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Kan Børge's Bodega samle stumperne fra sidste år?
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Det sker i ugen

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 følgende 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 indlæg 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 illustrationernes størrelse og antal.

Onsdag:
MOK nr 25, årgang 35 udkommer

Torsdag:
Fredag:
Lang fredagsbar!

Lørdag:
Søndag:

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.

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Forsider honoreres med 200,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter 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: Truckers!

Tirsdag:

Denne

redaktion

200
2/2
003

3

STUDIET

Studievejledning
INFORMATIONSMØDE OM OPHOLD I UDLANDET

Studievejledningen for Medicin & Den International Studievejledning

Som Medicinstuderende ved Københavns Universitet har du muligheden for et ophold ved et universitet i udlandet enten via en allerede foreliggende
udvekslingsaftale med et universitet et sted i Europa
(ECTS-aftale), i Norden (Nordplus-aftale), ved
Vanderbilt Medical School, USA eller ved selv at
arrangere et ophold.
Er du interesseret i at vide:
Hvornår på studiet du kan komme af sted
Hvor du kan komme hen
Hvor lang tid du kan studere i udlandet
Hvordan man søger
Hvem man skal kontakte
Hvilke fag du kan følge
Og meget meget mere...
Så kom til
Informationsmøde i Lundsgaard Auditoriet
Mandag d. 10. februar 2003 kl. 16.00
_____________________

Generelt om studieophold i Europa:

Du har mulighed for at henlægge en del af dit studium til en række universiteter i EU. Der vil være
mulighed for at få et EU-stipendium til dækning af
evt. ekstraomkostninger i forbindelse med opholdet.
Stipendierne er knyttet til et studieophold ved et af
de ca. 27 universiteter (i 13 forskellige EU- lande),
der deltager i videreførelsen af EU-pilotprojektet
ECTS (European Community Credit Course Transfer
System).
Studieopholdene arrangeres normalt af ½-1 års varighed, og skal minimum være af 3 måneders varighed, hvor man følger kurserne i deres normale forløb. Hvert universitet indenfor ECTS-samarbejdet
har udgivet informationsmateriale, der beskriver
deres uddannelsestilbud, og har reserveret et antal
pladser til udenlandske studerende. Endvidere har
universiteterne forpligtet sig til at forhåndsgodkende
studieophold af ensartede kurser ved de samarbejdende universiteter. Det er således muligt at gennemføre et ECTS-studieophold uden studietidsforlængelse. Såfremt opholdet ikke er

TRÆFFETIDER UGE 18
Dag
Dato
Telefontid
Man
28/04
1500 – 1600
Tir
29/04
0900 – 1000
Ons
30/04
1200 – 1230
Ons
30/04
1500 – 1600
Tor
01/05
1500 – 1530
Tor
01/05
1600 – 1700

Træffetid
1600 – 1900
1000 – 1300
1000 – 1200
1600 – 1900
1300 – 1500
1700 – 2000

Vejleder
Camilla Grønlund Hiul
Ture Karbo
Tina Gottlieb
Lone Rasmussen
Tina Gottlieb
Jes Braagaard

MED/INT
MED
MED
INT
MED
INT
MED

TRÆFFETIDER UGE 19
Dag
Dato
Telefontid
Man
05/05
1200 – 1300
Man
05/05
1500 – 1600
Tir
06/05
0900 – 1000
Ons
07/05
1500 – 1600
Ons
07/05
1200 – 1230
Tor
08/05
0800 – 0900
Tor
08/05
1500 – 1530

Træffetid
1300 – 1500
1600 – 1900
1000 – 1300
1600 – 1900
1000 – 1200
1000 – 1200
1300 – 1500

Vejleder
Ditte M. S. Christensen
Camilla Grønlund Hiul
Ture Karbo
Ulrik Bodholdt
Tina Gottlieb
Lone Rasmussen
Tina Gottlieb

MED/INT
MED
MED
MED
MED
INT
MED
INT

TRÆFFETIDER UGE 20
Dag
Dato
Telefontid
Man
12/05
1200 – 1300
Ons
14/05
1200 – 1230
Ons
14/05
1300 – 1400
Tor
16/05
1500 – 1530
Tor
16/05
1600 – 1700

Træffetid
1300 – 1600
1000 – 1200
1400 – 1500
1300 – 1500
1700 – 2000

Vejleder
Ditte M. S. Christensen
Tina Gottlieb
Gordon Thomas Jehu
Tina Gottlieb
Jes Braagaard

MED/INT
MED
INT
MED
INT
MED

Studievejledningen for Medicin:

tlf.nr. er: 35 32 70 91 - e-mail-adr. er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk - træffetidslokale er: 9.1.33a

Den Internationale Studievejledningen:

tlf.nr. er: 35 32 70 91 - e-mail-adr. 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
studietidsforlængende, kan du medtage din SU under
opholdet.
Det modtagende universitet er sædvanligvis behjælpelig med at finde bolig, og oftest arrangeres et
kortere, intensivt sprogkursus i tilslutning til opholdet.
Ansøgningsfrist for ECTS og Nordplus-ophold og stipendier er:
Fredag den 21. marts 2003 kl. 12.00. i Journalen,
lokale 9.1.38A.

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

Ansøgninger modtaget for sent vil ikke blive taget i
betragtning.
Oversigt over samarbejdsuniversiteter og deres
ECTS-infomateriale, forslag til ophold i udlandet,
ansøgningsskemaer samt checkliste til ansøgninger
på:
http://www.sund.ku.dk/studieInfo/int.forhold/Med/
Med-int_default.htm
Hjælp til udfyldning af ansøgningsskemaer og yderligere information fås ved henvendelse til international studievejleder Tina Gottlieb inden for følgende
træffetider i lokale 9.1.71: Onsdage 10.00-12.00.
Torsdage 13.00-15.00. Tidsbestilling i Ekspeditionen,
lokale 9.1.33B, tlf. 35 32 70 61.

