, Østerbro, Kbh.
Alle interesserede er velkomne.
Mødeleder: Anja Nørbæk Sørensen (anja-
arne@post.tele.dk)

ROYAL INFO
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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.

VIL DU VÆRE FADL-VAGT???

Vi har stadig ledige pladser på to af forårets SPV-
kurser. Vi kan ikke arrangere ekstrakurser i sommer-
ferien, hvis disse ikke bliver fyldt op.

Så hvis du har lyst til at tage SPV-kursus i dette
semester så ring til kursussekretær Tina på 35245404.

EKSKLUSIVT
LÆGEVIKARHOLD PÅ
THORAXKIRURGISK
AFDELING RIGSHOSPITALET
SØGER ET NYT MEDLEM!

Vi er et socialt anlagt og velfungerende hold på 6 medlem-
mer, der primært varetager indlæggelse af elektive patien-
ter på afdelingen. Jobbet giver en god rutine i objektiv
undersøgelse og journalskrivning. Arbejdet er travlt men
lærerigt. Vagterne er ca. 6 timer lange, og vi dækker dag-
vagten på hverdage. Løn i henhold til Fadl´s overens-
komst for lægevikarer. Følgevagter er aflønnede med fuld
løn. Tiltrædelse fra midten af august måned.

Krav:
- Bestået farmakologi-eksamen og anæstesiologi-kursus -
d.v.s. du skal minimum være ved at afslutte 9. semester på
gammel studieordning.
- Det forventes at man kan tage ca. 4 vagter per måned -
også i eksamensperioder.
- Tidligere holderfaring og lægevikariater værdsættes men
er ikke et krav.

Ved spørgsmål henvend dig venligst til holdleder Martin
Kryspin Sørensen - E-mail: Kryspin@rhk.dk - Tlf:
51926688.

Ansøgningsfrist: Fredag 28. maj 2004. Ansøgninger
sendes til „Lægevikarhold RT“ att. Niklas Seierby, Fadl´s
vagtbureau, Blegdamsvej 4, 2200 København N

SPV-SOMMERKURSER!

Som lovet har vi oprettet sommerkurser for dem, der
ikke fik plads på et SPV-kursus dette forår.
Tilmeldingsfristen for disse studerende er nu udløbet,
men da ikke alle har valgt at benytte tilbudet, er der
ledige pladser tilbage.
Disse pladser kan søges af ALLE medlemmer af FADL.
Datoerne findes på hjemmesiden og vagtbureauet,
der er ledige pladser som følger:

Hold 1 – start 5/7    :  9 pladser
Hold 2 – start 19/7  :12 pladser
Hold 3 – start 2/8    :  4 pladser

Tilmeldingsfrist: Mandag den 24. maj kl. 12.00 på vagt-
bureauet.

Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning mellem alle
dem, der søger inden fristen. Du får ikke plads på et

hold, hvis der er dage på det pågældende kursus, hvor
du ikke kan komme – søg derfor kun kurser, hvor du
kan komme alle dage. Du får ligeledes kun plads, hvis
du har betalt kontingent, ellers kommer din tilmelding
ikke med i lodtrækningen.....

Tilmeldingsblanket findes på hjemmesiden www.fadl-
vagt.dk og på vagtbureauet.

VENTILATØRHOLD 4406
SØGER VENTILATØRER…

Krav:
- Bestået farmakologi (der kan dispenseres fra dette)
- 300 vt-timer (der kan dispenseres fra dette)
- 4-5 vagter pr. måned

Vi er et fast VT-hold, som dækker alle aften- og natte-
vagter, samt dagvagter weekend på Herlev intensiv
afdeling. Idet en del af vores ”gamle” ventilatører stop-
per, søger vi nyt blod til holdet. Vi har været på afde-
lingen i snart tre år, så vi indgår som en fast del af
afdelingen.
Vi søger derfor dygtige, engagerede ventiler, som er
interesserede i at blive en del af et velfungerende fast
hold.

Afdelingen har 8 sengepladser med et almindeligt in-
tensivt klientel; KOL, pneumoni og div. kirurgiske pa-
tienter. Endvidere modtager afdelingen en del
hæmatologiske, samt dialysekrævende intensiv-
patienter fra hele Københavns Amt.

