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Dumpeprocenten i kemi rager dig!
Du er ligeglad om der går neuro til fysiologieksamen!

-For du er på 2. Del og tænker kun på :

eksklusiv

Fase 2 Fest
Lørdag d. 27 sept. i Klubben

·····happy horse
·····surprise

·····nite-clubbin’
·····kendte

····· fri panmixi

Dørene åbnes kl.22
Entre 40 kr.

Billetter kan købes i klubben ons. d 24/9- fre. d 26/9 fra kl. 15-17
Studerende på 1. Del er ikke velkomne!

- Men der er  stadig brug for 2.-delere,
som har lyst til at hjælpe til med festen.

Vi mødes ons. kl. 16 i klubben.

Masser af hilsener fra festarrangørerne
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Tryk:
Tryk 16,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10,
Panum Instituttet 9.2.3, 1171København K,
Blegdamsvej 3, TLF: 35 32 38 28.
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2000
Udgives af FADL og Medicinsk Fagråd

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes ud-
formning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen
censur ud over den tekniske.
Redaktionen forebeholder 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: (Råtekst-standard for DOS, UNIX og Mac-computere)
ANSI: (Råtekst-standard for Windows-maskiner)
WP 5.0ð6.1 (WordPerfect 5.0, 5.1, 6.0 & 6.1 format til DOS eller windows)
Word 2.1ð6.01 (Word 2.1, 6.0 & 6.01 format til Mac og PC) (ikke 7.0!)
Pagemaker 5ð6 (Aldus Pagemaker 5.0 & 6.0 til Mac og PC)

Grafik TIFF: (Standard-grafikformat)
GIF: (CompuServe bitmap)
BMP: (Windows og OS/2 bitmap) (HELST dette format)
JPG/JPEG: (Stærkt komprimeret billedformat)
CorelDraw! 3ð5 (CorelDraw! 3.0, 4.0 & 5.0 format)

Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½' eller 5¼'-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@studmed.ku.dk. Spørg evt. på datastudiesalen.
3) Over WWW på hjemmesiden: "http://www.studmed.ku.dk/mok/indlaeg-send/http-post".

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).

-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. 1400. Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg!

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: "http://www.studmed.ku.dk/mok".

TorsdagOnsdag Søndag Mandag TirsdagLørdagFredag
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5. sem. HR
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2. sem. HR

MOKs
deadline!!

Dag

Morgen

Fortæl os når der sker noget, så vi kan få det i kalenderen her.

MOK
nr. 3 årg. 30
udkommer

MOK
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes 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 Medicinsk
Fagråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 100,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og ho-
spitaler, 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) Undervisningsbygning 1.

2) Indgang 1, dør 90 (omklædningslokale).
Bispebjerg: Kantinerne.
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 KL. 14.00 !!!!!!!
Ansvarshavende redaktør: Torben Dahl Larsen.

Denne uges forside: FASE II FEST

Denne                               redaktion:

18.30 Panum
SportsKlub mod
FKIF i DAI's
pokalfinale på
Østerbro Stadion20.00 Rus-

instruktør stor-
møde i Studen-
terklubben

20:00 P8'n viser
Pusher. Barsk
film

18:00 IMCC ex-
change holder
møde

Russerne
hylder deres
Rusvejledere
& Tutorer
med en stor
fest i Klubben!



3MOK & Studiet
Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i Uge 36-38

Dag/dato Træffetid Telefontid Vejleder

Mandag 11 - 14 14 - 15 Jon Prause
16 - 19 15 - 16 Christian Engell

Tirsdag 12 - 15 11 - 12 Synne Aaberg
Onsdag 13 - 16 12 - 13 Christian Heilmann
Torsdag 16 - 19     15 - 16 Palle Rasmussen

Træffetider fra uge 39

Dag/dato Træffetid Telefontid Vejleder

Mandag 11 - 14 14 - 15 Jon Prause
16 - 19 15 - 16 Christian Engell

Tirsdag 12 - 15 11 - 12 Synne Aaberg
Onsdag 9 - 12 8 - 9 Margit Bak Skousen

13 - 16 12 - 13 Christian Heilmann
Torsdag 16 - 19 15 - 16 Palle Rasmussen
Fredag 13 - 16 12 - 13 Jes Braagaard

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.

Tid til samtale kan bestilles hos Gitte Birkbøll eller Pia Henriksen, lokale 9.1.41,
tlf. 35 32 70 92 eller 35 32 70 93

REGLER VED EKSAMEN

AFMELDING AF EKSAMEN
Eksamensafmelding skal ske senest 10 hverdage før den første eksamensdag ved personlig
eller skriftlig henvendelse til eksamenskontoret. 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.
Fase I skal være bestået senest 6 år efter påbegyndelsen af studiet. Hvis du er begyndt på studiet
sommeren 1994 eller senere gælder det, at du skal have bestået kemi og anatomi I senest 2 år efter
påbegyndelse af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået senest 6 år efter bestået Fase I.
Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, d.v.s. inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.
Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister. Hvis man har overskredet sine tidsfrister p.g.a.
dokumenteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist gives dispensation.

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 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 eksamenskontoret. Sygdommen skal være dokumenteret med lægeerklæring, som skal være
eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage efter sygemeldingen. Hvis det drejer sig om en
mundtlig/klinisk eksamen skal du samtidig meddele instituttet eller afdelingen, at du er blevet syg,
så de ikke venter forgæves på dig. Dette skal du gøre senest 15 min. før eksamen, dog senest kl.
9.00. For sen sygemelding betragtes som udeblivelse, og tæller som et eksamensforsøg.
Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en tilsynsførende, skriv selv: SYG (SKAL IKKE
RETTES) øverst på opgaven og aflevér opgaven til den tilsynshavende. Derefter skal du omgå-
ende søge læge, og fremsende en lægeerklæring til eksamenskontoret senest 3 hverdage efter
eksamens afholdelse. Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom, vil opgavebesvarelsen
ikke blive bedømt.
Har du været syg til ordinær eksamen, og fortsat er syg til sygeeksamen, skal du indsende fornyet
lægeerklæring, med mindre den første eksplicit angiver sygdommens varighed til også at omfatte
tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers standardformuleringer: �kortere varighed� re-
spektive �længere varighed� gælder normalt henholdsvis 14 dage og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en eksamen 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. For de fleste fag kan der senest 5 dage før syge/reeksamen oplyses om
eksamensformen; ved personlig henvendelse til de berørte fag eventuelt tidligere.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men at du
selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret !

REEKSAMINATIONSMULIGHEDER
Det er en forudsætning for deltagelse i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3 eksamensforsøg
i det pågældende fag og det er en betingelse, at du har været tilmeldt og er mødt, 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 eksamen (mundtlige) eller 7-
10 dage efter offentliggørelsen af karaktererne (skriftlige).
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 men, såfremt du er
berettiget hertil, selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret.

REGLER FOR REEKSAMINATION
Der er mulighed for reeksamen på alle semestre (bekendtgørelsesbestemt på 2, 6. og 13. seme-
ster). For tre fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til de øvrige eksamensfag) ikke
være reeksamen, nemlig retsmedicin og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer skal bestås i samme eksamenstermin.
Anatomi I: 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.
Cellebiologi: To prøver (spot og skriftlig) med to uafhængige bedømmelser. Begge prøver skal
beståes i samme termin.
Kirurgi og medicin: Fagene består af en mundtlig og en skriftlig del, der opfattes som to selvstæn-
dige eksaminer. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og skriftlig kirurgi, hvis du er dumpet.
Du kan også gå til reeksamen i mundtlig og skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Mulighed for
reeksamen i medicin og kirurgi er ikke indbyrdes afhængige.

EKSAMENSKLAGER
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal være skriftlige og begrundede (velbegrun-
dede).
Du kan klage over:
1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets
forhold til pensum.
2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spot-præparater el.lign.).
3/ Bedømmelsen (d.v.s. karakteren eller tentamen-resultatet).
Generelle klager over opgaveformuleringen, relation til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kva-
liteten af spot-præparater) kan laves kollektivt, og skal stiles til eksamenskollegiet i det pågæl-
dende fag, og afleveres senest 3 dage efter eksamenens afholdelse, da der er tradition for at fagene
afholder deres første censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der valgt eksamensformænd/
kvinder (se MOK), 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).
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 ankekommission bestående af en lærer, to censorer og en
student. De træffer den endelige afgørelse, idet de kan vælge at fastholde karakteren, at hæve den
eller at tilbyde omeksamen. 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.

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

26 SEPTEMBER 1997 ER SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERING AF DISPENSATIONSANSØGNINGER

Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra
almindelige eksamensregler, fra regler og krav, som er nedlagt i den ministerielle bekendtgørelse
om den lægevidenskabelige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøgning om dispensa-
tion skal indsendes til studienævnet for medicin, som behandler og tager stilling til dispensation-
sansøgninger. I bekendtgørelsen er det fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispensere fra
reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra studieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning kan indgives på et særligt skema, som kan afhentes i studievejledningen
og studienævnssekretariatet. Ansøgningen skal skrives på maskine og udfyldes fuldstændigt
med oplysninger om:

- navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
- angivelse af studietrin og på fase II også klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de særlige forhold, der kan begrunde
dispensation)
- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning ect. vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger er i efterårssemestret 1997 fredag den
26. september. Kun ansøgninger, der er begrundet i akut opståede situationer, vil blive modtaget
efter fristens udløb og hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse sager, især an-
søgninger om meritoverførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at søge i så god
tid som muligt, og iøvrigt at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet og
fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne dokumentation.

FORSIDEAFLEVERING OSVAL I OG OSVAL II

Husk at fristen for aflevering af forsider i efterårssemestret 1997 er følgende:
OSVAL I    - mandag den 29. september 1997
OSVAL II   - onsdag den 1. oktober 1997
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KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA SIN
HOLDPLADS ?

Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at denne holdplads er din eneste undervisnings-
mulighed på det pågældende semestertrin. Hvis du blot udebliver, kan du ikke forvente at få tildelt
en holdplads igen næste semester.

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervisningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel,
manglende børneinstitutionsplads), skal du først og fremmest skaffe dokumentation på grun-
den til dit fravær d.v.s. lægeerklæring (udfærdiget i sygdomsperioden eller umiddelbart
herefter), vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du ansøge om dispensation til gentagelse
af undervisningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så snart problemet opstår.

Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning er henholdsvis 1. august og 10. januar - men
det er en god ide at ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for, hvorfor du ikke har fulgt
undervisningen.

Altså; som en hovedregel må du regne med, at du kun bliver genholdsat, såfremt der er plads på
et hold, hvilket ikke kan garanteres på forhånd. I fald du ikke får endnu en holdplads, bliver du
forsinket mindst et semester i dit studie.

Hvis du føler, at du er stødt ind i problemer, du umiddelbart ikke selv kan løse, så henvend dig
i studievejledningen. Vi vil førsøge at hjælpe dig eller i det mindste forklare dig reglerne angående
holdsætning m.m.

Studiet

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Styrende Organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Pia Henriksen, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70 93 (evaluering, holdsætning på 1. og 7. semester,
lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Berit Brix, lokale 9.1.71 , 35 32 70 63 (planlægning)

Klinikudvalget Rigshospitalet, Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Benedicte Ramsing, studentersekretær
Træffetid: onsdag 14.00 - 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 12.30 - 15.30

fredag 10.00 - 12.00

Klinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon 36 32 27 92
Line Kønig Wilms og Tine Mortensen, studentersekretærer
Træffetid: tirsdag 15.15 - 17.15
Helle Christensen og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
Bispebjerg Hospital, Adm.bygningen, indgang 20C, 2. sal, tlf. 35 31 24 38
Helle Christensen, sekretær
Træffetid: Mandag og torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Amt, KAS Herlev, 53 L 2, telefon 44 53 53 00 lokal 3371
Sofie Andreasen, studentersekretær
Træffetid: Mandag 15.00 - 16.00
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid: dagligt 10.00 - 14.00

Godkendt 8. september 1997

REFERAT NR. 6/97 AF MØDE I KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS AMT DEN 18.08.1997 KL. 15.15.

Tilstede: Ovl. Erik Hippe (EH), ovl. Finn W. Henriksen (FWH), afd.læge Ole Haagen Nielsen
(OHN), ovl. Lene Wallin (LW), ovl. Jens Strøm  (JS), stud. med. Ghulam Khan Nabi, stud. med.
Jens-Ulrik Stæhr Jensen, sekretær Birthe Brogaard og studentersekretær Sofie Andreasen.

Afbud fra: Prakt. læge Vibeke Bunch (VB), ovl. Troels Mørk Hansen (TMH), stud. med. Morten
Breindahl, stud. med. Lars Grønlund Poulsen, stud. med. Anders Bilde, stud. med. Lene Buhl Riis
og stud. med. Dorit Krustrup.

Revidering af medlemslisten: Der mangler 2 suppleanter til lærergruppen samt 1 ordinært medlem
og 3 suppleanter blandt studenterne. Suppleant for JS udpeges, FWH finder en repræsentant
blandt de kliniske lærere på KAS Gentofte. Studenterne finder selv medlemmer til udvalget.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Godkendelse af referat nr. 5: Godkendt, med yderligere orientering fra EH om brev til Frank
Wilhelmsen vedr. refusionsmidlerne og etableringsudgifter til sekretariatet. Skema vedr. ressource-
forbrug afventer lidt endnu.