GENERELLE REGLER I FORBINDELSE MED HOLDSÆTNING.

Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisningen i et fag eller evt. et helt semester, skal du
ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for ansøgning om gentagelse af undervisningen er 10. januar/1.august for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret.
Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes
man framelde sig hos studiesekretæren, hvis man
alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads.
Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1. august
for Fase I/Bachelor, og 10. januar/1.august for Fase
II for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Hvis
man framelder sin holdplads inden disse datoer kan
man blive holdsat på semesteret igen, uden at skulle
søge om gentagelse af undervisningen. Ved rettidig
framelding sikrer du at pladsen ikke kommer til at
stå tom, men kan bruges til andre studerende eller
merit studerende. Hvis du glemmer at framelde dig,
eller framelder dig for sent, skal du søge
dispensationsudvalget om gentagelse af undervisningen.
Studienævnet har besluttet, at man ikke kan forvente at blive tildelt en holdplads, hvis man ikke har
tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene ikke
må overbookes med studenter, der glemmer tilmeldingen.
Det er derfor vigtigt FOR DIG,
at du husker den obligatoriske tilmelding !!!!
Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatoriske tilmelding, kan du altid henvende dig i studievejledningen for yderligere informationer.
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Eksamensafmelding skal ske senest 5 hverdage før
den første eksamensdag ved personlig eller skriftlig
henvendelse til Studieekspeditionen. Ved alle eksaminer 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 deleksaminer 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 stud. 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, cellebiologi og TAS.
Senest 6 år efter du er begyndt skal bacheloruddannelsen (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/eksamen i humanbiologi, TAS og cellebiologi.
Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister.
Hvis man har overskredet sine tidsfrister pga. dokumenteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist
gives dispensation. KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN, 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 undtagelsesvist og kun ved tungtvejende grunde gives dispensation 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 Studieekspeditionen. Sygdommen skal være dokumenteret
med lægeerklæring, dateret i sygdomsperioden, som
skal være Studieekspeditionen i hænde senest 3 hverdage efter sygemeldingen. Hvis det drejer sig om en
mundtlig/klinisk eksamen skal du samtidig meddele
instituttet eller afdelingen, at du er blevet syg, så de
ikke venter forgæves på dig. Dette skal du gøre senest 15 min. før eksamen, dog senest kl. 9.00. For
sen sygemelding betragtes som udeblivelse, og tæller som et eksamensforsøg.
Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en
tilsynsførende, og sørge for at vedkommende noterer, at du har forladt eksamen p.g.a. sygdom.
Skriv selv: SYG SKAL IKKE RETTES på NCR-papiret 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 afholdelse. Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom,
vil opgavebesvarelsen ikke blive bedømt, og eksamen tæller ikke for et forsøg, hvis du rettidigt afleverer en gyldig lægererklæring.
Har du været syg til ordinær eksamen, og er tilmeldt
en eventuel sygeeksamen, men fortsat er syg til sygeeksamen, skal du melde dig syg igen, og indsende
fornyet lægeerklæring. Med mindre den første eksplicit angiver sygdommens varighed til også at omfatte tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers
standardformuleringer: "kortere varighed" respektive "længere varighed" gælder normalt henholdsvis
14 dage og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en
eksamen, inde for de fastsatte frister, tælles pågældende eksamen ikke som et eksamensforsøg.
Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksamen, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som mundtlig 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 eksamensforsøg i det pågældende fag. Det er ligeledes en
betingelse, at du har været tilmeldt og er mødt op
til, men ikke har bestået den ordinære eksamen.
Udeblivelse fra en eksamen giver ikke adgang til
reeksamen, men 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 tidspunkt. Der er derfor ingen mulighed for at få en
sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Ligeledes er der ingen mulighed for en reeksamen, hvis
du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt syge/reeksamen. Såfremt du er berettiget
hertil, skal du selv tilmelde dig på Studieekspeditionen 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 mulighed for reeksamen på de fleste semestre. For to
fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til
de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen, nemlig psykiatri og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer
skal bestås i samme eksamenstermin.
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 skriftlig 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 eksaminer. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og
skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Både den mundtlige og den skriftlige eksamen skal bestås samme
termin.
Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke
indbyrdes afhængige.
Kirurgi: Som medicin, se ovenstående.
.

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 vurderes 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 nedsættes herefter en uvildig ankekommission bestående af
en lærer, to censorer og en student. De træffer den
endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde karakteren, 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.

SYGE-REEKSAMEN PÅ 6. SEMESTER GAMMEL STUDIEORDNING:

Igennem de sidste par uger har der i MOK fejlagtigt
været udmeldt at der ikke afholdes syge-reeksamen
i fagene på 6. semester på gammel studieordning.
Dette er ikke korrekt og studieadministrationen ønsker derfor at gøre de studerende, for hvem disse
eksaminer måtte blive relevante, opmærksomme på,
at de datoer for syge-reeksamen, der er anført i
lektionskataloget stadig er gældende. Dette betyder, at syge-reeksamen i h.h.v. anatomi II for spot
ligger d. 18, juni, for mundtlig 19. – 20. juni, biokemi
d. 23. juni, fysiologi d. 2. juli og integreret d. 4. juli.

SYGE-REEKSAMEN PÅ 6. SEMESTER GAMMEL STUDIEORDNING:
Igennem de sidste par uger har der i MOK fejlagtigt
været udmeldt at der ikke afholdes syge-reeksamen
i fagene på 6. semester på gammel studieordning.
Dette er ikke korrekt og studieadministrationen ønsker derfor at gøre de studerende, for hvem disse
eksaminer måtte blive relevante, opmærksomme på,
at de datoer for syge-reeksamen, der er anført i
lektionskataloget stadig er gældende. Dette betyder, at syge-reeksamen i h.h.v. anatomi II for spot
ligger d. 18, juni, for mundtlig 19. – 20. juni, biokemi
d. 23. juni, fysiologi d. 2. juli og integreret d. 4. juli.