Som ventilatør på 4406 vil du…
- få en masse søde kolleger (læger, plejepersonale og
ikke mindst ventilatører)
- få ansvaret for to patienter sammen med en syge-
plejerske
- få mulighed for at udvide og styrke din kompetence
og selvstændighed i bla. a-punktur tagning/analyse,
KAD- og sondeanlæggelse, blodprøvetagning etc.
- få mulighed for at følge meget forskellige patienter
med ofte komplicerede sygdomsforløb
- og sidst men ikke mindst....bestræber vi os på at
være nok ventiler på holdet til at du kun behøver at
tage 4-5 vagter pr. måned.

Der er 2 følgevagter, begge med ventilatører, den ene
er lønnet den anden ulønnet.

Ansøgningsfrist: Hvis du har spørgsmål eller ønsker at
søge på holdet, så ring til holdleder Kristine Holm tlf.
3535 9118, eller du kan sende en skriftlig ansøgning til
vagtbureauet senest:

Torsdag den 13. maj 2004
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Her er de så. Lige det som du mangler til at fuldende
din fredag foran fjerneren. Fredrik og Mary
maskerne. Klip maskerne ud og sæt et par elastikker i
hvert hul og vupti - du er Frede eller Mary. Det bliver
som om du selv står i kirken.
De kan også bruges til at peppe forholdet til kæresten
op - på med masken og den frække leg kan begynde.
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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

Bør alle stu-
derende i
klinik
vaccineres
mod hepati-
tis?
Studerende i klinik føler sig som uerfarne stik-
kere meget udsat på afdelinger hvor prævalensen
af hepatitis er høj.

Der er i øjeblikket meget vage retningslinier på
området, så det er forskelligt fra afdeling til af-
deling om man bliver tilbudt vaccinen eller ej.

En mulighed kunne være at tageproblemstillingen
op i SUPU for at få ens retningslinier i hele
landet.

Deltag i debatten på næste MSR-møde d. 27.
maj kl. 16.

Hvad er SUPU?
FADL’s Sundheds- og uddannelses-
politiske udvalg (SUPU) er det sted i
FADL, hvor politikker og holdninger om
uddannelse, sundhed og lignende drøf-
tes og formuleres. SUPU arbejder bl.a.
med turnus.
Formålet er at sammenknytte den præ-
og postgraduate uddannelsespolitik på
landsplan. Det gøres bl.a. gennem et
tæt samarbejde med repræsentanter fra
fagrådene på de 3 sundheds-
videnskabelige fakulteter.
Udvalgets erklærede målsætning er at:
1. Arbejde for en naturlig overgang
fra studiets kliniske del til turnus.
2. Arbejde for en optimal kvalitet
af lægeuddannelses på landsplan.
3. Arbejde for optimale turnus-
vilkår for fremtidens læger.
4. Arbejde for forbedringer af læ-
gers videreuddannelsesmuligheder og
forhold.
5. Arbejde for at præge den
sundhedspolitiske dagsorden.
6. Fungere som talerør for de læge-
studerendes sundheds- og uddannelses-
politiske holdning på landsplan.
Udvalget repræsenterer FADL i:
· Forsknings- og Uddannelsesud-
valget (F&U) i Foreningen af Yngre
Læger
· Gruppen af Yngste Læger
(GYL) i Foreningen af Yngre Læger
· Udvalget for særlige hensyn i
Sundhedsstyrelsen
· Uddannelsespolitisk udvalg
(UPU) i Den Almindelige Danske Læ-
geforening

Udvalget er sammensat af repræsen-
tanter fra fra kredsforeningerne og
medicinerrådene ved de sundheds-
videnskabelige fakulteter.

Hvis din un-
derviser ude-
bliver, så
skriv til
udeblevne@studmed.ku.dk

KU's
værdigrund-
lag.
Som det nok er de fleste bekendt har KU i det
sidst halve år arbejdet med at formulere „Vi-
sion, mission og kerneværdier“.
Arbejdet er nu sendt til høring kan læses på
h t t p : / / w w w. k u . d k / v a e r d i p r o c e s /
værdigrundlaget.pdf

Næste
møde: 27.
maj kl. 16
Er der noget, du vil have ændret

på dit semester, så kom til et møde

og giv din mening til kende.