3. Meddelelser: a) Formanden: 1) Der er udsendt brev til de 3 undervisningsafdelinger, der
extraordinært har fået tilført ressourcer i forbindelse med den eventuelle oprettelse af et 4. hold på
10. semester. Da hold 4 ikke blev oprettet grundet manglende tilmelding, opfordres undervisnings-
afdelingerne til på anden måde at konvertere ressourcerne til studenterundervisning. 2) EH ori-
enterer om nyhedsbrev, herunder 1-årigt projekt vedr. universitetsfunktionen og Universitets-
sekretariatet Kbh. amt. EH og FWH er - sammen med amtets professorer - indkaldt til møde
25.08.1997 på Amtsgården vedr. ny aftale med Københavns Universitet. FWH skriver indlæg
i nyhedsbrevet om budgetudvalget.

b) Studenterne: Jens-Ulrik Stæhr Jensen gør opmærksom på, at 7. og 8. semester studerende på
KAS Gentofte har aftale med kardiologisk afdeling P om at tilbringe en uge af deres medicinske
klinikophold her. Stud. med. Dorrit Krustrup ønsker at fratræde som suppleant.

c) Sekretariatet: 1) BB oplyste, at de efterlyste præparatkasser desværre ikke var blevet tilbage-
leveret til patologisk afdeling i løbet af sommerferien. Som følge heraf vil professor Svend Larsen
indføre restriktioner m.h.t. åbningstider og tilgængeligheden af mikroskopisk studiesal for de
fremtidige 11. semester studerende. 2) Fra Eksamenskontoret, DSF foreligger fra efterårssemesteret
1997 nye attestationsregler p.g.a. indførelse af elektronisk registrering, hvorved gamle attest-
hæfter afskaffes. Alle studerende skal fremover selv sørge for at få deres attestationsblanketter
udfyldt, hvorefter de skal afleveres til Klinikudvalgets sekretariat, der herefter indberettet direkte
til eksamenskontoret.

d) Studienævn for Medicin: Referat nr. 6 omdelt. Drøftes nærmere på næste møde 15.09.1997

4) Universitetssekretariatet. 1) Vedr. organisation og funktion. Beskrivelsen skal drøftes på
førstkommende stabsmøde og er endnu ikke godkendt. OHN gør opmærksom på fejl og mang-
ler i beskrivelsen af Forskningsudvalget og vil udarbejde tekst med korrekt formulering. 2)
Orientering om 1-årigt projekt. Den sundhedsfaglige direktør og dekanen er positivt indstillet og
har principgodkendt projektet. KAS Herlev betaler 1/2 løn til konsulent uden om refusionsmid-
lerne. Klinikudvalget tager beskrivelsen til efterretning.

5) Orientering.
a) Studieplanen: Fakultetsråd samt dekanatet støtter principielt arbejdet med den nye studieplan,
men beklager manglende information udadtil. Heldagsseminar med orientering om studieplans-
revisionen afholdes 18.09.1997, hvor man bl.a. håber på at kunne udarbejde et �manifest� for
denne. LW efterlyser kortfattet oversigt over tiltag inden for den nye studieplan, hvilket EH oply-
ser desværre ikke findes i øjeblikket. Materiale fra semesterudvalgene tilsendes medlemmerne.
EH undersøger, hvem der er medlemmer af semesterudvalgene.

b) Ad hoc udvalg: 1) Budgetudvalg: FWH oplyste, at fristen for ansøgninger udløb 15.08.1997.
Der er på nuværende tidspunkt ikke overblik over, hvor mange midler, der er til rådighed. På
baggrund af brev fra Frank Wilhelmsen af 21.07.1997 ønsker FWH en nøjere specifikation af,
hvad de i brevet omtalte beløb er anvendt til. EH og FWH vil på grundlag af dette skrive et brev.
FWH gør endvidere opmærksom på, at der bør tilføres ekstra midler fra Universitetet ud over
refusionsmidlerne, idet Klinikudvalgets sekretariat efterhånden varetager en del adm. opgaver,
der tidligere blev udført af Panum Instituttet. FWH oplyser, at Svend Larsen, pat. institut, har
modtaget fordelagtigt tilbud på mikroskoper. FWH får Klinikudvalgets godkendelse til, at man på
forhånd kan tage midler ud til indkøb af disse. BB orienterer om møde med kontorchef Bjarne
Christensen, økonomiafdelingen. Der er lovet udskrift af universitetssekretariatets konto for første
halvdel af 1997 og hele 1996. 2) Pilotprojekt v/ovl. Jens Strøm. Stetoskopidukken med hjerte-
mislyde er ikke til at fremskaffe. Vil kontakte de forskellige undervisere i Undersøgelsesteknik
desangående. 3) PBL arbejdsgruppen: Der vil blive foretaget evaluering af PBL-undervisning
i foråret 1997. Der afholdes kursus på LKF, RH, for undervisere i PBL 25.09.1997.

6) Undervisningsplaner. Pr. 25.08.1997 starter 56 nye 7. semesterstuderende i Kbh. amt. 8
studenter skal afholde deres kliniske ophold på Hillerød Sygehus. Møde med SFM den
21.08.1997 på Hillerød sygehus skal sikre det fremtidige samarbejde mellem Hillerød Sygehus,
SFM og Klinikudvalget, Kbh. amt. Alle undervisningsplaner for efteråret 1997 er udsendt.

7) Evt. OHN oplyser, at med. afd. C og F i løbet af efteråret vil blive lagt sammen, hvilket dog
næppe får betydning for de studenter, der har deres kliniske ophold her.

Mødet slut kl. 16.55.

Næste møde afholdes 15.09.1997 kl. 15.15.

Referent

Sofie Andreasen
Studentersekr.

Steen & Stoffer Classic



5Studiet & Annoncer
Fase I
OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER
PÅ 1. OG 2. SEMESTER.

For at kunne indstille sig til tentamen i kemi på 2. semester skal samtlige obligatoriske studie-
elementer i almen og organisk kemi være godkendte d.v.s. alle kemiøvelser.
For at kunne indstille sig til eksamen i anatomi I efter 2. semester skal alle obligatoriske studie-
elementer på 1. og 2. semester være godkendte.

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til en øvelse i kemi, må du prøve at lave en aftale
med din lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet hold. Men vær opmærksom på, at
øvelserne inden for samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, derefter tages øvelses-
opstillingen ned, og det vil være umuligt at tage øvelsen i dette semester. Såfremt man ikke gen-
nemfører øvelsen i indeværende semester p.g.a. sygdom skal man søge om gentagelse af øvelsen
det efterfølgende semester. Sørg derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form af en
lægeerklæring. Vær opmærksom på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller umiddelbart
efter din sygdomsperiode.

Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk studieelement, er du velkommen til at kon-
takte en studievejleder.

3. SEMESTER STATISTIK
HANNE HOLM  HAR  ÆNDRET  TRÆFFETID  TIL:
MAN - FRE 10 - 12.
SPØRGSMÅL VIL KUN  BLIVE
BESVARET I TRÆFFETIDEN.
STUDIESEKRETÆR HANNE HOLM
IMBG, MEDICINSK GENETIK
PANUM, 24.4.14

4. SEMESTER HOLDTILMELDING
HANNE HOLM  HAR  ÆNDRET  TRÆFFETID  TIL:
MAN - FRE 10 - 12.
SPØRGSMÅL VIL KUN  BLIVE
BESVARET I TRÆFFETIDEN.
TILMELDING TIL 4. SEMESTER FINDER STED UDEN FOR 24.4.14,
NORMALT INDEN 10. JAN OG 10. JUNI.
STUDIESEKRETÆR HANNE HOLM
IMBG, MEDICINSK GENETIK
PANUM, 24.4.14
Hanne Holm 8. September 1997
IMBG, Medicinsk Genetik, 24.4.14
tlf: 27818 / epost: hh@biokemi.imbg.ku.dk

Fase II
FARMAKOLOGI - 7. SEMESTER -
LOKALEÆNDRINGER

        Seminarerne i farmakologi for 7. semester vil foregå i          nedenstående lokaler:

        Rigshospitalet:
        10.09   kl. 12-13    =>  21.2.27b
        17.09   kl. 11-12    =>  21.1.24
        26.09   kl. 12-13    =>   1.2.48
        03.10   kl. 12-13    =>  21.1.21a
        10.10   kl. 13-15    =>  21.1.21a

        Københavns Amt:
        11.09   kl. 12-13    =>  29.01.30
        12.09   kl.  9-10    =>   1.2.34
        18.09   kl. 12-13    =>  21.1.24
        26.09   kl.  9-10    =>   1.2.18
        03.10   kl.  9-10    =>   1.2.18
        10.10   kl.  9-10    =>  21.1.21a

        Københavns Kommune:
        11.09   kl. 12-13    =>  21.1.18
        12.09   kl.  9-10    =>   1.2.17
        19.09   kl.  9-10    =>  21.1.21a
        25.09   kl. 12-13    =>   1.2.48
        03.10   kl.  9-10    =>   1.2.17
        10.10   kl.  9-10    =>   1.2.17

        Med venlig hilsen
        Kursusledelsen

BØGER TIL SALG:

Medicinsk kompendium bind, 1 og 2, 14. udgave. Ubrugt.
Pris: 2100 Kr.

Kittelhåndbøger:
Medicinsk kompendium Lommebog. Ubrugt.
Pris: 250 Kr.

Memo Medica:
Pris: 180 Kr.

Skadestuekirurgi:
Pris: 175Kr.

Procedurebogen:
Pris: 180 Kr.

Henvendelse: 33156416.

Annoncer

BØGER SÆLGES:

Miljø & arbejdsmedicin:
Grandjean, P: Miljø, sundhed og samfund 1 udg. 1991, som ny, kr. 290,- (nypris kr. 388,-)

Klinisk socialmedicin:
Michelsen, N. m.fl.: Klinisk socialmedicin 1 udg. 1992, som ny, kr 280,- (nypris kr. 371,-)

Fysiologi:
Crone, C. m.fl. : Fysiologi, FADL´s forlag, med streger, kr. 250,-

Ganong, W.F.: Rewiew of Medical Physiology 15 udg. 1989, kr. 200,-

Anatomi:
McMinn, R.M. H. et al.: A Color Atlas of Human Anatomy 2 udg. 1988, kr. 240,- Fotografier af
præparater, god til spot.

Henvendelse: Lone tlf. 31353507

SERIØS LÆSEMAKKER SØGES

Til at gennemgå farmakologi, mikrobiologi og genetik
på 7. semester,  efter behov
Er det mere udbytterigt og sjovere for dig
at gennemgå stoffet med en læsemakker
end at læse alt på egen hånd?

Kontakt Charlotte Bech, RH 2a
på 31 42 79 99

Læsemakker Søges

LABORATORIET FOR KLINISKE
FÆRDIGHEDER, LKF

TILBUD TIL ALLE FASE 2 STUDERENDE......

I laboratorierne i Teilum bygningen på Rigshospitalet har alle fase 2 studerende mulighed for at
træne kliniske færdigheder. Særligt rettet mod 7. semester studerende - inden og under det kliniske
ophold - har vi udstyr til træning af venflon-, sonde-, kateteranlæggelse og suturering.  Vore
øvrige laboratorier omfatter gynækologi og genoplivning (sidstnævnte dog kun tirsdage og
torsdage 16.00 - 21.00 i hold af 3 personer).
Alle tirsdage og torsdage fra kl. 16.00 - 21.00 vil der stå instruktører til rådighed for oplæring i de
kliniske færdigheder. Har den studerende modtaget undervisning tidligere på LKF i disse  pro-
cedurer kan laboratorierne også benyttes på dage uden instruktører, nemlig alle hverdage fra kl.
16.00 - 21.00 og weekends fra kl.10.00 - 18.00.

På gensyn
Studentermedhjælperne



6 Indre Organer
F.A.D.L.
KØBENHAVNS KREDSFORENINGS
BERETNING FOR 1996-97

1. Indledning
Sidste beretning sluttede med håbet om at få tid til at åbne øjnene, have holdning og profil - og at arbejde med
at FADL skal være en fagforening for alle - ikke kun et anvisningskontor.

Ved valget til repræsentantskabet var der kun opstillet 16, så der blev �fredsvalg�. Men 16 burde være nok
til at køre foreningen, selvom et aktivitetsniveau med det dobbelte klart er at foretrække. Da arbejdet imid-
lertid skulle i gang viste det sig at kun halvdelen at de 16 egentlig var interesserede i at yde et stykke arbejde.
Det er for lidt , hvad foreningen  også har båret præg af det sidste år.

Der er blevet afholdt ekstraordinær generalforsamling på begæring af 58 medlemmer, for at få udskrevet et
ny valg. Der mødte dog kun 25 op og for at udskrive valg skulle der være kommet 100 flere end de der sidder
i repræsentantskabet.

Den politiske handlekraft der ligger i bestyrelsen blev også drænet for handling, i og med at problemerne på
Hold 4611, fra hvilket et medlem henvendte sig til vagtbureauet med oplysninger om, at der foregik syste-
matisk svindel med dobbeltvagter, transportbetaling og vagter i andre folks navne på et af foreningens
hjemmeventilatørhold, tog meget tid. Problematikken er beskrevet under Vagtbureauet/VU.

Vagttimetallet har på grund af hospitalernes nedskæringer på vikarforbruget gennem året været lavt og
vagtbureauet vil igen i år skulle udfakturere en efterregning til institutionerne. Nedgangen er specielt gået
ud over fastholdsventilatørerne hvor arbejdsløsheden i perioder har været over 90 %. Det ser dog ud som om
vi har fået stabiliseret markedet, Indimellem har der været ubesatte vagter, en enkelt dag hele 12 og vi har
indgået en aftale mellem Rigshospitalet og FADL om vagtanvendelse, et godt udgangspunkt for fortsat
samarbejde med RH, hvor FADL har været en naturlig del de sidste 40 år.

Der er dog også sket nye og positive ting i FADL i år. Tillidsmandsordningen har set dagens lys, der er indledt
samarbejde med Lægefaglig forening for etniske minoriteter, en afklaring af FADL- vagters ansættelsesvil-
kår er  under udarbejdelse og  analysen af vagtbureauet i forbindelse med overenskomsten vil forhåbentlig
medføre både mere rationel drift og mere acceptable økonomiske vilkår � Læs mere om dette senere i
beretningen.