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE

Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

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 spotpræparater 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 afleveres senest 3 dage efter eksamens afholdelse, da
der er tradition for at fagene afholder deres første
censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der
valgt eksamensformænd/kvinder, der samler de generelle klager sammen, og sørger for, at klagerne og
svarene offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel
i bekendtgørelsen om eksamensklager for disse kollektive, generelle klager, så faget kan godt nægte at
svare på en klage, trods henstilling fra studienævnet
om at gøre det. I så fald er du henvist til at benytte
den individuelle klageadgang (se nedenfor).

.M
O
K.
IN
FO

AFMELDING AF EKSAMEN

W
W
W

REGLER VED EKSAMEN
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Fase I
MIKROSKOPISK STUDIESALS
ÅBNINGSTIDER I FORÅRSSEMESTERET 2003.
April
28-04-03 Katrine
30-04-03 Katrine
Maj
02-05-03 Katrine
05-05-03 Christian
06-05-03 Christian
12-05-03 Christian
14-05-03 Karen
19-05-03 Christian
21-05-03 Anna
26-05-03 Anna
28-05-03 Anna
Juni
02-06-03 Anna
04-06-03 Katrine
10-06-03 Urfan
11-06-03 Christian
12-06-03 Christian
13-06-03 Urfan
16-06-03 Karen

ÅBNINGSTIDER FOR DEN VÅDE MAKROSKOPISKE STUDIESALLOK.
18.01.42
Her er semestrets åbningstider for Maj. Vi ses i kælderen. Med venlig hilsen
studiesalsvagterne.

9-13
9-13
9-17
9-17
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13
9-13

Demo 9-14
Demo
Demo 9-14

Demo
Demo
Demo
Demo
Demo
Demo

ORIENTERING OM VALG AF
UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE
II !

Er du på 6. semester, og regner du med, at du består
alle eksaminerne og således kan starte på 7. semester til efteråret, er tiden kommet til at vælge
undervisningssted på Fase II.
Traditionen tro, afholder studievejledningen et Orienteringsmøde om valg af undervisningssted på Fase
II. På mødet vil der blive orienteret om:
- fagene på Fase II
- hvordan foregår undervisningen på Fase II
- introduktion til de enkelte Klinikudvalg
- praktisk vedrørende valg af klinikudvalg, lodtrækning m.m.

Orienteringsmødet afholdes:

Tirsdag d. 29. april 2002 kl. 14.15 – 15.00 I Lundsgaard
auditoriet
Du vil få udsendt et prioriteringsskema med
eksamensbrevet til 6. semesters eksaminer.
Hvis du ikke har modtaget et skema med dit
eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du
hente et skema på studienævnskontoret, lokale 9.1.41
eller på studie- og eksamenskontoret.
Vel mødt !

Studietilbud

Fakultetet har en samarbejdsaftale med Vanderbilt
University i Nashville.
Der kan komme 2 studerende af sted pr. semester,
og opholdet er af ca. 3 måneders varighed.
Der tilbydes 3. og 4. års kurser (i det amerikanske
curriculum). 3. års kurserne er obligatoriske kliniske
kurser af 2-10 ugers varighed, bl.a. medicin, kirurgi,
psykiatri, neurologi og anæstesiologi. 4. års kurserne
er valgfrie kliniske kurser af 4 ugers varighed
Det er et krav, at studenten er på minimum 9. semester ved afrejse, og at engelskkundskaberne er helt i
top. Desuden kræver opholdet en stor portion modenhed, da der stilles store krav til den enkelte på
Vanderbilt.
Kursuskatalog kan ses på Vanderbilts hjemmeside:
http://www.mc.vanderbilt.edu/index_new.html
eller lånes hos Suzanne Andersen, lokale 15.2.2. Indpasning af de valgte kurser i forhold til studiet herhjemme skal afklares med den internatonale studievejleder inden ansøgningsfristen.
Yderligere oplysninger og erfaringsrapporter finder
du på:
http://www.sund.ku.dk/studieInfo/int.forhold/med/
USA/Vanderbilt.htm

Ansøgningsskema finder du på:
http://www.sund.ku.dk/studieInfo/int.forhold/med/
Ansøgningsskemaer/Ansøgningsskemaer.htm
Dette ansøgningsskema vedlægges:
·
Begrundet ansøgning (ca. en A4 side)
·
CV
·
2 udtalelser fra faglærere
·
Karakterudskrift (kun fra Medicinstudiet)
Ansøgningen afleveres i Journalen, lokale 9.1.38 senest d. 6. juni 2003 kl. 12.00.
Inden den endelige udvælgelse vil mulige kandidater
blive indkaldt til en uddybende samtale, der finder
sted i uge 25.
Hvis du får en plads, så husk at søge om økonomisk
støtte via internationaliseringsstipendier. Ansøgningsskema til stipendium rekvireres på Det internationale Kontor. Fristen er i begyndelsen af oktober.
/Suzanne Andersen
International medarbejder

WWW.MOK.INFO

STUDIEOPHOLD I USA I 2004?

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

Ordinært MSR møde
Torsdag den 5/5 kl.16.00
i mødelokale 1.2.15
Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
4. EKG undervisning obligatorisk?
5. Studienævnsmøde
6. Integration og SAU
7. Målbeskrivelser
8. Udvalgsmappe
9. 6-9 semester udvalg
10.Meddelelser
11.Evt.

Ad 10: Kursus i pressekontakt den
28/5 kl.12.00-17.00 afholdt af FADL
Billeder af udvalgsrepræsentanter.....
MVH. Bo Biering-Sørensen
Formand for MSR

Semesterudvalgsrepræsentater

Bo Biering-Sørensen
3.semesterudvalg

Mødet kommer til at vare ca.2 timer
Ad 4: Der har et stykke tid ligget en
forespørgsel fra FADL om Ekg
undervisning burde være et obligatorisk
element i studieordningen. Denne
forespørgsel er sendt på baggrund af
tilbagemeldinger fra kursister på FADL's
EKG kursus. FADL gør opmærksom på
at de har måtte afvise et meget stort
antal personer pga. for få midler.