ROYALT MSR
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Basisgrupperne
SIMS ARRANGERER:

HÅNDSKADE-FOREDRAG

Tirsdag den 25. maj kommer Niels Søe fra hånd-
kirurgisk afsnit på Gentofte Sygehus og fortæl-
ler om håndskader – skadesmekanismer og be-
handling.

Tag et break fra eksamenslæsningen og kom til
dette spændende arrangement!

Foredraget afholdes i lokale 1.2.63 kl. 16.30 og
varer 1½ - 2 timer.

Der er gratis adgang for alle! Kom glad J!

COMING TO AN AUDITORIUM
NEAR YOU!
Har du nogensinde undret dig over handlemåden
hos troende patienter?

Er handlemåden for troende patienter anderle-
des end for andre patienter?

Hvad ville en Jøde sige til at modtage organer
fra dyr?

Hvad ville en Muslim sige til at få sine kære
obduceret?

Hvad ville et Jehovas vidne sige til at få en
blodtransfusion?

Hvordan opfattes organtransplantationen i de
store verdens religioner?

Hvordan forholder Islam, Kristendom og Jøde-
dom sig til vigtige sundhedsfaglige problemstil-
linger, som vi alle vil møde en dag i klinikken?

Hvad mon der sker når en rabbiner, præst og
imam sættes sammen?

Interessante spørgsmål ikke sandt... Men tænk
engang...

Vil en kommende læge være fuldt orienteret
omkring minoritetspatientens tankegang, hvor-
fra hans tanker opstod, og hvordan de udmøntede
sig?

Vil du gerne føle dig mere sikker når du omgås
etniske og religiøse minoritetsgrupper? Og har
du nogensinde spekuleret over ovenstående
spørgsmål, og tror du, at du godt kan blive klo-
gere, så følg godt med omkring Panum......

For.......

SEHAT præsenterer snart en Danmarks præmi-
ere!!!

Har du sikret dig pladser???

MEDLEMSMØTE – MEDICIN-
STUDERENDES FILOSOFISKE
SELSKAB
MFS inviterer til semesterets siste
medlemsmøte.

Tid: torsdag 13. mai, kl 19.00
Sted: fadls møtelokale (1.2.15)

Dagsorden:

- beretning og diskusjon omkring debat
taften

- arrangement i forbindelse med fakultets
dag/fagligdag

- etikkonferanse i sommer
- oppsummering av semesterets aktivi

teter
- planer for efterårssemesteret

Forfriskninger serveres

KRISTNE MEDICINERE
At møde mennesker i krise, og at gennemleve
din personlige krise...

... er temaet for næste KM aften, tirsdag den 18
maj.

Taler: Psykolog Eleonora Andersen
Sted: HC Ørstedts vej 28 C, Frb (hos Frida
Johansson)
Tid: 18/5,  kl 16:30 (NB!!!)

Bagefter spiser vi nogle lækre café sandwich sam-
men, og hygger...
Alle er som altid velkommne!!!

VELKOMMEN!!!

Hvad er KM? Kristne medicinere er en gruppe
stud.med.´er der mødes for at diskutere tro, Gud,
medicinsk etik, og andre spørgsmål vi synes er
spændende og vigtige. Vi mødes 4-5 gange per
semester kring et tema og bliver inspirerede af
en gæstetaler. Vi mødes også hver onsdag kl
12.00 til bøn i andagtsrummet (lokalen ved siden
af Studenterpræstens kontor), og spiser bagefter
frokost sammen. Udover dette arrangerer vi
blandt andet lejr sammen med studerende fra
hele Danmark.

Vi ønsker desuden, at skabe et åbent forum på
universitetet, hvor der er mulighed for at finde
ud af, hvad den kristne tro egentlig handler om,
og hvorfor den betyder så meget for så mange.