2. Bestyrelsen
Bestyrelsen har i perioden bestået af  Brian Bjørn, Jakob Lundborg, Nikolaj B. Bak, Ditte Gry Strange,  Lisbeth
Ludvigsen, Pedram Kazemi og Morten Kaad, suppleanter har været Gholamreza Dayani, Peter Roy
Kirkegaard  og Anne-Lise Z. Vedersø.
Bestyrelsen har for at højne mødernes niveau, tydeliggøre opdelingen mellem fagforening og vagtbureau og
spare personalets tid opdelt møderne i vagtbureau og fagforeningsmøder � det virker som om denne struk-
turændring er hensigtsmæssig.

I perioden har bestyrelsen støttet:
- Lægefaglig forening for etniske minoriteter med kr. 4.000.-,
- Danske Læger mod Kernevåbens studentergruppe med en flybillet til Tromsø, kr. 2.845
- Medicinerrey med kr. 12.000
- SVARNU med kr. 15.000
- Panumkoret, idet de låner Thalia gratis

1996 sluttede med omkring kr. 200.000 i overskud og det efter at der var sat penge af til EDB m.m.
Også i 1997 har der været god luft i budgettet, hvilket også har muliggjort oprettelse af tillidsmandsfunktion
og stillingen som etnisk konsulent. Den forbedrede økonomi skyldes meroptaget af studerende og burde også
kunne resultere i et �reelt� passivt kontingent.

2.0.1 Injuriesag anlagt af Pedram Kazemi mod Københavns Kredsforening
Pedram havde i forbindelse med at han blev fyret fra vagtbureauet i marts 1995 anlagt en injuriesag mod
FADL,KKF. I forbindelse med forligsforhandlinger der førte til at sagen blev forligt til fuld og endelig
afgørelse, blev det aftalt at følgende forligstekst skal offentliggøres i foreningens halvårs- og helårsberetning:

�I halvårsberetningen 1994/95 bragtes i rubrikken om orientering fra bestyrelsen følgende udtalelse:

�2.6.3 Kollegial Klage over Pedram Kazemi

I forbindelse med sin behandling af ovenstående sag udleverede vagtchefen personlige oplysninger om
holdlederen og en anden på holdet...�

Bestyrelsen har under en retssag, som nu afsluttes forligsmæssigt, anerkendt, at Pedram Kazemi som vagtchef
behandlede den omtalte klagesag i overensstemmelse med de dagældende regler for klagebehandling. Der
var således ikke tale om, at Pedram Kazemi uberettiget videregav personlige oplysninger�.

2.1. Bestyrelsens løbende faste arbejdsopgaver
2.1.1 Medlemskontrol
Medlemskontrollen er indarbejdet i foreningens love idet formuleringen af krav til medlemsskab er at man
er �aktiv medicinstuderende�.
Sundhedsstyrelsen har ligeledes i 1974 fastsat at �betingelsen for at bureauet kan tildele en student en vagt
i et sygehus eller lignende institution er, at den studerende er aktiv medicinstuderende. Repræsentantskabet
har besluttet at bureauet mindst en gang årligt skal  kontrollere, at medlemmerne ifølge fakultetet er studie-
aktive, dvs., at de opfylder de af fakultetet fastsatte grænser for studiet, eller har dispensation til at overskride
disse. Desværre er repræsentantskabet kommet til  på nogle områder at fastsætte grænser der er strengere end
fakultetets, og der arbejdes på at udbedre dette. Samtidig har VB spurgt medlemmerne om tilladelse til for
nemheds skyld i fremtiden selv at indhente oplysning  om studieaktivitet fra fakultetet.

2.1.2. Arbejdsmiljø
Der har været løbende kontrol af medlemmernes overholdelse af arbejdsmiljøreglerne

I starten af 1995 var der ca. 10% af medlemmerne der overtrådte reglerne. I 1996 er der kun ca. 4% (seneste
kørsel).  Et hold (hæmodialyseholdet) har fået dispensation til at afholde dobbeltvagter, idet der er indgået
en lokalaftale om arbejdsmiljø med Rigshospitalet.

Andre kan redegøre for pludselig opstået sygdom, som skrives på styrkelisten når man derved får to vagter
efter hinanden.

Arbejdsmiljøprogrammet er nyprogrammeret således at der maskinel kontrol på 16-timers vagter, som tid-
ligere ikke blev fanget af edb-systemet og derfor måtte tjekkes manuelt.

2.1.3. Racediskrimination i sundheds-sektoren
FADL har det som sin erklærede målsætning at kæmpe aktivt mod racisme i sundhedssektoren, herunder
naturligvis også i FADL selv.

FADL har støttet Lægefaglig forening for etniske minoriteret´s (LFEM) høring om diskrimination i sundheds-
sektoren.

FADL har også i samarbejde med LFEM arbejdet med idéen om at ansætte en etnisk konsulent. Denne
konsulent skulle dels rådgive FADL i konkrete sager dels afdække de etniske minoriteters forhold i FADL.
Oplægget er endnu ikke endeligt vedtaget af  KKR, idet der endnu er en del uafklarede punkter vedrørende
kvalifikationer, kompetence og økonomi.

2.1.4. Medlemsinformation
Har ikke fungeret i perioden trods en stor erkendelse på intro-seminaret af vigtigheden.

2.2. Bestyrelsens udvalgte arbejdsopgaver
2.2.1 Passivt kontingent
Det blev fra starten besluttet at fortsætte med differentieret kontingent.  Og hen over sommeren er der 170
medlemmer som meddelt at de ikke har arbejdet under FADL´s overenskomster eller været lægevikarer.
(været passive). De har fået 150 kr. tilbage pr. halvår. Sidste år var beløbet kr. 220, men det er jo afhængigt
af både antallet af de der tjener over 150.000 og antallet af de passive.

Det har i været diskuteret om man skulle afskaffe det differienterede kontingent og kun operere med et
almindeligt kontinget og et passivt kontingent for de der ikke arbejder under FADL´s overenskomster. Anskues
FADL som fagforening for alle er det naturligt med et fælleskontinget for alle vagtaktive. Et kontingent der
ikke er større end at alle kan betale og være med til at støtte det studentersociale liv på Panum, herunder MOK,
Fagrådet, RUS-kurser og Mediciner-revy.
Desuden driver FADL et forlag og er medejer af Panum-Bogladen. Der bl.a. er med til at holde priserne nede
på relevant litteratur.

Kontingentet går jo til fagforeningen og skal ikke ses som et vagtgebyr.

Der blev nedsat en gruppe bestående af Linda, Emil Bartels,  Nikolaj B. Bak og Peter Roy til at arbejde med
passivt kontingent � Der er endnu ikke kommet oplæg til KKR.

2.2.2 Vedtægtsændringer
Vedtægtsrevisionsgruppe, der består af Jakob Lundborg, Brian Bjørn og Torben Conrad havde planlagt at
arbejde videre hvor den slap med tre områder eller problemstillinger, hvor der kunne være behov for
vedtægtsændringer:

1) Medlemsdemokrati
2) Fagforening vs. arbejdsgiver / inhabilitets-problemer
3) Uklarheder i vedtægterne

Gruppen har endnu ikke lavet oplæg til KKR.

2.3. Forretningudvalget
Bestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg, som er indrettet på den måde, at de tre bestyrelsesmedlemmer
er de ansvarlige for personalepolitikken på de tre områder KKF har indflydelse på:
- KKF-sekretariatet på Panum
- HF-sekretariatet (sammen med de to andre kredse)
- Vagtbureauet (på VC-kontoret og i samarbejde med direktøren).

FU har bestået af Brian Bjørn, Nikolaj B. Bak og Jakob Lundborg.

2.3.1 Personalet
I kredsen er sekretær Linda Edslev, bogholder Anette Petersen (i stedet for Mette) og faglig sagsbehandler
Torben Conrad ansat.

HK-overenskomsten skal i forbindes med de almindelige overenskomstforhandlinger (OK-97) forhandles
HK´erne på kreds- og hovedforeningssekretariatet.

I forbindelse med OK-95 besluttede bestyrelsen at arbejde på fremover at finde en metode så disse forhand-
linger bliver mindre udmarvende for både politikere og personale.

2.3.2. Edb-anlæg
Nikolaj har stået for  Kredsens edb. Vi er overgået til styresystemet Windows-95.

2.3.3 Samarbejdsudvalget i KKF
Udvalget har holdt to møder i perioden, hvor man gensidigt har orienteret hinanden.

Der er bevilliget penge til indkøb af nye stole, lamper og borde til de ansattes skærmearbejdspladser.

Personalet har  været på forskellige kurser.

2.4. Arbejdet i HF og HF-udvalg
I Hovedbestyrelsen har Nikolaj B Bak været næstformand.
Anne-Lise Z. Vedersø, Lisbeth Ludvigsen og Brian Bjørn har været medlemmer.
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2.4.1. Lægevikaroverenskomst (LVG)
Anne-Lise Z. Vedersø er formand for LVG.
Fra kredsen har endvidere Jakob Lundborg frem til marts og Torben Conrad deltaget.

De af Amtsrådsforeningens ensidigt fastsatte vilkår for medicinstuderende, der ansættes som vikar i under-
ordnet lægestilling er udløbet pr. 1.4.97.

I skrivende stund er der stor mulighed for at der indgås en lægevikaroverenskomst d. 7.10.97, som får virkning
fra 1.4.97. Dvs. at såfremt du har været i lægevikariat vil din løn blive efterreguleret og det kan få indflydelse
på din SU.

LVG har udgivet to numre af FADL-forum, som der henvises til.

2.4.2 OU
I perioden er der arbejdet med indsamling og prioritering af krav.

Fra kredsen har Ditte, Jakob, Torben Conrad  og yderst sporadisk Pedram deltaget.

Der rejstes 4 krav til OK 97
1. Bevare relationen til sygeplejerskernes begyndelsesløn
2. Få en godkendelse af aktiviterne i vagtbureauerne og i forlængelse heraf  sikre en økonomi der
balancerer.
3. Mulighed for udbetaling af løn svarende til størrelsen af sygedagpenge under barns 1. sygedag.
4. Holdledertillægget forhøjes med 50 kr. pr. måned.

Forhandlingerne er endnu ikke afsluttede fordi man afventer dels en afklaring af vagtbureauanalysearbejdet
(se andetsteds), dels en afklaring af hvem der er arbejdsgiver i forhold til medicinstuderende på vagt. Men
hovedkravet i år er lønforhøjelser med det formål at bringe os tættere på den procentrelation vi principielt
er enige med arbejdsgiverne om at vi skal holde til sygeplejerskenes begyndelsesløn (SPV -  90%, VT - 95%
og DIA/CARD  - 100%). FADL sakker desværre bagud fordi sygeplejerskerne de sidste år har opprioriteret
deres nyuddannede sygeplejerskers grundløn.

2.4.3. Turnusudvalget
En ny bekendtgørelse kom 12. januar 1995 fra Sundhedsstyrelsen. Den indeholdt enkelte forbedringer, men
også alvorlige forringelser, som udvalget sammen med Gruppen af Yngste læger (GYL)  forsøger at for-
bedre.

Bekendtgørelsen er ikke blevet ændret men alligevel fik forsvaret militærordningen tilbage ved en intern
aftale. Det har FADL og FAYL protesteret over.

Anne-Lise Z. Vedersø er kredsens repræsentant og har lavet et stort arbejde med information til 11. og 12.
semester studerende og sammen med GYL og FAYL� s bestyrelse  fået vedtaget en resolution på det nyligt
afholdte FAYL repræsentantskabsmøde.
Udrag:
�Repræsentantskabet lægger vægt på at der fortsat etableres turnusstillinger til alle tilmeldte kandidater.
Repræsentantskabet turnuspolitik er fortsat gennemførelse af samtlige forslag i turnusgruppens rapport 1994,
herunder at der sikres reel mulighed for selv at sammensætte turnus.�.

2.4.4 Forsikringsudvalget
Lisbeth Ludvigsen er kredsens repræsentant i udvalget.

En kollektiv forsikringsordning administreret af FADL burde være den optimale løsning for medlemmerne
(billigere og bedre), i stedet for individuelle forsikringsordninger.

Det har dog vist sig at flere medlemmer har fundet individuelle alternative løsninger.

Tryg-Baltica er blevet for dyr.

FADL synes at et tilbud om forsikring er en fagforeningsopgave fordi:
-  du ikke behøver at være bange for at blive
  smidt ud selv om cyklen er blevet stjålet 7
  gange
- fordi vi har medbestemmelsesret om
  dækning af skader
- den er tilpasset bedst til medicinstuderende
  (fx. højere erstatning for skade på fingre, syn
  og hørelse).
- der er særordninger ved sygdom
- ved at FADL opkræver forsikringspræmien er
 der en fleksibilitet

I den nyligt afholdte meningsundersøgelse er der 77% af 1036 besvarelser, der mener det har betydning at
FADL forhandler aftalen og derved står som garant for indholdet.
36 % har tænkt på at skifte forsikringsselskab.

2.5 Vagtbureauet
Bestyrelsen har vedtaget at der skal laves overenskomst for vagtcheferne med Ledernes Hovedorganisation
(LH), således at deres fagforening og deres arbejdsgiver ikke er en og samme person.

Jens-Christian Faber Rod har været vagtchef og Line Drachman har været vagtsouschef. Jens Christian har
desværre valgt at sige sit job op. Line er derfor blevet vagtchef og vi søger efter en ny vagtsouschef.