Helene Hvidman
1.semesterudvalg

Rune Tønnesen
4.semesterudvalg

Ad 5: Først tilbagemeldes hvad der
blev diskuteret på sidste
studienævnsmøde, hvorefter at
dagordenen til næste møde
fremlægges.

Ad 6+7: Opfølgning på sidste møde
Ad 8: Udvalgsmappen er lavet færdig
(der mangler dog stadig enkelte
udvalgsbeskrivelser!), og kan nu tages
i brug. Der skal reklameres for den i
MOK.

Christina Jensen-Dahm
2.semesterudvalg

Bo Biering-Sørensen
5.semesterudvalg

Ad 9: Undertegnede er blevet

underrettet om at der i de nævnte udvalg
er modvilje blandt
udvalgsrepræsentaterne til at lade MSR
repræsentater være medbestemmende.
Ligeledes bliver MSR repræsentanter
ikke indkaldt til udvalgsmøderne.

Kirstine Fabritius
2.semesterudvalg

Andre udvalgsrepræsentanter vil blive
præsenteret i de næstkommende MOK. De kan ligeledes findes inde på MSR
hjemmesiden.

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
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TVÆRFAGLIGT SOCIALT
SAMLINGSPUNKT ÅBNER FOR
STUDERENDE

En gruppe studerende i københavnsområdet styrker det sociale miljø på tværs af uddannelsessteder. Resultatet af deres anstrengelser ser dagens lys den 1. maj, hvor det tværfaglige samlingssted Studie Lounge åbner – både virtuelt
på nettet og fysisk hver torsdag aften på Park i
København.
Her vil dørene være åbne fra kl. 18.00-05.00,
hvor hele førstesalen og den udendørs tagterrasse
er reserveret til Loungeaktiviteter. Det er studerende der i samarbejde med eventbureauet
Entertainers har skabt rammerne for Loungen,
der fremover bliver stedet, hvor studerende kan
mødes på tværs af deres uddannelser til en lang
række aktiviteter, der spænder lige fra grillaftener over koncerter, store konceptfester til
de studerendes egne kunstudstillinger, optrædener og temaaftener. Loungen er nemlig de studerendes sted.
Initiativtagerne fastslår, at Studie Lounge på
ingen måde skal ses som et forsøg på at skabe
konkurrence i forhold de forskellige sociale arrangementer, der afholdes lokalt ude på de enkelte uddannelsessteder. Formålet med Loungen
er at give de studerende deres eget sted, hvor de
kan mødes på tværs af uddannelse i nogle lækre,
behagelige og mindre formelle omgivelser - til
en lang række aktiviteter, de I et stort omfang
selv er med til at planlægge. Formålet med Studie Lounge er dermed også at få brudt de forskansninger, der kan være mellem de forskellige
uddannelsessteder, således at de studerende i
Loungen får udbygget deres sociale netværk og
dermed får en stærkere position på fremtidens
arbejdsmarked. Endelig har Studie Lounge til
formål at give de studerende en lang række økonomiske fordele, hvilket delvist foregår gennem
nogle meget rimelige priser på mad, drikkevarer
og arrangementer i Loungen og delvist i form af
rabatter og specieltilbud på en lang række produkter og services.
Alle studerende ved de mellemlange og lange
videregående uddannelsesinstitutioner har mulighed for at blive medlem af Studie Lounge,
hvor man med sit medlemskort i hånden, kommer gratis ind til Loungens forskellige arrangementer på Park. Desuden knytter der sig en
række fordelagtige tilbud og rabatter specifikt
til medlemskabet. Rabatter, som ligger ud over
den sædvanlige studierabat nogle butikker og
virksomheder allerede i dag tilbyder.
Medlemsfordelene bliver specifikt at finde i den
virtuelle Lounge www.studielounge.dk, hvor de
studerende, udover at kunne finde oversigter over
rabatter og tilbud fra relevante butikker og virksomheder, også har deres virtuelle base og møderum. Den virtuelle Studie Lounge vil fungere
som et community, hvor de studerende kan kommunikere direkte med hinanden på en lang række
forskellige måder, der spænder lige fra chat, mail,
egne profilsider på sitet til opslagstavler mv.
Sitet bliver den bærende kommunikationsplatform, hvor de studerende også modtager alt
information om Loungens aktiviteter, og hvor de
studerende kan tilmelde sig diverse
Loungeaktiviteter, booke arrangementer og
komme med ris og ros.
Pressekontakt Malene Mygind - 2722 5949

PH.D.- STUDERENDE TIL
PROJEKT OM UNDERSØGELSE AF HJERNEN

Op til tre stillinger som ph.d. studerende til
udforskningaf hjernens funktioner vil være at
besætte ved MR-afdelingen, HS: Hvidovre Hospital.
De aktuelle projekt tilsigter: at belyse samspil
mellem synsopfattelse og sprogopfattelse som
led i den neuropsykologiske kognition; belyse
ændringer i hjernens ved de store psykiatriske
sygedomme, affektive sygdomme og skizofreni;
samt at at belyse ændringer i hjernen ved dissemineret sclerose.
Yderligere oplysninger fås fra MR afdelingens
forskningshjemmeside http://www.drcmr.dk

ANNONCER

Annoncer
BYTTELEJLIGHED: ÅRHUS <-> KØBENHAVN

Vi har en 2,5 værelses lys og hyggelig kvistlejlighed (leje) i Århus.
Lejligheden er på 70 m2, fordelt på to store rum
med karnapper og et mindre rum, der kan bruges
til børneværelse eller kontor.
Herudover badeværelse med karbad og et ældre,
men godt køkken.
Prisen er SU-venlig: ca. 2800 kr./måned, + varme.
Lige om hjørnet (2 min. På cykel) findes både
skov og strand og for enden af blokken ligger et
indkøbstorv med bla. to supermarkeder. Århus C
ligger i cykelafstand på cirka 10 minutter – men
bussen går også lige fra døren.
Der er desuden gratis vaskekælder og kabel-TV i
ejendommen.
Vi ønsker os en 2 1/2 , 3 eller 4 værelses lejlighed i København – på Østerbro, Nørrebro, Vesterbro, Indre by, Frederiksberg eller i Christianshavn. Der skal være badeværelse med bad i lejligheden.
Pris: max. 4500 kr./måned.
Byttetidspunkt: sommer 2003.
Interesseret ? Så ring til Anja på 5191-8736
eller kast en mail på zem@jyde.dk
(Men spar venligst besværet, hvis du ikke har en
byttelejlighed)

S.A.T.S SØGER KONTAKTPERSON PÅ PANUM...