Hvis du har nogle spørgsmål: Skriv til
kristne_medicinere@ofir.dk
eller ring: Linda Nilsson tel:29 72 85 83

TIL BASISGRUPPER, DER
DELTAGER VED FAGLIGDAG
D. 7/10-04!!!
(eller dem, der endnu ikke har tilmeldt sig..)
Informationsmøde ang. Fagligdag-Fakultetsdagen

For alle basisgrupper, der skal deltage i faglig-
fakultetsdagen d. 7/10-04 vil der blive afholdt
infomøde mandag d.17.maj 2004 i FADL’s møde-
lokale kl. 16.00, så vi kan få talt om evt. proble-
mer og få afklaret hvilke forventninger/idéer I
har til dagen. Samtidig kan I høre, hvad vi har
besluttet i Fagligdag/Fakultetsdags udvalget. Vi
skal også snakke lidt om reklame for dagen.
Mødet er samtidigt en ideel mulighed for at få
gode tips fra de mere ”garvede” basisgrupper.
Der er nogle helt nye basisgrupper, som godt kan
bruge jeres gode råd og vejledning til, hvordan
denne dag plejer at køre- så vel mødt!!!

Mvh
Fagligdag-Fakultetsdagsudvalget

Tilmeld venligst til:
livlauritsen@stud.ku.dk

eller sabrinael@m8.stud.ku.dk

SOMMERFERIE !
Den nærmer sig med hastige skridt, og her er
PUCs forslag på, hvad netop du skal foretage dig
i uge 35 i august:
Grundet stor efterspørgsel arrangerer vi igen i
år en uges dykkertur til skandinaviens dykker-
mekka, 70km nord for Göteborg:
LYSEKIL!
Turen er for første gang åben for ALLE DYK-
KERE:
Er du Open Water Dykker eller højere, så star-
ter du turen med et Advanced Open Water Kur-
sus!
For erfarne dykkere venter nogen af
skandinaviens fedeste vægdyk!
Tidspunkt:
Lørdag 21. aug. - lør 28. aug, begge dage inkl.,
med infomøde fre 13.aug og mad indkøb fre
20.aug.
Pris:
3500kr (+mad) v. leje af fuldt udstyr
3300kr (+mad) v. leje af luftsæt (Flaske/Reg/Bcd)
3100kr (+mad) v. leje af flaske
2900kr (+mad) v. eget udstyr.

Er du ikke erfaren så læg 500kr. til ovst.
priser for merudgifter til Advanced Open Water
kursusbog og certifikat, dvs. du får kurset GRA-
TIS ved at tage med!

Er du ikke dykker, men har lyst til en
uges ferie (uden dykning), kan du komme med for
2500kr (+mad)!

Hvis du ikke er medlem af PUC (eller
passiv) skal du tillægge indmeldelsesgebyr(50kr)
og kontingent for 2004 (350kr).

Hvis du inden 26. juni kan garantere at
stille en personbil til rådighed under hele turen,
vil turprisen for alle blive nedbragt med ca. 350
kr pr. person! Så vær en god kammerat og skaf
en bil :-)

Logi er som de foregående år i et stort
lejet sommerhus i den svenske natur.
Afhængig af folks energiniveau kan alle nå at
lave mindst 10-14 dyk hver!

Sidste frist for tilmelding og betaling af
depositum (1000kr + indmeldelse/kontingent): tir
1. juni
Sidste frist for indbetaling af restbeløb: man 2.
aug.
Pt. kun 6 pladser tilbage ! Først til mølle...

Mere info på info@puc.nu eller ring til
Christian, som er arrangør og instruktør på tu-
ren, på 20131377.

ROYALE BASISGRUPPER
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har følgende aktiviteter i den kommende tid:

1.Strikkecafeen ”Den Røde Tråd”

Tid: Torsdage 15.30-17.30 – sidste gang inden
sommerferien. Vi starter igen den 19. august.
Sted: ”Johannes på Torvet”, Skt. Hans Torv 30,
mellem cafeerne Sebastopol og Pussy Galore’s

Afstressende, hyggeligt, ligefrem moderne - og
så kommer der også noget konkret ud af det. Og
selvom man sagtens kan strikke alene, giver det
en ekstra dimension at strikke sammen med an-
dre.

Du er hjerteligt velkommen uanset om du er
nybegynder eller en erfaren strikker!

2.”Klassiske salmer med ny lyd - nye
salmer med klassisk lyd" -
Salmekoncert

R’n’b sangerinden Karen synger sine yndlings-
salmer fra den gamle salmebog akkompagneret
af gruppen ”Hvælving”. Sankt Johannes Kirkes
kor synger udvalgte nye salmer og sammen syn-
ger vi et par af de største hits.