2.5.1. Vagtbureauanalysegruppen (VAGL)
Som resultat at sidste overenskomstforhandlinger arbejdes fra FADL og til dels arbejdsgivernes side med at
sammenstykke en økonomi for vagtbureauerne som er holdbar i nogle år fremover trods store udsving i
vagtmarkedet.
I forbindelse med dette har vi kigget på hvilke aktiviteter der varetages i vagtbureauet og hvormange/hvilke
ressourcer der bruges til disse.

For KKF er det meget vigtigt at bibeholde aftalen om at institutionerne betaler det det koster at drive vagt-
bureauet, hverken mere eller mindre. Det er også vigtigt at arbejdsgiverne tager et ansvar for bureauets drift,

sikrer at vi ikke udnytter systemet som de private vikarbureauer gør det (læs; opbygger overskud) at de
accepterer at FADL er en del af det danske sundhedssystem.

2.5.2. Vagtmarked
2.5.2.1 Rigshospitalet
Efter at Rigshospitalet havde sagt fuldstændig stop for eksterne vikarer lykkedes det FADL at få en aftale i
stand hvori åbnedes mulighed for at RH brugte FADL-vagter. For FADL var dette en kæmpe sejr i forhold
til at fastslå, dels at vi adskiller os fra de private sygeplejevikarbureauer, dels at vi har nogle kvalifikationer
som RH ikke kan undvære. Samtidig sikrede vi et marked som FADL har meget svært ved at være foruden,
da en meget stor del af vores vagter, især på andendelsområdet ligger på RH

2.5.3 Vagtudvalget
Det lille vagtudvalget har bestået af  Jakob Lundborg (formand), Emil Bartels og Morten Kaad.

Jakob har trukket sig pr. 1.9.97, og bestyrelsen har ikke kunnet udpege en ny vagtudvalgsformand.

2.5.4 Klage-/karantænesager på VB
2.5.4.1 Hold 4611
I oktober måned 1996 henvendte et medlem sig til vagtbureauet med oplysninger om, at der foregik syste-
matisk svindel med dobbeltvagter, transportbetaling og vagter i andre folks navne på et af foreningens
hjemmeventilatørhold. Medlemmet havde selv deltaget I dette, men ønskede ikke at det skulle fortsætte.
Vagtudvalget og vagtbureauet tog dette meget alvorligt og et større udredningsarbejde startede. I løbet af
oktober gik situationen I hårknude da det var påstand mod påstand holdet og medlemmet imellem. Vagt-
udvalget kunne ikke selv komme videre I efterforskningen, og da VU mente der var tale om overtrædelser
af straffeloven, blev det besluttet at bede politiet om at indlede efterforskning I sagen. Af denne grund blev
de 9 medlemmer på holdet den 29. oktober 1996 sat I midlertidig generel vagtkarantæne. Foreningen stillede
med et fuldt kvalificeret hold til erstatning for de karantæneramte, men dette hold kom aldrig i arbejde, da
patienten nægtede dem adgang. Holdet blev derfor seponeret den 11. november 1996. Syv medlemmer blev
herefter, uden om FADL, ansat til at fortsætte med at passe patienten. Derfor blev de, af repræsentantskabet
ekskluderet af foreningen for at arbejde uden om FADL�s vagtbureau. Denne eksklusion er senere blevet
stadfæstet af hovedbestyrelsen og er nu af de syv indbragt for voldgiften.
De to sidste medlemmer har, først via Fogedretten og senere Landsretten forsøgt at få nedlagt Fogedforbud
mod Vagtbureauets opretholdelse af deres midlertidige generelle vagtkarantæne, som de begge mente var
uberettiget. Både Fogedretten og Landsretten har imidlertid givet vagtbureauet medhold I, at det er fuldt
berettiget at begge medlemmer er I midlertidig generel vagtkarantæne så længe der foregår politimæssig
undersøgelse i sagen.
Under disse to sager ved Fogedretten har begge medlemmer, under vidneansvar, udtalt sig om de forhold,
hvorunder der blev afholdt vagter på holdet. På denne baggrund besluttede VU, af hensyn til en afklaring
overfor disse to medlemmer, at der nu kunne skrides til en egentlig disciplinær sanktionering overfor dem
uden at afvente resultatet af politiets undersøgelse, som så ud til at kunne tage lang tid. En eventuel straffesag
vil altså ikke komme disse medlemmer yderligere til last i disciplinære sammenhænge, med mindre helt nye
ting kommer frem. Resultatet af de to disciplinærsager blev, at det ene medlem er blevet indstillet til eksklusion
af FADL, en sag der endnu ikke er afsluttet, og det andet medlem blev idømt 1 års generel vagtkarantæne.

2.5.6 Uddannelse
Der har været  bevilget penge fra KKF til Ekg-kurser, men idet der i OK-95 forhandlingerne blev afsat kr.
120.000  pr. år til alle tre kredsforeninger (ca. kr. 52.000 til KKF) til afholdelse af efteruddannelseskurser
er de blevet af holdt af disse penge.
Søgningen er forsat stor til Ekg-kurserne. Og der afholdes 4 pr. semester. Hvert kursus koster kr. 4.000.
MF er derfor blevet opfordret til at tage kontakt til fakultetet for at gøre opmærksom på at de medicinstude-
rende indenfor EKG-diagnostik har et fagligt problem som fakultetet bør tage sig af.

Det har været diskuteret at afholde kursus for FADL-vagter i psykiatrisk afdeling � et sikringskursus.
Holdlederne skal kunne få bedre uddannelse og støtte ved problemer på holdene. Der afholdes nu holdleder-
kursus hvert semester, næste gang 15. november 1997.

3. Repræsentanskabet
Repræsentantskabet har i perioden afholdt 8 møder.

Repræsentantskabet fastlægger fagforeningens budget, herunder kontingentet, som har været uforandret i de
sidste par år. Desuden godkendes regnskabet af repræsentantskabet.
Repræsentantskabet har i perioden godkendt
en sammenskrivning af alle vores instrukser
(SPV-,VT-, Holdleder- og arbejdsmiljø-
instruks mv,) i et hæfte, ligesom de har
godkendt tillidsmandsordningen og
valgt en fra prepræsentantskabet til at have
kontakten til dem.

3.1 OK-97
Se under Hovedforeningen.

3.2. FADLs formål med bl.a. sundhedspolitik, målsætning og holdning.
For at få en mere overordnet og eksplicit sundhedspolitik i FADL nedsatte Hovedforeningen et program
udvalg, der skulle tage sundhedspolitiske emner op til diskussion i Hovedforeningen og de tre kredsforeninger
på alle planer.
Udvalget er kommet med et oplæg til emner der kunne være interessante at diskutere.

Siden er der ikke sket så meget.

4. Medicinerhus/FADL på Panum
FADL�s flytning til nye lokaler blev fejret med stor succes. 300 medlemmer fandt vej til de nye lokaler og fik
slukket tørsten i FADØL.
Lokalerne er langt fra så gode som de gamle, men der arbejdes da stadig også på at få etableret et Mediciner-
hus.

Indre Organer
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SPV - VAGTER

Ugestatistik for ugen: 1/9 - 7/9

ma tir ons tor fre lør søn ialt %
07-15
bestilt  4  6   8  3  6  15  2  44

07-15
udækket  2  0  3  0  1  1  0  7 16

15-23
bestilt  17  15  13  11  11  10  7  84

15-23
udækket  1  0  1  0  1  0  0  3  3,5

23-07
bestilt  12  18  19  9  14  5  12  89

23-07
udækket  1  1  4  0  0  0  1  7  8

ialt
bestilt  33  39  40  23  31  30  21  217

ialt
udækket  4  1  8  0  2  1  1  17  8

dæknings
%  88  98  80  100  94  97  96

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

VT - VAGTER

Ugestatistik for ugen: 1/9 - 7/9

man tirs ons tors fre lør søn ialt
ledige
hold  7  5  6  5  6  6  5

arbl.
vagter  20  17  18  14    18  18  20  141

planlagte
vagter  27  27  27  27  27  27  27  189

Antallet af ledige hold opgøres kl. 24.00. Er der anført et minustegn i kolonne �ledige hold�,
angiver det antallet af ubesatte bestillinger fra hospitalerne. Når antallet af arbejdsløse vagter ikke
svarer til antallet af ledige hold, skyldes det, at der i døgnets løb seponeres hold eller, at der i
døgnets løb bestilles hold og ofte kombineres dette.

Antal planlagte vagter i ugen: 189
Antal arbejdsløse vagter i ugen: 123
Arbejdsløshedsprocent: 65 %

ÅBNINGSTIDER PÅ VAGTBUREAUET

Mandag: 9.30-12 og 13.00-15.00
Tirsdag: Lukket
Onsdag: 8.00-12.00 og 13.00-17.00
Torsdag: 9.30-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 9.30-12.00 og 13.00-14.00

Vagtchefernes træfftider

Mandag: 13.00-14.00
Onsdag: 15.00-16.00
Fredag: 13.00-14.00

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE

Der er mange hold der søger folk til indsupplering. Så hvis du vil have fast arbejde, så kom ud
af busken og lav en ansøgning til et af de mange hold. Der er muligheder for både SPV�ere og
VT�ere.

Hvis du søger på mere end et hold, så skriv hvilket hold du helst vil være på, på alle dine ansøg-
ninger. På denne måde undgår vi, at indsupplere dig på flere hold, du alligevel ikke har tænkt dig,
at være på. Det er meget besværligt, når nye holdmedlemmer ringer og springer fra holdene dagen
før der skal lægges vagter. Husk også, at du kan tvinges til, at blive på holdene i 2 måneder, som
din egentlige opsigelse jo er.

Der har været en del tilfælde af ovenstående, og hvis situationen fortsætter, må vi insistere på, at
I bliver på holdet, i minimum to måneder, når først I er indsuppleret. Så lad være med, at søge på
hold, hvor I alligevel ikke vil være, hvis I får et �bedre� tilbud...

Til alle jer der i disse dage får plads på et vores efterårskurser, hvis I af en eller anden grund ikke
agter at benytte pladsen, så giv os besked så hurtigt som muligt. Vi har mange på venteliste, specielt
til VT-kurserne, hvor 24 kvalificerede har fået afslag, p.g.a. plads mangel. Kurset er for dyrt til, at
spilde pladserne og vi mangler ventilatører.

Med venlig hilsen

Line Rotenberg og Jens Christian Faber-Rod
Vagtchef Vagtsouschef

HJEMME VT-HOLD 4606

søger 4 nye medlemmer

Vi plejer en lille pige på 5 måneder med muskelsvind, hvis situation til stadighed forringes. Vag-
terne er nattevagter fra kl. 22.30 til 06.30 og foregår i hjemmet hos en meget sød familie. Holdet
dækker samtlige nattevagter.
Du skal kunne tage 4-6 vagter om måneden og gerne kunne starte i slutningen af september.

Kvalifikationer: 150 VT-timer. Ansøgere med BVT-kursus og børne erfaring vil blive foretruk-
ket.

Ansøgningsfrist: Mandag den 22. september kl. 12.00, på Vagtbureauet.

Yderligere information, kontakt holdleder Lars Vadstrup på tlf.: 35 82 80 07.

HJEMME VT-HOLD 4699

søger 2 nye medlemmer

Vi passer en mand med sølvkanyle, i hans hjem i Hvidovre. Vi har faste nattevagter fra 23.00 -
9.00. I dagtiden klarer patienten sig uden respirator, men han aflastes med respirator om natten.
Vi er i øjeblikket 4 på holdet, men vi vil gerne være 6 til at dele di i alt 30 vagter om måneden.

Krav: Mindst 150 VT-timer. Kunne tage 4-5 vagter om måneden. og kunne deltage i hold-
møde d. 19/9 kl. 16.00

Ansøgningsfrist: 18. september 1997, kl. 12.00 på Vagtbureauet.
Kontakt e.v.t. holdleder Asger Larsen på 33 24 18 06.
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SPV-HOLD 1506

søger 8 SPV�ere !

Vi er et døgndækkende hold, der passer en voksen hjerneskadet kvindelig patient på en institu-
tion i Nordsjælland. Vi står først og fremmest for den almindelige pleje og omsorg i   rt samarbejde
med personalet, under afdelingens ansvar.
I øjeblikket arbejder vi i 12 timers vagter, DV: 7.30 - 19.30 og NV: 19.30 - 7.30. Der ydes
transportgodtgørelse ved hver vagt. Alle vagter giver samme løn ialt kr.: 1956,- pr. vagt plus
billetrefusion.

Kvalifikationer: Min. 200 SPV-timer, kunne tage min. 3 vagter pr. måned, kunne blive på holdet
i mindst ½ år og være indstillet på et nært samarbejde med afdelingen. Du skal ikke være tilbage-
holdende og kunne sætte grænser, erfaring med psykiatriske eller hjerneskadet patienter en for-
del.

Vi kan tilbyde: En fantastisk god og lærerig vagt, på en meget velfungerende afdeling.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 18. september kl. 12.00 på Vagtbureauet.

Du skal kunne komme til vores holdmøde torsdag kl. 17.00 på Vagtbureauet. Ring torsdag efter
kl. 13.00 og hør om du er kommet på holdet.

Kvalificerede ansøgere vil blive kaldt til samtale efterfølgende.

Kontakt e.v.t. holdleder Ali på 20 23 91 22.

HJEMMEDIALYSE I ØSTTYKKE.