... til plakatopsætning af diverse reklamer og
informationer om fordelagtige tilbud til studerende på Panum Instituttet.
Ej lønnet.
Kontakt Berit Larsen
Tlf.: 3693 3000 / 2724 3005

DANMARK PÅ VERDENSKORTET

25. APRIL – 27. AUGUST 2003
DIAMANTEN, DET KONGELIGE BIBLIOTEK
Kort og glober over lande er fascinerende. De
fortæller en historie om kortenes egen tidsperiode
og giver et billede af samtidens politiske, teknologiske og økonomiske forhold. Men kort fungerer også som redskab til information, som led i
militære aktioner, eller simpelthen som et nyttigt middel til at finde vej på rejsen! Især ældre
kort og glober er utroligt æstetiske – nærmest
kunstneriske – med meget smukke illustrationer.
Det Kongelige Bibliotek tilbyder en enestående
– nu eller aldrig – mulighed for at se en samlet
udstilling af de spektakulære, store og smukke
Danmarkskort fra 1500-tallet og frem. Den store
kartografiudstilling fortæller historien om
kortlægningens udvikling fra de første spæde forsøg med korttegning til de seneste satellitoptagelser. Der er eksempler på vægkort med
stater formet som sjove mennesker eller dyr,
kort fra Grønland, Island og Færøerne, og der er
1500-tallets første danske kort og en af de ældste glober, der findes i Danmark, fra 1640’erne
dediceret til Christian IV m.m.
Udstillingen Danmark på verdenskortet er en
unik mulighed for at se kortenes fortælling om
Danmark - og resten af verden - i forandring. Den
viser kortlægningen i fortiden og nutiden, men
giver også et bud på fremtiden i det digitale
værksted, hvor man kan forsøge sig som korttegner for en dag.
Åbningstider: 10-21, man-lør. Pris 30 kr.
Af Louise Christiansen, stud.mag.

LÆGER UDEN GRÆNSER – VINDERE !

Tillykke til Jer 30 vindere af bogen ”Øjenvidnerne” og tak til FADLs Forlag for sponsorat af de 30 bøger.
Tillykke til:
Ane Katrine Skielboe, 2.sem
Christiane Lønborg, 5 sem
Marianne Hulth, 3.sem
Katja Kristensen, 7.sem
Anette Lauridsen, 7.sem
Nina Åslund, 5.sem
Kathinka Nyborg, semester fri
Anders Holst, 9.sem
Malene Wienberg, 4.sem
Vibe Kamper, 2.sem
Lasse Steensgaard
Jane M. Ditlevsen, 5.sem
Marie Louise Christensen, 11.sem Martin Runald, 4.sem
Marie Jønsson, 2.sem
Anders Klahn, 5.sem
Melani Østergaard-Veber, 2.sem Signe R. Hansen, 5.sem
Anne S. Jørgensen, 5.sem
Line Toft Nielsen, 4.sem
Pia Olesen, 5.sem
Eva B. Christensen, 8.sem
Fie Krogsaa, 7.sem
Martin Madsen, 2.sem
Sofia Kjellberg, 6.sem
Christian H Nielsen, 10.sem
Peter Mønp, 10.sem
Sigfrids Erikson, 4.sem
Maria Blomberg, 8.sem
Lise Pyndt Jørgensen, 4.sem
Jeg beklager til alle Jer der gik forgæves til det fyldte auditorium, men det var skønt at se så mange
fremmødte!
Til jer der er interesseret i at blive ”sendt ud” under studiet kan jeg kun gøre reklamere for IMCC Uland og
IMCC PIT, som hhv. sender studerende afsted i 14 og 3-6 måneder i Bolivia, Ghana, Tanzania, Kenya,
Uganda og Indien. Kontakt grupperne for mere information.
Jens Hillingsø snakkede også om tropekurset. Kurset foregår i hele august måned og er en super balast for
folk der gerne vil sendes ud. Ansøgningsfristen i år er overskredet, men søg næste år hvis du er interesseret
!
Endnu engang Tillykke til vinderne. På vegne af FADL - Christianne Eickhoff, Formand

ANNONCER OG INDRE ORGANER
FORSØGSPERSONER SØGES
TIL UNDERSØGELSE AF
HORMONVIRKNING AF CREMER.

Raske yngre mænd ønskes til undersøgelse på
hudafdelingen på Bispebjerg Hospital i maj og
begyndelse af juni 2003.
Undersøgelsen går ud på at undersøge om der er
en hormonvirkning af de indholdsstoffer der bruges i cremer.
Deltagelse i undersøgelse indebærer at man
møder 12 gange på afdelingen. Endvidere oplægning af venflon (et lille rør) i blodåre på underarmen, dog kun to gange i løbet af to uger, indsmøring af krop med creme og udtagelse af blodprøver.
Der gives 1500,- kr i honorar for deltagelse i
forsøget.
Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske
Komite.
Hvis du er interesseret, så kontakt hurtigst muligt:
Læge Nadeem R Janjua, Civilingeniør Brian
Mogensen
Lægesekretær Else Larsen
Professor dr. med. et pharm. Hans Christian Wulf
Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital
Telefon 35 31 60 06, 22 46 24 10, 35 31 62 73