Pris kr. 75,- Købes i døren.
Tid: 18. maj 2004, kl. 20.00
Sted: Skt. Johannes Kirke, Sankt Hans Torv

Følg med på hjemmesiden www.sund.ku.dk/
praest. Her kan du også tilmelde dig vores elek-
troniske nyhedsbrev, som løbende holder dig ori-
enteret om vores aktiviteter.

TAG PÅ WEEKENDTUR MED GIM
-OG LÆR OM ANTROPOSOFISK MEDICIN!

-SUCCÉEN FRA SIDSTE ÅR GENTAGER SIG
VI DRAGER DEN 1. – 3. OKTOBER TIL EN SPEJDERHYTTE VED GANLØSE FOR AT FOR-
DYBE OS I DEN ANTROPOSOFISKE MEDICINS VERDEN, HYGGE OS MED DEJLIG MAD,
VIN, SANG OG KAGE, LÆRE HINANDEN AT KENDE OG FESTE TIL DEN LYSE MORGEN!

-OG HVAD ER SÅ ANTROPOSOFISK MEDICIN?
HAR DU HØRT OM WALDORF-SKOLEN (STEINERSKOLEN), KENDER DU MÅSKE ALLE-
REDE LIDT TIL RUDOLF STEINERS ÅNDSVIDENSKAB ANTROPOSOFI? DENNE UDGØR
OGSÅ FUNDAMENTET I ANTROPOSOFISK MEDICIN (HERAF NAVNET), HVOR SYGDOM

SES SOM EN MANIFESTATION PÅ UBALANCE MELLEM MENNESKETS FIRE VÆSENSLED;
DET FYSISKE, LIVSLEGEMET, SJÆLELEGEMET OG EGOET.

ANTROPOSOFISKE LÆGER HAR GENNEMFØRT BÅDE EN ALMINDELIG LÆGE-
UDDANNELSE OG EN ANTROPOSOFISK UDDANNELSE, OG KAN DERFOR SUPPLERE

DEN ALMINDELIGE LÆGEORDINEREDE MEDICIN MED BLAND ANDET PLANTEMEDICIN,
SAMT FLERE FORMER FOR KUNST- OG BEVÆGETERAPI.

-DET LYDER SPÆNDENDE! HVORDAN KOMMER JEG MED?
HVIS DU ALLEREDE NU VED AT DU VIL DELTAGE, KAN DU SENDE EN MAIL TIL GIM PÅ
ADRESSEN GIM@STUDMED.KU.DK. ALLE PRAKTISKE OPLYSNINGER FØLGER EFTER

SOMMERFERIEN.

HYTTEN ER BOOKET, SÅ SÆT KRYDS I KALENDEREN MED DET SAMME!

MANGE HILSNER FRA GIM – GRUPPEN FOR INTEGRERET MEDICIN
WWW.STUDMED.KU.DK/GIM

VENTEGODT ROYAL OPEN
2004 – SPRING EDITION

Kære alle golf- entutiaster/interesserede/nybe-
gyndere!! Det er med stor glæde, at dette års
turneringsledelse byder velkommen til endnu en
omgang Ventegodt Open. I denne turnering er
alle velkomne – det vil sige at du ikke behøver et
registreret handicap for at være med!! Vi skal
nok forklare reglerne på dagen. Vi spiller 18
huller efter Stableford systemet igen i år.
Har du ikke dit eget udstyr kan dette lejes billigt
på banen.
I år foregår turneringen på den meget estime-
rede bane, Solrød Golf & Country Club, Lørdag
den 22 Maj. Vi mødes på Panum klokken 08:00
SKARP – og alle der har mulighed for at rekvi-
rere et 4-hjulet motoriseret køretøj opfordres til
at gøre dette. Herefter kører vi i samlet flok til
banen.
Efter turneringen vil der om aftenen være after
party, hvorfor turneringsledelsen vil opkræve et
symbolsk beløb til de som gerne vil være med.
Ellers koster denne herlighed af et arrangement
kun 100 DKR for 18 hullers green-fee plus evt.
udstyrsleje (ca. 40-50 kr).