Vores lille ekslusive hjemmedialsehold, som også går under betegnelsen 4222, søger 1 nyt
medlem til indsupplering snarest muligt. Vi er to medlemmer på holdet, Katja på 12. sem. og Claus
på 13. sem. Da vi begge gård en tral tid i møde, har vi brug for en ekstra til lidt aflastning.
Arbejdet består i at hjælpe Kirsten med opstart af dialyst, monitorering under dialysen ( 4 timer),
samt afslutning. Kirsten kører dialyse hjemme to gange om ugen, onsdag og fredag. Om man-
dagen kører hun på Riget.
Arbejdstiden er primært om formiddagen, medn aftales fra gang til gang.
Det er et meget frit arbejde og Kirsten er en meget sød og varm dame.
Vi kræver af dig at,

-du har hæmodialyse erfaring (helst
 med en AK 10/100)
-du er sød og rar og fleksibel
-du kan tage 2-4 vagter om måneden,
 cirka
-du kan blive på holdet i mindst et år

Så kan vi tilbyde dig,

-FADL�s mest attraktive arbejde
-1-2 følgevagter, eller efter behov
-god løn med transportgodtgørelse
-2 søde kolleger

Har dette fanget din interesse, så er du meget velkommen til at kontakte Claus på tlf. 31 39 30 76
for at høre nærmere. Ellers skal du bare udfylde en ansøgning og aflevere den på Vagtbureauet
senest torsdag d. 25/9-97 kl. 12.00.

HJEMMEHOLD 4660 (KASTRUP)

Vi søger 1 nyt medlem med start pr. 1. okt. 1997, til dækning af 2-3 vagter pr. måned.

Vi passer en 13-årig pige med kronisk hjerte-lunge sygdom. Vores arbejde består i, at hente pt�en
fra skolen, læse lektier med hende, tage på ture, bage pandekager eller hvad vi har lyst til.
Pt�en får ilt på næsekateter 1/2-1-time om dagen. Som det fremgår, er vores arbejde meget frit.

Vi dækker onsdag og torsdag fra kl. 14.30-22.00.

Vi ønsker at du er:  - VT�er med min 150 VT-timer
 - på fase 1
 - pædagogisk og glad for børn
 - har kørekort

Ansøgningsfrist: Torsdag den 18. september kl. 12 til VB.
Der er holdmøde i uge 39.

Henvendelse: Til John tlf. 31 42 80 54

HJEMMEVENTILATØRHOLD 4604

søger 1 nyt medlem pr. 1. nov.

Vi passer en 9-årig dreng i 10-timer nattevagter i hans hjem på Amager.

Du skal helst være glad og smilende og virkelig kunne lide børn.

Kvalifikationer: Min. 200 VT-timer
(men individuelle hensyn vil blive taget)

Krav: Du skal kunne tage mindst 3-5 vagter pr. måned, (kan være på SU).
Kunne deltage i holdmødet 28. okt. 97 kl.
17.00.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 23. okt. 1997 kl. 12.00 til VB.

Yderligere oplysninger: VB eller holdleder Allan Dorland tlf. 53 60 97 74.

SPV - HOLD 1507

søger 2 nye medlemmer

Holdet er døgndækkende på en ung mand, der er blevet svært hjerneskadet efter insulin chok. I
øjeblikket er pt. indlagt på neuromedicinsk afd. på Hvidovre Hospital, hvor han er vågen 3-4
timer i døgnet. Vi varetager den daglige pleje af pt. i samarbejde med afdelingens øvrige personale.
Arbejdet består således i at give sondemad og medicin gennem sonde, måle blodsukker, få pt. i
bad og skærme ham fra af forlade stuen. Pt. kan i perioder være urolig, hvorfor en vis portion
tålmodighed er en fordel.

Kvalifikationer: min 200 SPV-timer, gerne erfaring med hjerneskadede.
Skal kunne tage 4 vagter eller mere om må-

neden.
Skal kunne deltage i holdmødet torsdag d.

18/9 kl. 16.00

Ansøgningsfrist: Torsdag den 18/9 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

Kontakt e.v.t. holdleder Jen Jakob Thune på tlf.: 33 25 62 03.

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD SØGER 2
NYE DIALYSEASSISTENTER

Hold 4101 kan tilbyde FADL�s mest bloddryppende og prestigefyldte job som dialyseassistent
på Rigets afd. 2133. Arbejdet består i at dialysere såvel akutte som kroniske dialysekrævende
patienter og alt hvad dertil hører d.v.s. overvågning af ptt. anlæggelse af fistelnåle, i.v. medicine-
ring, blodprøvetagning, afledning af EKG, stuegang med læge etc.etc..
Er patienterne så dårlige at de ikke kan flyttes fra deres afd., tager vi en dialysemaskine under
armen og dialyserer dem hvor de måtte befinde sig. Endvidere udfører vi plasmaseperatioer, hvor
vi på specielle maskiner kan udskifte en pt. Plasma og derigennem skille denne af, med eventuelle
autoantistoffer. Alt i alt et meget varieret og spændende arbejde med masser ansvar. Desuden
foregår der en del forskning på afdelingen, hvilket betyder at der er gode muligheder for at få
skrevet sin OSVAL II i et kendt miljø.

Vi kan altså tilbyde dig:

1. Et alsidigt job.
2. 7½ times vagter. Hovedsaligt af-

tenvagter, ingen nattevagter og
ingen vagter fra lørdag eftermid-
dag til søndag eftermiddag.

3.  Flere studenter i vagt samtidig.
4. 10 lønnede følgevagte
5. GOD LØN.
6. Masser af klinisk erfaring.
7. Gode og traditionsrige holdmø-

der i ind- og udland.

Hvis du:

-er på fase II.
-består farmakologi indenfor en o-
 verskuelig fremtid.
-har min. 300 VT-timer.
-kan tage min. 10 vagter om måne-
 den (etabsolut krav).
-er sød, rar og fleksibel.

Har du yderligere spørgsmål så ring til:
Helle Mørch tlf. 33 25 82 17 eller Pal Krohm tlf. 31 21 33 93.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 25 sept. 97 kl. 12 til VB.
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Medicinsk Fagråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Fredag den 19. september 1997
kl. 12-18 & 20-05.00 i Købmagergade 52.

Mød studenterpolitikere og aktivitetsgrupper
og fest til den lyse morgen (band + disco) !

Hvor i alverden finder jeg Medicinsk Fagråd...?
Fagrådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.

Fagrådets telefonnummer er 35 32 64 00.
Post til fagrådet kan sendes til adressen: Medicinsk Fagråd, Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, 2200 København N

homepage: http://www.studmed.ku.dk/mfemail: mf@studmed.ku.dk

Mødekalender for semestret

30/9 Fagrådsmøde kl. 15.00
- Tjeklister i klinikken
- Principper opstilling til valget

7/10 Generalforsamling og Opstillingsmøde
- Valg af bestyrelse for fagrådet
- Opstilling til december måneds
  "Valg til de styrende organer"

21/10 Fagrådsmøde kl. 15.00
- Eksamensformer

11/11 Fagrådsmøde kl. 15.00
- Indtegningsbetingelser

Møderne afholdes ved Medicinsk Fagråds kontor
i bygning 1.2. Udover temapunkterne ovenfor er
de faste punkter "Tilbagemelding fra
semestrene" og "Studienævnets dagsorden" altid
på dagsordenen. Kaffe, the og kage serveres !

Universitetsmesse & Rus-fest
Et samarbejde mellem

Forenede Studenterråd og Studenterhuset

Skabe på Panum
Som det nok er de fleste bekendt findes der skabe
flere steder på Panum. Disse er til fri afbenyt-
telse for de studerende, og det er jo ”bare dej’ly”.
     Tidligere var det sådan at teknisk administra-
tion hvert år på en bestemt dato klippede alle
låsene over og tømte skabene. Dette for at sikre
at ingen skabe stod ubrugte hen i længere tid.
Dette er desværre sparet væk, og det er nu op til
de studerende selv at tømme skabene. Resultat –
Der er ingen ledige skabe.
     Derfor: har du et skab, du ikke bruger, så tøm
det og flyt låsen, så andre kan få glæde af det. På
en nærmere dato i oktober vil MF tage initiativ til
at klippe låsene over.

JL

Referat af fællesmøde
Tirsdag den 9. september 1997

Til stede: Simon, Lars, Klara, Birgitte, Louise,
Laila, Brian, Robert og Troels.

Referenter: Brian og Robert

Dagsorden
   1.Formalia
   2.Meddelelser
   3.Tilbagemeldinger fra semestrene
   4.Studienævnsmødet d. 10. september
   5.Dokumentationshæfte
   6.Integration på 5. og 6. semester
   7.Evt.

Tilbagemeldinger fra semestrene

1.: Der købes kage til rusintroduktionen den 10.
ds.
2.: Der har været lidt utilfredshed med at
studienævnet ikke har tildelt en officiel næse pga
problemerne med kemiøvelserne.
6.: Utilfredshed med OSVAL-tilbagemeldingen
er fremsendt af en student til OSVAL-udvalget
og studienævnet. Fagrådet tager
OSVAL på dagsordenen i efteråret.

Studienævnsmødet d. 10. september
Punkt 4. Studieplansrevisionen
Starttidspunktet for den nye studieplans første
del blev diskuteret. Simon mener, at vi godt kan
vente med skemalægning til januar måned,
således at første semester kan starte 1.2. 1998.
Udkastet til kommissorium for 3. semester-
udvalget opererer med en opstart per 1.9. 1998.

Punkt 5. Holdsætning og kapacitetsproblemer
Det skal sikres, at vi ikke får de samme problemer
på første semester i efteråret, som vi havde i
foråret 1997.
Punkt 6. Eksamensplanlægning - skr. eksaminer
Nina Grosman (Farmakologisk Institut) har bedt
om at få punktet på dagsordenen, da der findes
en studienævnsbeslutning om ikke at afholde
skriftlige eksaminer om fredagen. Denne
beslutning skyldes, at videresendelsen til
censorerne kompliceres, hvis eksamen ligger om
fredagen.

Dokumentationshæfte
Fagrådsdagen i slutningen af august var
fremkommet med et forslag om et dokumen-
tationshæfte, der mandag den 8. septeber blev
uddelt i kantinen. Det viste sig, at eksamens-
kontoret nægtede at udfylde hæftet. Denne ordre
var kommet fra studieadministrator Leif
Christensen og fuldmægtig Anders J. En mulighed

for at lave opslag med tilmeldte til eksaminer
blev nævnt.

Simon mente, at det konkrete dokumen-
tationshæfte var at gå for vidt, men at provoka-
tionsværdien var god. Dermed har vi sat fokus
på behovet for, at vi kan få dokumentation for,
at vi er tilmeldt eksaminer, semestre m.v.

Lars brød sig ikke om "opslagsmuligheden", hvor
alle og enhver kan se, hvem der er tilmeldt hvilke
eksaminer.

Laila mener at listerne ikke kan bruges til noget.
Men hvis vi kan tale med kontoret om det så ok.

Eksamenskontoret
Lars mener at det er et problem at eksamens-
kontoret kun har åbent i de tider hvor f.eks. stud.
i klinikken har undervisning.
Simon kan ikke se hvem vi skal henvende os til
vedr. denne problematik. Han mener at vi ved en
senere lejlighed skal tage dette problem.
Simon tog MOK oplægget op vedr. listerne.

Klara mener at det er et problem at f.eks.
kontorfolkene ikke er der i træffetiderne.
Birgitte luftede et forslag til at man f.eks. kunne
opsætte en computer der kan servicere os stud.
uden for åbningstiden f.eks. ved at vi bruger vores
cpr. nr.
Troels informerer om at man via nettet kan
kontrollere, om éns attesthæfte er registreret som
modtaget.

Integration på 5. og 6. semester
Birgitte fortæller at sem. udvalget har spredt /
fjernet oversitgsforelæsningerne på 5.-6. sem. i
fysiologi.

Simon mener at dette skal tages op ved
studienævnsmøde.

Laila mener at dette er en provokation fra
instituttets side af etc.

Vi diskuterdede dette problem i mf. og
institutternes manglende vilje til at samarbejde
må nødvendigvis tages op i de respektive
udvalg de er repræsenterede i .

Simon mener at dette skal på på studienævnets
næste referat.

Evt.
Checklister vedr. 7.se. klinikophold diskuteredes.

Indre Organer
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IMCC
KLINIKOPHOLD I UDLANDET I 1998

Ansøgninger modtages fra 15. september
Lande Præklinik Klinik Pladser tilbage Periode
Brasilien JA JA 4 JAN-DEC
Canada NEJ JA 10 JUL-AUG
CatalonienNEJ JA 4 JUL-SEP
England NEJ JA 2-4 JUL-DEC
Finland JA JA 1 JUN-AUG
Ghana NEJ JA 2 JAN-DEC
Holland NEJ JA 2 JAN-DEC
Indien JA JA 7 JAN-DEC
Israel NEJ JA 6 JUL-AUG
Italien JA JA 5 JAN-DEC
Japan NEJ JA 1 JUN-OKT
Libanon JA / NEJ JA 1 JAN-DEC
Litauen NEJ JA 1 JAN-DEC
Malta NEJ JA 2 JUL-SEP
Nepal NEJ JA 2 JAN-DEC
Polen JA JA 1 JUL-SEP
Portugal NEJ JA 2 AUG-SEP
Rusland JA JA 1 JAN-DEC
Schweiz NEJ JA 2 JAN-DEC
Slovakiet NEJ JA 1 JAN-DEC
Spanien JA JA 6 JAN-DEC
Taiwan NEJ JA 2 MAR,AUG
Tanzania NEJ JA 3 JUL-OKT
Thailand JA JA 10 JAN-DEC
Tjekkiet JA JA 1 JAN-DEC
Tyrkiet JA JA 6 JAN-DEC
Tyskland NEJ JA 2 JAN-DEC
Ungarn NEJ JA 1 JUL-OKT
Zambia NEJ JA 4 JAN-DEC
ZimbabweNEJ JA 2 JAN-DEC
Ægypten JA JA 2 JAN-DEC
Østrig NEJ JA 1 JUL-SEP

Opdateret den 15.9.97

Forudsætninger:
For at komme afsted skal du have bestået 1. del. Visse lande tager dog i mod præklinikere (se
skema). Et præklinisk ophold er i nogle lande et ophold på et laboratorie, hvor udbyttet er mere
teoretisk.