RASKE FORSØGSSPERSONER
SØGES

Raske forsøgspersoner mellem 18 og 35 år søges til et videnskabeligt pilotforsøg. Formålet med forsøget er
at undersøge hvordan signalstoffet PACAP38 virker på pulsårerne i hjernen og på hjernens gennemblødning.
Desuden ønskes en beskrivelse af evt. hovedpine efter infusion af PACAP38. Før hovedforsøget er et
pilotførsøg mhp. dosisfastlæggelse nødvendigt. Der startes med en lav dosis på 5 pmol·kg-1·min-1 og øges
med 5 pmol·kg-1·min-1 tid der observeres ændringer i strømningshastigheden i en hjernearterie målt med
ultralyd eller til der optræder bivirkninger, dog maksimalt 20 pmol·kg-1·min-1.
Baggrund: Nyere forskning viser, at migræne er forbundet med udvidelse af hjernens store arterier, og at
en række karudvidende stoffer kan fremkalde hovedpine. PACAP38 er et naturligt forekommende karudvidende
stof, der er påvist i hjerneblodkar og nerverne omkring disse, og det ønskes undersøgt hvilken indflydelse
dette stof har på hjernens gennemblødning og evt. hovedpine.
Hvor: Neurologisk afd. N01, Glostrup Amts Sygehus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.
Hvor tidskrævende: Du skal møde 1 dag á 3-6 timer.
Ubehag: Du skal møde om morgenen kl. 8. Der skal lægges plastikkanyler i en blodåre (vene) i armen til
udtagning af blodprøver. Bivirkning af medicinen kan være hovedpine, hjertebanken, rødme i ansigtet og
trykken for brystet. Der gives en kompensation for tabt arbejdsfortjeneste på 150,00 kr. pr. time.
Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 og 100 kg., alder 18-35 år. Du må ikke lide af for lavt blodtryk,
hjertesygdom eller andre væsentlige sygdomme.
Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske Komité, nr KA 02139
John Sitarz, læge, Neurologisk afd. N01, Amtssygehuset i Glostrup.
Henvendelse på e-mail. jsit@glostruphosp.kbhamt.dk

BØGER SÆLGES:
BØGER SÆLGES

Alle i seneste udgave og uden understregninger
Katzung farmakologi 200kr
Immunologi Janeway Travers 200kr
Klinisk socialmedicin 150kr
Ring 26282659

Kirurgisk Kompendium, 2. udgave kun læst en
gang uden blyantsstreger
Kr. 1700,Bentzen, Hollnagel, Lauritzen: Almen Medicin,
1. udgave 1997
Kr. 200,Henvendelse
Lise Søndergaard

IMCC

Ændrede Exchange Kontortider

Medicinsk arbejde og situationen i Mellemøsten

I maj og juni vil der være Exchange – kontortid
tirsdage 16 – 18. Grundet godt vejr og eksamen holder vi lukket om torsdagen.

Temamøde den 8. Maj, kl. 17.00

Mvh. Pernilla og Karen. E-mail: neo@imcc.dk

9

I det lille mødelokale ved kantinen
·
Hvad betyder situationen i Mellemøsten for
palæstinensernes sundhedstilstand?
·
Hvordan arbejder læger og sygeplejersker i
’orkanens øje’ ?
·
Og hvordan får palæstinensere under belejring adgang til sundhedsydelser?
Dette og meget mere kan du høre om den 8. maj,
klokken 17.00 i Det lille mødelokale ved kantinen.

MANUDUKTØR I BIOKEMI
SØGES.

Manuduktør i biokemi søges til
opgaveregning en gang om ugen i ca. 2 timer.
Betaling 300 kroner pr. gang.
Nina 26701522
Ditte 22330052

når stud. med’erne Anne-Lene Kjældgaard og Heidi
Hansen fortæller om deres arbejde som ’ledsagere’ af
palæstinensisk sundhedspersonale på Vestbredden og
Gaza.
Interesseret i at blive ’Ledsager’ for palæstinensiske
læger og patienter?
Hvis du er interesseret i at blive ledsager for Folkekirkens Nødhjælp via IMCC, så mød op d. 8. maj,
klokken 17.00 og hør hvordan.
Malene Mikkelsen, Projektsekretær ved Folkekirkens Nødhjælp
Anne-Lene Kjældgaard, stud med., SCORP, IMCC
Heidi Hansen, stud med., SCORP, IMCC

Basisgrupperne
GIM´S NÆSTE MØDE

Gruppen for Integreret Medicin (GIM) holder som
bekendt møde den første onsdag i hver måned.
Næste møde er:
GIM møde Onsdag d. 7. maj kl. 16.00 i lokale 9.2.3.
Vi starter med et lyn-møde og bevæger os derefter
kl. 16:30 til lokale 1.2.17, hvor vi får besøg af en
homøopat-studerende der vil fortælle om homøopati.
Herefter vil der være mulighed for at diskutere
homøopatiens rolle i den etablerede medicin, med
input fra de GIM-medlemmer der besøgte folketingets
høring om homøopati d. 6. maj.
Vel mødt til alle nye, gamle, halvgamle og halv-nye
gimmere. Og husk så at nyde foråret… GIM
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INDRE ORGANER

DYKKERTUR TIL LYSEKIL

Årets højdepunkt! Vi gentager succesen og inviterer til 8 dages dykkertur til Sveriges dykkermekka, Lysekil, 70km nord for Göteborg. Der dykkes i Gullmarsfjorden,
Sveriges eneste rigtige fjord, hvor stejle klippevægge strækker sig ned til dybder på 100m og mere....
Dykning i Lysekil stiller dog visse krav til dykkerens kunnen, hvorfor turen kun er åben for AOW, CMAS** eller tilsvarende. Er du i tvivl om du er erfaren nok til at
tage med så send os en mail eller ring.
Turen strækker sig fra lør. 19. juli. til lør. 26. juli (begge dage inkl.) med infomøde tor 17. juli kl. 16-17 og
madinkøb om fredagen. I Lysekil bor vi i lejet sommerhus. Vi regner med, at alle deltagere får mindst 10 dyk
h v e r .
Max. antal deltagere på turen er 8.
Prisen for turen, inkl. al transport, udstyr m.m., men eks. mad: 3600kr.
Med eget ABC-udstyr, komplet dragt og bly: 3300kr.
Med eget udstyr bortset fra flaske: 3100kr.
Med komplet eget udstyr: 2850kr.
Tilmelding til turen lukker tir. 20. maj. Kun 5 pladser tilbage !