Aktiv tilmelding foregår til Søren Ålbæk på tele-
fon: 4050 3010
eller Thomas Lafrenz, mail: tlafrenz@stud.ku.dk
eller telefon: 2425 3495

GIM-MØDE I DAG D. 12. MAJ,
KL. 16.00 I 9.2.3.
-med besøg af John Hvarre, der har isoleret et
aktivt stof i vand, der kan afhjælpe hudproblemer
som dermatitis, psoriasis m.fl.

Mødet starter med et oplæg af John Hvarre, der
vil fortælle om sit ”Active water system”, som
han har arbejdet med, testet og fået lavet under-
søgelser på i over 12 år og som giver flotte
resultater i forbindelse med behandling af hud-
problemer.

Derefter er der almindeligt møde, hvor vi skal
planlægge vores hyttetur, fagligdag og projektet
om studerendes holdning til undervisning om al-
ternativ behandling.

Mødet er åbent for alle interesserede, så kom og
lær noget nyt!
Se vores hjemmeside www.studmed.ku.dk/gim
for videre information.

Vel mødt!

GIM
Gruppen for integreret medicin.

ROYALE BASISGRUPPER



14 ROYAL FODBOLD OG ØLSTAFET
Studenterklubben siger tak for en

fremragende fredag med
fodboldturnering, ølstafet og

semesterets sidste fredagsbar. Her
bringes et par billeder fra dagen,

så onsdagens forelæsninger måske
føles lidt kortere...

De løb...

Logistikken Ikke et fodboldhold...

Der var selvfølgelig også tid til en
lunken øl i skyggen, mellem alle
øllene...

I år lykkedes det endelig Børges at tilbagekæmpe sig sejren fra
de frygtede Truckere. Tillykke til Børges Bodega

Rå udenpå... ...Men  bløde indeni

Brøndby sendte deres bedste spillere

Sidste års vindere: Truckerne

Nogle havde trænet til lejligheden

Til tider løb de ikke...

De kæmpede om ære og respekt
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LAAANG FREDAGSBAR D. 25/6 KL. 11-24
Kom og fejr din veloverståede eksamen eller klag din nød til
semesteret sidste fredagsbar! Baren kører fra kl. 11 til 24, så
der er rigelig tid til at fortælle alle om, hvor svær tidlig patient

kontakt var.

KOM GLAD - KOM FRISK
Husgruppen

SÅ ER DET TID TIL PUMPEFEST 2004

TIRSDAG DEN 29. JUNI KLOKKEN 22.00 TIL ???

HUSGRUPPENS AFSKEDSSALUT TIL DE FÆRDIGE KANDI-
DATER.
HVER SOMMER AFHOLDER HUSGRUPPEN PUMPEFESTEN FOR
DE FÆRDIGE KANDIDATER (OGSÅ DEM FRA I VINTER) – UD-
OVER DEN FEDE BAR I ATRIUM-GÅRDEN (DEN MED NY D.J.
HVER TIME), VIL DER VÆRE BAND PÅ DEN STORE SCENE.
DERUDOVER UDDELES DEN GYLDNE PUMPE TIL EN (ELLER
FLERE?) FÆRDIGE KANDIDATER, DER HAR UDMÆRKET SIG
VED AT VÆRE SOCIALT OG FESTLIGT AKTIVE FOR DERES ÅR-
GANG!

HVEM KAN KOMME MED TIL FESTEN?
ALLE FÆRDIGE KANDIDATER FRA JANUAR 2004 OG JUNI
2004 ER GARANTERET ADGANG MED ÉN (1) GÆST ELLER
KÆRESTE ELLER KONE/MAND, SÅFREMT DERES NAVNE ER SKREVET I DØREN.
DETTE BLIVER DE VED AT SENDE EN MAIL MED GÆSTENS OG SIT EGET FULDE
NAVN (SAMT HOLDNR.) TIL DENNE ADRESSE: PUMPE@STUDKLUB.DK.

ER DU BLOT EN SIMPEL STUD.MED. SOM OS ANDRE GÆLDER FØLGENDE REG-
LER:
KUN ADGANG MED STUDIEKORT/ID-KORT TIL PANUM – INGEN GÆSTER –
DETTE ER EN LÆGE(STUD.)PROFFESSIONSFEST!

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

HUSGRUPPEN

ROYAL STUDENTERKLUB