Sprog:
Helst det lokale, men engelsk kan bruges de fleste steder.

Arbejdstider:
Oftest ca. 6 timer om dagen, 5-6 dage om ugen plus evt. vagter.

Opholdsperiode:
Normalt fra første mandag til sidste fredag i måneden.

Kost og Logi:
-er gratis (enkelte lande undtaget). Logiet arrangeres af den lokale exchange-organistion.

Rejseudgifter og forsikringer:
-betaler du selv.

Meritoverførsel:
Et exchange-ophold kan godkendes som VKO.

Ansøgning:
På IMCC kontoret (lok 9.2.2) kan du få mere information om de enkelte lande, samt læse rapporter
fra studerende. Det er også her du får udleveret ansøgningsformularer og en giro-blanket, som
skal udfyldes og sendes sammen med 1050,- kr (Indien og Nepal koster dog 1550,- kr) kr. til
IMCC-Odense.

Ansøgningsfrist:
Din ansøgning skal være i Odense mindst 3 mdr. før opholdets start. Du bør i alle tilfælde søge
i god tid fordi:
-Det tager tid at arrangere et ophold.
-Den der kommer først, får.
-Billige biletter skal ofte købes i god tid.

Til slut.
Den bedste forberedelse til et exchange-ophold er at være aktiv i sin lokale gruppe. Vores møder
annonceres i MOK (næste møde ONSDAG DEN 17. MAJ KL. 18), hvor vi er parate til at besvare
alle spørgsmål, du måtte have).

IMCC exchange.

ZIMBABWE-VCP SØGER MEDICINSTUDERENDE

IMCC er sammen med IAAS (International Association of Agricultural Students) ved at starte et
tværfagligt projekt om primær sundhed op i Zimbabwe. Projektet udarbejdes efter de af WHO og
IFMSA anerkendte retningslinjer for et Village Concept Projekt.
Vi har været på forundersøgelse i Zimbabwe sommeren 1997 og er nu i gang med at skrive
projektrapport og ansøgning til DANIDA.
MEN - vi mangler nogle medicinstuderende til at engagere sig i gruppen og lige nu mangler vi
nogen til at tage afsted på 1. og 2. rotation.
1. rotation starter omkring 1. februar 1998 og løber til 31. august 1998 (7 måneder).
2. rotation starter 1. juli 1998 og løber indtil 28. februar/31. marts 1999 (8/9 måneder).

Så har du lyst til at:
* være med til at starte et udviklingsprojekt op?
* lære meget om organisering og planlægning eller bruge dine evner på dette område?
* opholde dig i det smukke Zimbabwe i 7 til 9 måneder?
Så er dette muligheden!!

Du skal kontakte os inden 1. oktober 1997, hvis du ønsker at deltage i en af ovennævnte rota-
tioner. Derudover skal du skrive en formel ansøgning som skal være os i hænde senest d. 19.
oktober 1997. Ansøgningsvejledning kan fås på IMCC�s kontor.

Ring til Ann-Louise Strøm (stud.med): 35 438503, Dorte Skovbølling (stud.med.): 31 210587
eller Katrine Johansen (stud.scient.anth.): 31 575772.
Og ring snart!!

På genhør
Zimbabwe-VCP

Zimbabwe-VCP består i øjeblikket af medicin-, landbrugs-, skovbrugs- og antropologistuderende.

EXCHANGE MØDE

Vi holder møde onsdag den 17. September kl. 18.00.

I exchange-gruppen arrangerer vi 1-måneds kliniske ophold for udenlandske studerende på
danske hospitalsafdelinger. Arbejdet består også i at sørge for socialt program til de studerende.

Kom til mødet, hvis:
· du har spørgsmål om, hvordan du selv kan komme ud
· du gerne vil møde en masse medicinstuderende fra andre lande
· du gerne vil være mentor for en udenlandsk medicinstuderende, der læser i Køben

havn i 1-2 semestre
· du har spørgsmål om exchange i det hele taget

Dagsorden:
1. Nye mentorer.
2. Follow-up på nye ansøgninger.
3. Kontaktpersoner til efteråret.
4. Evaluering af socialt program.
5. Rapport fra GA i Syd-Afrika
6. Evt.

PRAKTIKANT I TROPERNE

Har du lyst til at udvikle dine diagnostiske evner og praktiske færdigheder?
Har du lyst til at få et solidt indblik i Tropemedicinske sygdomme?
Hvad så med at få muligheden far at blive integreret i en helt anderledes kultur?
Har du lyst til et klinisk ophold i Troperne???

PIT er en under gruppe af IMCC og formidler din kontakt til hospitaler i ét 3. verdens land.
Du har igennem os, mulighed for at opleve et 3-6 måneders klinikophold på et distriktshospital
i Indien, Afrika og Sydamerika.

Du får her igennem alle tiders mulighed, for at få et indblik i et andet lands kultur og sundheds-
forhold. Udvikle dine diagnostiske evner og praktiske færdigheder samt få et solidt indblik i
tropemedicinske sygdomme.

Du sikres ligeledes gennem din ansøgning en plads på Københavns Universitets Tropemedicinske
kursus, som afholdes hvert år i august måned på Panuminstituttet.

Dine kvalifikationer består i ca. 4 års studium; bestået farmakologi og mikrobiologi på afrejse
tidspunktet.

Opholdet kan på Kbh´s Universitet meriteres som et Valgfrit Klinisk Ophold (VKO).

Opholdet selvfinanseres f.eks. ved hjælp af legater.

Rejsebrev fra Mwumi Hospital, Tanzania:

Indre Organer
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Hospitalet er fra 30érne, det er et missionshospital og de udenlandske læger på hospitalet er
næsten alle missionærer og kristendommen indtager en central plads i dagligdagen. Der er 290
sengepladser, men der kan godt ligge mere end en i hver seng.
Især i malariasæsonen kan der ligge 2-3 børn i hver seng + deres mødre!!
Der er en medicinsk-, kirurgisk, Gyn obs-, pædiatrisk- og en øjenafdeling samt en �Out Patient
Department� (OPD) og en �Community Health Department�.
På medicinsk afdeling ligger forskellige blandede patienter; en del infektionssygdomme, lever-
og nyrelidelser, HIV-patienter mv. Der er et langtidsmedicinsk afsnit hvor TB-patienter indlæg-
ges, de skal være indlagt i 3 måneder og et isolationsafsnit til dysenteripatienter.
På kirurgisk afdeling er der ortopædkirurgi, ektopiske graviditeter, abscesser, traumer efter over-
fald/overgreb, tumorer/cyster mv. Der opereres elektivt to dage om ugen, derudover er der de
akutte operationer. Gyn.obs er en travl afdeling, de fleste kvinder føder stadig hjemme, men ved
komplikationer eller ved risiko herfor, væger mange at komme til hospitalet for at føde.
Børneafdelingen har mange fejlernærede børn og så er jan, feb, marts, april malariasæson, så
mens vi har været her, har der været meget malaria.
Øjenafdelingen er ret stor og avanceret og har ry for at være en af de bedste i Østafrika, så folk
kommer selvfølgelig hertil langvejs fra. Lidelserne, der næsten altid behandles kirurgisk, er hyp-
pigst glaukom, katarakt, trachom, onchocerciasis og øjeninfektioner.

OPD er en slags kombination af en praktiserende læge og skadestuen, her henvender
alle der kommer udefra sig, og bliver så enten behandlet, sendt hjem eller indlagt.

Vores førstehånds-indtryk af hospitalet fortjener en lidt mere uddybende beskrivelse,
for den har ændret sig i løbet af opholdet. Hospitalet er gammelt, bygninger og alt inventar er
forfaldent og meget brugt, der er beskidt alle vegne og lugten er ubeskrivelig. Der er kakkelakker,
fluer, myg, rotter og andre kryb og ens første tanke er, at det her umuligt kan fungere, men det
fungerer faktisk og endnu mere utroligt er det, at man kan vænne sig til, at det ser sådan ud.

Undersøgelsesmulighederne er selvfølgeligt meget begrænsede og ofte er det ikke
muligt med rimelig sikkerhed at fastslå, hvad en patient fejler. Mange diagnoser stilles på klinikken
og bliver behandlet på det grundlag, hjælper behandlingen ikke, prøver man noget andet.

Det er de pårørende der passer patienterne, vasker dem og deres tøj og sørger for mad,
som laves på de ildsteder, der er indrettet i hospitalets gård. Sygeplejskerne står primært for at give
patienterne medicin, observere og være med ved stuegang, til  undersøgelser og diverse proce-
durer.

På hospitalet er der for øjeblikket 3 udenlandske læger, resten er tanzanianere, der er
uddannede �clinical assistants� og �clinical officers�. Det er en kortere og mere praktisk orienteret
uddannelse, som foregår på en CA-schoole. Der er således kun få universitetsuddannede læger
i Tanzania og slet ingen i Mvumi.

Vi har været meget glade for væres ophold her, fagligt har vi fået prøvet meget forskel-
ligt, de er meget villige til at lade os komme til. Derudover har vi mødt så meget venlighed og
imødekommenhed bland personalet på hospitalet  og i landsbyen, at vi virkeligt føler, vi for en tid
blev en del af et meget anderledes samfund, det har vi også lært meget af.
Til fremtidige stud. med´er kan vi kun sige �Glæd jer�!!!

Kunne du tænke dig at høre mere om PIT-ophold, er du velkommen på vores INFO-MØDE d.
22 september kl. 19.30 i IMCC´s lokaler, Panuminst. 9.2.2.

Ansøgningsskemaer kan fåes ved henvendelse til  Mogens på IMCC´s kontor 9.2.2., Bleg-
damsvej 3 B, 2200 Kbh. N. Tlf 35 32 64 11.

Ansøgningsfrist er onsdag d. 1 oktober 1997 kl. 12.00 på IMCC´s kontor 9.2.2.

Ansøgningssteder

Hospital (by) Land Tidspunkt Antal pladser
Kotagiri Indien E98 1
Oddanchatram Indien E98 2 (samme køn)
Bissamcuttack Indien E98 2(samme køn)
Arogyavaram Indien E98 2 (samme køn)
Montevideo Uruguay E98 2
Kigoma Tanzania E98 2
Maua Kenya F99 1
Chogoria Kenya F99 2 (samme køn)
Tororo Uganda  E98 2 (samme køn)

Med venlig hilsen

Hanne Nygaard Tlf 35 43 04 37
og
Mette Friberg Christensen Tlf 31 54 06 81

UNGDOMSPROJEKT I EX-JUGOSLAVIEN!!

Kunne du tænke dig at deltage i én venskabsklub i Serbien eller Montenegro?
I venskabsklubberne møder unge flygtninge mellem 15 og 18 år op for at deltage i forskellige
aktiviteter, som de selv er med til at arrangere. Formålet er at socialisere de unge, så de ikke blot
hænger på gader og stræder. De har brug for støtte og opmærksomhed, hvilket de får igennem
de forskellige mennesker, som møder op i klubberne; psykologer, lærere, forældre og andre
unge. Klubberne ligger spredt i større byer i Serbien og Montenegro.
Din opgave er at være en del af klubben. Du vil komme til at deltage i aktiviteter, udvide din
psykologiske viden og lære om flygtningeproblemer.
Det eneste du behøves er at være medicinstuderende.
Information kan hentes på IMCCs kontor.

Katja Fonnesbech, IMCC.

KLINIKKERE I THAILAND
Kunne du tænke dig at arbejde i nord Thailand på Burmese Refugee Project hvor du får lov til at
udvidde din kliniske erfaring?
Da IMCC ikke administrere projektet for tiden skal al information søges på Burmese Refugee
Projects homepage: http://www.sou.uni-lj.si/mp/slomsic/burma/burma.html. Kontakt personen
for projektet træffes på e-mail:  Betel.Nut@mf.uni-lj.si.

Basisgrupperne

Hej SIMS- interesserede ;-)

Sidste SIMS-indlæg i MOK (forrige uge), indeholdt bl.a. en invitation til vores første møde i dette
semester, som desværre (ifølge indlægget) var planlagt til at skulle foregå på en fiktiv dato. Da dette
gav anledning til en del forvirring, har vi besluttet at annullere første invitation og komme med en
ny invitation til et nyt møde på et nyt tidspunkt med et nyt, men mindst lige så spændende, indhold.

Vi holder dette møde Onsdag d. 24. september kl. 15.00 til ca. 1700 i Fadl�s store mødelokale (ved
bygning 1, 2.sal). Hér vil overlæge, dr.med. Michael Kjær, som også er næstformand for DIMS,
bl.a. fortælle lidt generelt om hvad idrætsmedicin er, og om den daglige gang på idrætsklinikken
på Bispebjerg, hvor han arbejder. Efter denne introduktion vil mødet fortsætte dels med at finde
ideer til næste semester, og dels at planlægge følgende arrangementer for dette semester:

Kursus i skulder-, knæ-, og ankelskader.
Stort foredrag om ernæring i forbindelse med eliteidræt.
Generalforsamling i oktober.
Foredrag om skiskader af idrætslæge Per Hölmich.

I løbet af semesteret planlægger vi som sædvanligt løbende nye arrangementer af både idræts-
medicinsk og social art, så hvis du har nogle gode ideer eller bare har lyst til at se, hvad idræts-
medicin drejer sig om, så kom og vær med til semesterets første møde.