Advanced Open Water - Fortsætter dykkerkursus

4 dage på Kullen i Sydsverige, hvor du bliver en suverænt bedre dykker samtidigt med, at du oplever pragtful dykning.
Vi bor på campingplads og transporterer os rundt i biler.
Tor 17. juli kl. 17-19: Info, teori og bogudlevering på Panum
Søn 27. juli kl. 16-19: Teori på Panum
Man 28. juli - tor 31. juli (Begge dage inkl.): Dykning m.m. på Kullen
Sjove lærerige dyk kombineret med en ferie i den skønne svenske natur.
Er du Open Water dykker, CMAS* eller tilsvarende er dette turen for dig! Har du ikke dykket et stykke tid er det alle tiders chance til at få genopfrisket din grundviden
om dykning, få lavet en del dyk, få lært noget nyt og møde nogle nye mennesker.
Pris: 2750kr. (inkl. transport, dykning, udstyr, undervisningsmaterialer m.m. samt LOGI på Kullen og et PADI NITROX kursus!) men eks. mad
Tilmelding til kurset lukker tir. 20. maj. OBS ! Kun 8 pladser !

Tilmelding, Indmeldelse i PUC m.m.

For tilmelding til et arrangement sendes en mail til info@puc.nu med flg. opl.: Navn, addresse, e-mail, tel.nr (både hjem og mobil), fødselsdato, forventet afslutning
af studie, højde, vægt, sko. nr. (til udstyrsleje), certifikattype og antal dyk. Samtidigt indbetales depositum på 600kr (både Lysekil og AOW) på PUCs konto i Skandia
Banken:
Reg: 6610 Konto: 1764975
OBS at tilmelding til et arrangement kun er gyldig med betalt medlemskontingent for år 2003 (350kr) og depositum på 600kr. For evt. indmeldelse i PUC se
www.puc.nu. Indmeldelsesgebyr udgør 50kr. Depositum tilbagebetales ikke. Restbeløb kan kun refunderes ved lægeerklæring visende uegnethed til dykning.
Restbeløb skal være PUC i hænde senest tir 1. juli. (både Lysekil og AOW)
Mere info kan fås ved henvendelse på info@puc.nu eller

OG
præsenterer:

DYKKERMEDICIN og TRYKKAMMER
Et arrangement i to dele
Onsdag 30. april kl. 16:15

Onsdag 30. april kl 18:15

Foredrag om dykkerfysiologi og -medicin.

Rundvisning i RHs trykkammer med kort orientering om
dykkersyge strategien i Danmark.

v. Poul-Erik Paulev, MD, Dr.Med.Sci.
Alle er velkomne. Tilmelding nødvendig af pladshensyn.
Alle er velkomne.
Send en mail til info@puc.nu med navn og sem.
Tilmelding ikke nødvendig
Mini aud. lok. 29.01.30 (i kælderen hos tandlægerne)
Mødested: forhallen på Panum, kl. 18:00
Er du nysgerrig og vil gerne vide mere om fysiologien bag dykning med flasker?
Eller vil du gerne vide, hvordan man kan behandle tilskadekomne dykkere?
Eller overvejer du blot, hvordan du skal forholde dig, hvis du som kommende læge
bliver vidne til en dykkerskade?
Alt det, og mere til, kan du få svar på ved dette arrangement, hvor vi sammen vil
udforske de fysiologiske-, medicinske- og behandlinsmæssige aspekter af den
yderst populære sport, som vi kalder apparatdykning.

www.puc.nu

www.studmed.ku.dk/sims

Henvendelse vedr. arrangementet kan rettes til:
Christian Dobrzanski, 29729782, (Formand, PUC) eller Jesper Sommer, 61307091, (Formand, SIMS)
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INDRE ORGANER

SPINALTRAUMER

Overlæge Vagn Eskesen, RH
neurokirurgiske afdeling, vil fortælle
om ætiologi, patogenese og behandling
af spinaltraumer.
7 maj kl. 16.00 – 18.00 afd. 2092, RH
(Tilmelding til David:
David@stud.ku.dk)
Kun for medlemmer

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.

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

Her er højdepunkter fra DAG 7 i
Big Mother huset:
Peter Q vågner som den første og starter den dejlige
morgen med at tage en velfortjent iskold snaps.
Jørgen og Kamal er uenige og kaster sig hovedkulds
ud i den syvende af mange politiske diskussioner.
Husets deltagere chokeres da Lars vågner så sent at
han ikke når at få sin morgenkvalme.
Peter L betror Jørgen at han savner sin
neuropædagogik, men Jørgen er god til at trøste og
efter få minutter er Peter L "helt klar igen".
Niels og Jesper spiller golf. Jesper vinder og kalder
Niels for en dårlig taber, hvilket Niels ikke umiddelbart kan afvise empirisk.
Alle i huset bliver enormt forskrækkede da Arne får
vandtynd diarré, men Niels kan berolige alle i kraft
af sin store viden på feltet.

Dagens vigtige udfordring for Big Mother deltagerne
er at tetanus-vaccinere med bind for øjnene. Det er
Pernille god til, men Søren snyder – og derfor får
deltagerne ingen søvn.
Hen på eftermiddagen opstår der nærmest
tumultagtige scener da Nils og Ralf vil lede efter
fjernsynet samtidig. Konflikten løses dog i al fordragelighed. Nils får lov at lede forgæves først.
Kl. 17.04 (ca) ryger Jesper en stille fest-splaf, mens
Nils kigger nærmere på den skjulte kamera-installation under badevægten.
Samtidig taler Kamal og Peter Q om hvor svært det
er at være fremmed i København i dagens Danmark.
Til aften laver Arne en super lækker gang helstegt
oksemørbrad "Rossini" a la moderne serveret med

foie gras, madeira og trøffel, hertil Chianti. Lars
leger kokke-elev.
Under middagen forsøger Søren at blive venner med
Pernille.
Efter et par flasker vodka bliver stemningen tumultarisk, 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 pastelblå neglelak, så mens de andre deltagere
sover sniger de sig ind og lakerer Ralfs tæer pastelblå.
Følg med i næste uge hvor nye udfordringer skaber
nye alliancer. Big Mother - eksklusivt i MOK.
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INDRE ORGANER OG VAGTBUREAU
STUDENTERPRÆSTEN PRÆSENTERER FØLGENDE ARRANGEMENTER
I DEN KOMMENDE TID:

"Den gode hyrde" - fredagsgudstjeneste
Hvad siger en tekst om en fårehyrde mig? Er det et kvalitetstegn, at lederen vi dø for sin flok? Kan man bruge
Jesus som et forbillede på en lederfigur? Kan et menneske ikke klare sig uden en ”hyrde”? Skal du kalde mig for et får!!?
Få svar på disse spørgsmål – eller måske nogle helt andre – ved den korte fredagsgudstjeneste.
Cand. theol. Lise Lotz, som er akademisk medarbejder for studenterpræsten, holder dagens prædiken.
Efter gudstjenesten er der – helt frivillig - fællesspisning i Studentermenighedens lokaler, St. Kannikestræde 8, 3.
Tid: Fredag den 2. maj kl. 12.15
Sted: Trinitatis Kirke, ved Rundetårn, Købmagergade 52, 1119 København K
"Funebariet" - En forårsudflugt til Danmarks eneste permanente begravelsesudstilling
Vi fortsætter vores række af lettere dødsfikserede udflugter og besøger denne gang et helt specielt sted, Funebariet, der ved at give oplysning og information ønsker
at være med til at gøre det mere naturligt at tale om begravelser.
Få fx svar på følgende spørgsmål: Hvad er ligsyn? Hvorfor skal der skrives dødsanmeldelse? Hvem er begravelsesmyndigheden? Hvorfor benyttes ligklæder? Hvad må
den døde få med i kisten? Hvorfor er kisten hvid? Hvad foregår der på krematoriet? Hvilke krav stilles til en urne? Hvor må asken spredes? Hvordan sikres, at asken
ikke bliver forbyttet? Hvorfor hedder det en rustvogn?
Der vil være et oplæg om udstillingen og efterfølgende mulighed for at drikke en kop kaffe eller en øl og for at få en snak på en café i nærheden.
Tilmelding: Er nødvendig til lotz@adm.ku.dk senest mandag den 12. maj
Tid: Onsdag den 14. maj, kl. 14.00- ca. 16
Mødested: Funebariet, Nikolaj Plads 27, 1067 København K Venlig hilsen
Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler. Han træffes på kontoret på Panum, lokale 15.2.1, tirsdag 10-12 og torsdag 12-14. Desuden kan han træffes
efter aftale; ring på 35 32 70 94 / 20 46 41 93 eller send en mail til pnh@adm.ku.dk

1. MAJ

WWW.FADL-VAGT.DK

Vagtbureauets kontor holder lukket 1. maj hele dagen
for personlig henvendelse.
Telefonerne i ekspeditionen samt bogholderiet er ligeledes lukkede.

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

OBS! OBS! OBS!

Udbetaling af feriepenge 2003/2004 sker i år på følgende måde.
1. Beløb på under kr. 1.000,00 (efter fradrag af skat
og arbejdsmarkedsbidrag FL §30 stk. 3)
udbetales automatisk i forbindelse med løn kørslen
ultimo april 2003 .
2. Såfremt beløbet er over kr. 1.000,- sendes der
feriekort ud i løbet af uge 14.03, og beløbet kan først
udbetales når der afholdes ferie (FL § 29).
3. Udbetalingen kan derfor tidligst finde sted ultimo
måneden før afholdelse af ferie, og kun mod at feriekortet indleveres inden den 20 i måneden forud.
4. Der kan ikke udbetales forskud på feriepenge.

KVB’s bestyrelse har netop besluttet, at Vagtbureauets
ekspedition fremover holder lukket fra kl. 15.00 om
fredagen.
Første gang 11. april 2003.

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 frustrationer, og vi vil nu gerne give de nyuddannede
FADL-vagter muligheden for at lære af andres oplevelser.
Det behøver ikke være en ”god historie” med høj underholdningsværdi, men blot en situation, du mener
kunne give baggrund for en god debat omkring arbejdet som FADL-vagt. Din historie vil selvfølgelig blive
behandlet anonymt, ligesom vi forventer at du overholder 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.

FERIEPENGE 2003/2004

Med venlig hilsen og god ferie
Vagtbureauet

INFEKTIONSMEDICINSK
AMBULATORIUM/HVIDOVRE
HOSPITAL
To medicinstuderende søges til udfyldelse af CRF’er
(Case report forms) i forbindelse med opstart af dansk
HIV-database.

Krav:
Skal kunne læse og forstå en medicinsk journal
Omhyggelig og tålmodig
Gerne teoretisk kendskab til HIV
Gerne 6. sem. eller længere

Arbejdstid:
Gerne fuld tid i ca. 3 mdr., muligvis længere (til opgavens fuldførelse)

Start: Snarest muligt
Løn: SPV-løn
Yderligere info:
Kontakt projektsygeplejerske Kirsten Bødker på tlf.:
36323021
Ansøgning:
Hurtigst muligt til Vagtbureauet

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.