Hvis du med det samme ved, at SIMS er en forening, DU kunne tænke dig at støtte, vil det være
muligt at melde sig ind til mødet ved at betale 50,- kr. kontant. Hvis du synes, du gerne lige vil tænke
lidt over det, så kom til mødet alligevel, og få et girokort med hjem_. Medlemsskabet er dækkende
indtil september �98. Hvis du af en eller anden uransagelig grund ikke kan komme til dette VILDT
SPÆNDENDE møde, men egentlig gerne vil vide lidt om SIMS, og hvad vi går og laver, så har
vi ved siden af vores lokale (9.2.3)

Vi håber at se en masse friske og veloplagte mennesker, der vil være med til at gøre vores forening
til en forening, der virkelig forstår at lave nogle interessante og inspirerende arrangementer.

Kom glad ! (som sædvanligt)

Med venlig hilsen og på gensyn
           Susan Bjerregård

ONSDAG D. 8. OKTOBER ER DEN ORDINÆRE
UNDERVISNING SUSPENDERET!

FAGLIG DAG
Er du nogen i tvivl om du skal tilbringe de næste 40 år af dit liv i det offentlige danske sundheds-
væsen? Har du overvejet hvilke andre muligheder du har med din lægeuddannelse?
IMCC giver dig nu chancen for at møde en række læger, som har valgt en karriere uden for den
almindelige sundhedssektor.

Dagens formelle program afvikles på Panum Instituttet fra 9-17:

900 Efter en fælles introduktion af IMCCs formand Jakob Krarup i
Lundsgaard Auditoriet følger:
Korte introduktioner fra: Læger Uden Grænser, Novo Nordisk,
Røde Kors, WHO, Serum Instituttet, Forsvaret m.fl..
2 x 45 minutters dialog med dine udvalgte organisationer.
Paneldiskussion med; Novo Nordisk, Sundhedsstyrelsen,
Studieledelsen, FAYL, DANIDA og klinikker.

1530 Afslutning af Paneldiskussion.
1540-1700 Multi-medie show af IMCC-projekter, med efterfølgende

mulighed for at besøge stande.

Hold øje med den kommende Faglig Dag-homepage hos IMCC, hvor det udførlige program
samt links vil være tilgængelige på www.imcc.dk/copenhagen/fagligdag/

VEL MØDT!
Arr.: IMCC

Indre Organer
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KRISTNE MEDICINERE.

Så er sommerferien forbi og det er atter blevet tid til at samles.
Vi er en flok medicinere, der mødes ca. en gang om måneden på
tværs af forskellige kirkesamfund.Alle er velkomne!
Næste gang bliver :  Man. d. 22. sep. Kl. 19.30
hos    :  Christian von der Osten
Kong Oskarsgade 7 ( 1. tv.)
2100 Kbh. Ø
Tlf. 31202066

Helge.

LÆGEFAGLIGE FORENING FOR ETNISKE MINO-
RITETER

Lægefaglige Forening for Etniske Minoriteter afholder Ordinær generalforsamling 1. Oktober
1997. I henhold til foreningens vedtægter skal GF annonceres i tre på hinanden efter følgende
MOK.

Dagsorden for GF:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens årsberetning
4. Ændringsforslag til vedtægterne
5. Opstilling af kandidater til bestyrelsen
6. Valg af foreningens bestyrelse
7. Opstilling til undergrupper
8. Evt.

Ændringsforslag til vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest d.25/9-97.  Interesseret
kandidater til bestyrelsen skal melde deres kandidatur senest d.25/9-97. Forslag til dagsorden
skal være bestyrelsen i hænde tilsvarende 25/9-97.

*Undergrupper:

*Festudvalg!
Der skal holdes en stor fest med ca. 300-400 personer d. 22/10-97. Festens planlægning skal
styres af festudvalget. Der er modtaget penge til at arrangere festen for. Der er booket band.
*Journalistgruppe:
Forening har behov for folk som har lyst til at opsøgende journalistik og evt. undersøgelse af de
etniske minoriteter forhold på studiet og FADL.
Måske nogen der har lyst til at lave et forenings blad??

*Dokumentationsgruppe:
Vi modtager jævnligt henvendelse fra medstuderende som ikke føler at studievejledningen eller
andre eksisterende instanser kan hjælpe dem i deres situation. Til det formål har vi oprettet en
Dokumentationsgrupppe. Vi søger piger og drenge til denne gruppe. Du SKAL være på min.fase
II, have bestået psykiatri eller/og have rimelig erfaring i at tale med personer i krise. Du skal være
meget bevidst om den påkrævet tavshedspligt.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på 33151778 eller 22125999.

På bestyrelsens vegne
/Kamal H. Qureshi

LÆGEFAGLIGE FORENING FOR ETNISKE MINO-
RITETER

INVITERER TIL STUUR STUUR FEST D.22 OKTOBER!!

VI HAR �JUICE� PÅ GÆSTELISTEN!! VI HAR �OMAR MASOK�, STAND UP KOMIKER
FRA F.B.I. VI HAR RAP GRUPPEN �ALI KAZAAM�.

DER VIL VÆRE MULIGHED FOR AT KØBE GOD MAD, BILLIGE DRIKKEVARER .

Jeg har da ikke råd til at komme til sådan en fest. Tænker du bedrøvet.

JO, fordi festen er devis finanseret af venlige og gavmilde sponsorer. Så billet prisen bliver
mindre end en biografbillet.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu!
Der vil blive solgt et begrænset antal billetter.

Har du lyst til at være med til at arrangere festen; sælge billletter, står i bar eller bare være en del af
backstage Crew, så må du gerne kontakte os allerede NU, på forenings nummeret 33151778 eller
22125999.

Steen & Stoffer Classic

Sporten Kort!
POKALFINALE
Medicinerfodboldklubben Panum SK har formået at kvalificere sig til finalen i DAIs pokalturne-
ring.
Panum SK, der er fællesbetegnelsen for hhv. �A-holdet� og �Glansholdet�, møder i finalen sidste
års vinder af �The Double� FKIF, der til daglig spiller 2 rækker over Panum SK. Din støtte på
lægterne vil derfor være mere end velkommen.
Finalen spilles på Østerbro Stadion ( Hjemmebane for B 93 ) kun 100 m fra Parken.
I pausen er der arrangeret 1500 m løb med deltagere fra 5 nationer og med deltagelse af hele den
danske verdenselite undtagen Wilson Kipketer & Robert K Andersen.
Altså :
Torsdag klokken 18.30 kan du se Pokalfinale på Østerbro Stadion
mellem medicinerne fra Panum SK og de arrogante (norsktalende ?) røvhuller fra FKIF.
Der skal desværre betales en 10-20 kroner i entré, men så får man også chancen for at se Panum
SK skrive fodboldhistorie. Be there or be square !
I øvrigt :
En time før kick-off mødes PSK-supporterforeningen �Crena Ani� til fælles opvarmning på
Thyges Kro (Østerbrogade) under mottoet �Le stile skulitor um femiv ertrum�, eller på dansk,
�Hellere bøje  en arm end brække  et ben !�.

MOK-redaktionen sender Panum SK de bedste ønske. Vi vil møde talstærkt ( 2 mand ) op for at
heppe og rapportere.

SÅ ER DET NU, VENNER!
Efter sidste uges indlæg om oprydning af klubben af rusvejlederting er der ikke sket synderligt
meget, så derfor:
Gruppe Heinz: Caps og diverse håndklæder, t-shirts og andre ubestemmelige beklædningsgen-
stande.
Gruppe 2+5: En lokumscisterne af mærket Formula Mobil 2000. En af disse grupper skal fjerne
denne yndige kunstinstallation. Desuden har Gruppe 2 vist et køleskab stående i billiardrummet.
Gruppe McNiners: Et 9 mm Sword af mærket "William Wallace" og diverse skotskternede be-
klædningsstykker.
Gruppe 8: Trusser, tusser, kort og et lummert billede af en unavngiven rusvejleders lem viklet ind
i Vita Wrap.
Og til resten af grupperne: FJERN SÅ DE SIDSTE TING!!!
Sidste frist er på STORMØDET IDAG KL. 20:00. Ellers er der  offentlig spanking i luften.
Pva Husgruppen/Jon

MØDE- ÆNDRINGER FOR DEN  ANTROPOSOFISKE
STUDIEKREDS.

Vi er en gruppe medicinstuderende der i foråret 97 har samledes en række aftener på Panum. Dette
vil vi fortsætte med i efterårssemesteret og diskutere antroposofisk medicin, med udgangspunkt
i Rudolf  Steiners bog �Åndsvidenskab og medicin�.  Det næste møde holdes  Onsdag d. 1/10
kl. 19:30 i den antroposofiske klinik på Kong Georgsvej 15 på Frederiksberg (i stedet for
onsdag d. 24/9). Alle velkomne til at deltage  - også selvom du aldrig har hørt om antroposofi eller
Rudolf Steiner før, men blot er interesseret i at lære om en alternativ måde at se verden og læge-
kunsten på. Det skal dog påpeges at studiegruppen senere hen i forløbet midlertidigt lukker for
tilgang af nye medlemmer, således at den kontinuerlige proces sikres.
Fremover vil vi mødes ca.  hver  tredie onsdag samme sted og samme tid.

Den reviderede møde-oversigt ser derfor således ud:

onsdag d. 1/10
onsdag d. 15/10
tirsdag d. 4/11
onsdag d. 26/11
onsdag d. 10/12

Sæt X i kalenderen og mød glade op på onsdag. Hvis du har spørgsmål så kontakt: Christian (tlf.
38 10 37 72) eller Ida Marie (tlf. 36 46 37 86).

Rusnews
STORMØDE
Som afslutning på rustur 97 afholder vi rusvejleder-stormøde i
studenterklubben Ons. d. 17/9-97 kl. 20.00. KG mødes en time før, altså kl.
19.00. Alle bedes møde op, da der er vigtige indslag at diskutere.

 -Begrænsning af antal rusvejledere.
 -Overvintringsgruppe.
 -Evaluering af forløbets gang.
 -Er Diana indlogeret på Hawaii ?
 -m.m.

Indre Organer
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Tutorfest
ATT. ALLE RUSVEJLEDERE ÅR-
GANG �97
Det er os en stor glæde at kunne invitere samtlige rusvejledere til den stor anlagte TUTORFEST,
lørdag d. 20. september i Klubben. For den ringe sum af 30,- dkr. kan du tiltvinge dig adgang ved
egen hjælp til dette storslåede arrangement, og billetter sælges fredag d. 19. mellem 15 og 17 fra
den opstillede bod i Klubben. Rusvejledere, der ønsker at stå i bar eller dør ved festen, kommer
selvfølgelig gratis ind... HURRA ...SKOLEN BRÆNDER!!!

Tutorerne

Medicinsk Fagråd afholder

Generalforsamling
Tirsdag den 7. oktober 1997 kl. 17.00

Mødelokalet bygning 1.2

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Fremlæggelse af budgetforslag
6. Indkomne forslag
7. Valg bestyrelse bestående af 5 personer

- formand
- økonomisekretær
- kontaktperson til Forenede Studenterråd
- kontakt til Studienævnet for Medicin
- menigt medlem af bestyrelsen

8. Valg af revisor
9. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og

     bestyrelser, herunder Universitetsbogladen
10. Nedsættelse af og valg til udvalg under MF
11. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 eller forslag til
vedtægtsændringer skal være fagrådets bestyrelse i hænde senest tirsdag
den 23. september 1997.

Efter generalforsamlingen afholdes

Opstillingsmøde
Tirsdag den 7. oktober 1997 kl. 20.00

Mødelokalet bygning 1.2

På opstillingsmødet skal fagrådet vælge sine kandidater til det kommende
styrelsesvalg i december. Der skal altså vælges studerende, der vil opstille
til Studienævnet for Medicin (5 pladser) og til Det sundhedsvidenskabelige
Fakultetsråd (3 pladser).

Medicinsk Fagråd II

Filmklubben P8'n
præsenterer

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenter-
klubben klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe,
pils og guf inden filmen starter kl. 20.00. Den første
aften man kommer, betaler man 45 kroner for et
medlemskab for resten af sæsonens forstillinger.
P8'n er åben for alle – også for ikke-studerende. Og
husk: Film skal ses i Studenterklubben – og på lær-
red. KOM GLAD !

En film af Nicolai Winding Refn:

Pusher
Torsdag den 18. september kl. 20.00

Du har ikke en chance. Grib den.

Frank (Kim Bodnia) er pusher på Vesterbro. Alting går
godt, indtil han bliver knaldet af politiet midt under en
handel. Han mister for 200.000 kroner narko, der tilhører
jugoslaven Milo (Zlatko Buric), og må nu skaffe pengene
inden Milo mister tålmodigheden.

Hvis du vil spise med inden filmen (dvs. kl. 18.30), kan du
tilmelde dig på email: mnorsker@mdb.ku.dk senest tors-
dag kl. 12.00. Menu: Røde Bøffer & Flødekartofler med
Salat og Flûte. Pris: 25,-

Og husk : Baren er også åben efter filmen !

Filmklubben P8'ns sæson-
program for efteråret 1997:

18. september Pusher

2. oktober Hemmeligheder og løgne

9. oktober From Dusk Till Dawn

16. oktober Trainspotting

23. oktober De største helte

30. oktober En verden udenfor

6. november Four Rooms

13. november Luc Besson – Temaaften

20. november Breaking The Waves

27. november Crash

4. december Tror du på julemanden ?

Indre Organer
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JEG GI�R EN OMGANG, HVIS DU GI�R TO�

Husgruppen byder velkommen til nye & gamle kunder og vil så
lige rydde et par misforståelser af vejen.

1) Husgruppen får gratis øl og en fyrstelig hyre, når de står i bar!
Niks, det gør vi ikke. Ligesom alle andre betaler vi samme pris, når vi køber øl, cola, smøger og
toast, både til daglig og når vi holder fest. Alt barpersonale er ULØNNET. Det er derfor en øl koster
7 kr. og ikke 23 kr.

2) Husgruppen har en aftale med både ISS og Jydsk Rengøring, der pænt kommer og gør rent
både til hverdag og efter fester.
Næh. Både til daglig og især efter fester rydder Husgruppen selv op, selvom flere af dem unæg-
telig ligner den gulvklud, de selv går og skubber rundt på sådan en søndag formiddag efter en
semesterstartsfest.

3) De tomme flasker flyver selv op i baren og ned i kasserne.
Nej, sådan sker kun i David Copperfields trylleshow. Det ville være rigtig lækkert, hvis I gad tage
jeres flasker, kopper, glas og askebægre med op i baren. Faktisk er det et minimumskrav til bru-
gerne af Studenterklubben. Dette kaldes SELVAFRYDNING ude i den virkelige verden, og det
er slet ikke så dumt endda.

4) Husgruppen bruger kun proffessionelle dørmænd til festerne. Derfor er det tilladt at svine
dem til. Det er jo det de er der for.
Nope. Husguppen står selv i dør til festerne. Derfor husk lige, at vi både til daglig og til fester er
jeres studiekammerater, og ikke en eller anden hjerneblæst dørmand på RUST eller Park.

5) Studenterklubbens overskud ryger lige i lommen på bestyrelsen.
Nej. Faktisk går alt vores overskud ubeskåret til studentersociale formål, f.eks til basisgrupperne
på Panum ( IMCC, SIMS, GIM osv.)

Studenterklubben blev startet i 1982 af en gruppe studerende. Universitetet ejer lokalerne, men
de administreres til dagligt af foreningen Husgruppen.
Husgruppen består i øjeblikket af ca. 50 aktive fra alle semestre ( ja, selv enkelte odonter har sneget
sig ind i vores midte) som mødes hver mandag kl. 16, hvor vi diskuterer løst og fast om klubbens
virke, der i blandt uddeling af bartjanser. Alle kan møde op og se hvordan tingene fungerer og
evt. komme med ris eller ros.

MEN STUDENTERKLUBBEN ER FØRST OG FREMMEST VORES ALLESAMMENS
OASE. KLUBBEN ER ET UNIKT STED. VÆRN OM DEN, OG HJÆLP OS MED AT
HOLDE DEN PÆN OG REN, SÅ INGEN, HVERKEN JER ELLER OS, LØBER SUR I
DET.
De kærligste hilsener
Husgruppen

Debat

Studenterklubben

TIL ALLE INTERESSEREDE!

Efter Jakob Hasle Nielsen's indlæg i sidste nr af MOK angående en artikel i Information 1 sep-
tember skrevet af Milena Pankowa & Christian Bjørn Poulsen, finder redaktionen det på sin plads
at trykke dels Milena & Christian's indlæg og det svar de modtog en uge efter af 2 læger i erken-
delse af , at vi kun er en lille skare, der til daglig læser "Den mindst ringe"
Men først en slags svar til Jakob Hasle Nielsen.
MOK red/Jon

FØLELSER UDEN FORNUFT

Vi læste med stor forundring Jakob Hasle Nielsens indlæg i MOK onsdag d. 10/9. Vi vil hermed
gøre opmærksom på, at Jakob Hasle Nielsen ikke har forstået indholdet  i artiklen �Hjertestop til
eksamen� bragt i Information d. 1/9. En artikel som undertegnede har skrevet og står inde for. Idet
vi ikke ønsker at diskutere med Jakob Hasle Nielsen på det, af ham anlagte, lave plan, og da det
som ovenfor nævnt er på et forkert grundlag, kan vi kun opfordre læserne til selv at læse indlægget
i Information fra d. 1/9-97.

CHRISTIAN BJØRN POULSEN
OG
MILENA PENKOWA

HJERTESTOP TIL EKSAMEN

Har frafaldet på medicinstudiet den funktion at frasortere dem, der laver for lidt eller går i panik?

Af MILENA PENKOWA & CHRISTIAN BJØRN POULSEN

Vi læste med stor interesse Informations forsideartikel den 20. august om medicinstuderendes
problemer på studiet. En artikel om den del af de studerende, som lider af eksamensangst og føler,
at præstationsræset tager overhånd.
De studerende bliver usikre og tvivler på, hvorvidt de kan slå til på grund af de store krav,
medicinstudiet konstant stiller.
Hvad der desværre ikke fremgår af artiklen er, at der her er tale om en bestemt gruppe af studenter.
Nemlig den gruppe, som ikke har reflekteret over, hvad der reelt kræves for at kunne blive læge,
og som gik ind til studiet udelukkende med en forventning om at hjælpe nogle syge mennesker.
Tanken er smuk, men før man kan diagnosticere og behandle syge mennesker kræves nu en
gang en vis, fundamental viden om kemi, biokemi, fysik, fysiologi, anatomi osv.
Måske bør  man spørge sig selv inden man tilmelder sig studiet, hvad det tidligere betød at have
et kald. Mange mener, at begrebet er afskaffet. Det er det måske også, men hvad der aldrig bliver
afskaffet er et minimumkrav om motivation, entusiasme, interesse for sit fag eller mere moderne
- et lægevidenskabeligt drive.

EN HEL VERDEN
I dag opfatter mange studerende det at læse til læge som et job fra klokken 8.15 til 16.00, hvorefter
man kan fornøje sig i byen. Det er det ikke! Og det bliver det forhåbentlig aldrig.
Hvis mange studerende selv gjorde en ihærdig indsats og terpede det nødvendige lærestof, så
ville de for det første være absolut klar til eksamen, og for det andet ikke behøve at være nervøse,
for dybest set er nervøsiteten baseret på en erkendelse af at have lavet for lidt. Den, der kan sit stof
100 procent, behøver ikke være nervøs.
 Medicinstuderende, som snakker for meget om eksamen i stedet for at læse til eksamen, er således
et fast element, som de fleste har stødt på.
Yderligere fremgår det tydeligt på studiet, hvem der har det som fisken i vandet, og hvem der er
malplaceret. De, som bruger det intellektuelle knofedt og læser de relevante bøger, får automatisk
lysten til at søge ekstra viden, f.eks. igennem forskningsprojekter. Lige pludselig opdager man,
at den medicinske verden er en hel verden og ikke et job, der slutter kl. 16.00.

PANIK PÅ SKADSTUEN
Om det er denne dybtfølte interesse for det lægevidenskabelige univers, man førhen benævnte
et kald, det ved vi ikke.
Det afgørende er, at man har gjort  op med sig selv, hvorvidt man ønsker at blive læge. Man bør
vitterlig ønske det. Ønsket skal være stort nok til at overskygge det faktum, at man arbejder i
døgndrift, at man bruger sine weekends og ferier på ulønnet forskning og oven i hatten accepterer
en startløn på ca. 19.000 kr. per måned efter seks et halvt års studietid.
Dermed også sagt, at har man ikke den fundamentale interesse for lægevidenskaben, hvori ligger
at man automatisk afser tid til at læse og opnå ny viden� så bør man overveje, om det ikke snarere
er som sygeplejerske at man »forventer at skulle hjælpe nogle syge mennesker.«

Afsluttende er det bemærkelsesværdigt, at en del medicinstuderende kan slås ud, blot på grund
af en eksamenssituation. Censor og eksaminator er raske, ikke-behandlingskrævende menne-
sker. Hvad nu den dag den nervøse student står i skadestuen, og der udenfor døren sker et
trafikuheld med tre-fire bevidsløse traumatiserede mennesker?
Kunne det tænkes, at det 30 procent store frafald på studiet har en hensigtsmæssig funktion i det
virkelige liv?
Milena Penkowa & Christian Bjørn Poulsen er medicinstuderende

DE MALPLACEREDE
Et forsvar for medicinstudiets frafaldne tredjedel

Af KIRSTEN BOISEN & CHRISTIAN GRAUGAARD

En forskrækkende stor andel af de medicinske studenter falder fra i løbet af studiets første år, og
det foreslås blandt andet i Information, at oppustede pensa og præstationsræs bærer en del af
ansvaret.
To medicinstuderende har gjort sig deres overvejelser som de venligst videreformidler til Infor-
mations læsere den 1. september.
Frafaldet er - hævder Milena Penkowa og Christian Bjørn Poulsen - at regne for en »hensigtsmæs-
sig funktion, en slags darwinistisk mekanisme, der sikrer, at kun kompromisløst egnede slippes
løs i videnskabens hellige haller. Medicinstudiet er ikke noget 8 til 16 job, men derimod en ben-
hård tour de force, og kun gennem flid og afkald på normale sociale omgangs former opøves et
påkrævet »lægevidenskabeligt drive«.
At ville hjælpe de syge er et smukt, men anakront ideal fra en fjern hippokratisk fortid, og de der
må forlade studiet i utide er »en bestemt gruppe af studenter, der ikke har forstået nødvendighe-
den af opofrelse og disciplinering.
Sådanne useriøse studenter er et fast element, som de fleste har stødt på«, hævdes det. Det er de
malplacerede« der hverken evner eller forstår den medicinske verdens brutale skønhed og derfor
definitorisk falder uden for det hvide broderskabs rammer.

SÅ ENKELT?
Endskønt det naturligvis er fint at konstatere den kommende lægegenerations ambitiøse ildhu, må
man vist et øjeblik standse op og spørge, om det virkelig forholder sig så enkelt?
Som de fleste læger formentlig vil give os ret i, er det først henimod �medicinstudiets slutning, at
man begynder at ane, hvad ens fremtidige virke kommer til at dreje sig om.
Førstedels-fagene er (med få undtagelser) vigtige nok men doceres (med endnu færre undtagel-
ser) i et omfang, som det er svært at fatte, når man senere befinder sig i en klinisk hverdag, hvor
latinske spidsfindigheder og metervis af udenadslære ikke synes til megen hjælp.
Da er det vanskeligt at se rimeligheden i, at fag som fysik og kemi skulle være anvendelige
lakmusprøver for om man kan blive en fyldestgørende og god læge.

Indre Organer & Dialog
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LIVSFARLIGE
Tillader man sig at vende de to stud.med.ers perspektiv, må vi desværre meddele, at også stræb-
somme elite-studenter er »et fast element, som de fleste har stødt på«.
Og skønt synet kan være ganske kønt endda er der vist intet empirisk belæg for, at disse skulle
blive bedre læger end de, der snublede i fag hvis relevans synes fiktiv, når man senere passer
ambulatorier eller tilser døende.
Tværtimod tillader vi os den vovede tese, at det voksende skisma imellem befolkning og læge-
stand bl.a. kunne bero på lægestudiets enerverende ensretning og notoriske undertoning af
basale menneskelige dimensioner.
For os at se er Milena Penkowa og Christian Björn Poulsens opvakte fuldtidsmediciner derfor
intet mindre end livsfarlig!

INGEN SUPERMÆND, TAK
De færreste patienter har brug for 24-årige videnskabelige supermænd, der har siddet lænket til
et skrivebord en fjerdedel af deres liv. .
Hvad de derimod savner er en dygtig håndværker, der også har erfaringer som menneske at
inkludere i sit lægevidenskabelige drive.
Selv tilhører vi uden tvivl »de malplacerede« og har med stor fornøjelse gjort alt det, som Penkowa
og Poulsen finder kvalificerende til frasortering. Mens vi studerede, rejste jorden rundt, dumpede,
fik børn og tog os rigelig tid til eftertænksomhed.
Når vi i dag er velfungerende og fro medlemmer af den danske lægestand, skyldes det vist ikke
mindst denne forargelige form for malplaceret ufornuft
Kirsten Boisen & Christian Graugaard er læger

Begge indlæg er sakset fra Dagbladet Information henh. den 1 & 8 September. MOK-red

ÅBENT BREV TIL PANUMKANTINENS BESTY-
RELSE KØBENHAVN, DEN 12. SEPTEMBER
1997

VI ER SÅ SULTNE !

Så har vi balladen igen. Denne gang er den dårlige undskyldning manglende mulighed for at
finde vikarer pga. barselsorlov. Undertiden fristes man til at tro, at kantinens ledelse har været på
lederkursus i DSB i begyndelsen af halvfjerdserne � en tid hvor offentlige virksomheder stadig
troede, at kunderne var til for dem og ikke omvendt.

I vore dage har alle offentlige virksomheder erkendt, at de er nødt til at være bare en smule
servicemindede � nu venter vi bare på PanumKantinen.

Det kan da ikke være rigtigt, at en virksomhed, der oven i købet får smidt 600.000 gode danske
skattekroner i nakken årligt, ikke kan finde vikarer ! Det tyder på, at kantinens bestyrelse må
overveje, om den daglige ledelse fungerer tilfredsstillende.

Vi skal undlade at komme nærmere ind på den årligt tilbagevendende anti-begivenhed: Kantinens
sommerferie fra 1. juni til 31. august, hvor udvalg og åbningstiderne giver mindelser om længst
hedengangne regimer i det østlige Europa.

Sultne & mavesure (pH=0,5) hilsener

Brian Bjørn Jakob Lundborg Jesper Søe Christian Jeppesen

P.S.: Deres udsendte anbefaler Rigshospitalets nyrenoverede personalekantine. Der kan opnås
adgang til denne via tunnelen (fra bygning 18, parkeringskælderen) under Tagensvej.

GASTROMASOCHISME!
Det kan fandme ikke være meningen at Panum kantinen kan blive ved med at gemme sig bag
monopolet!.
Ikke uventet har kantinen været ude af stand til at finde en vikar i september og som resultat heraf,
vil der ikke blive serveret varm mad, ej heller åbnet kasse 2.

Nu er jeg i to år dagligt blevet konfronteret med kantinens ynkelige fortolkninger (eller simpel
ignoreren), af de tusinder af års gastronomiske traditioner man normalt refererer til i restaurations-
branchen � og jeg er blevet træt.
Noget så basalt som en sandwich - ad modum Panum Kantinen � sender mig grædende i foster-
stilling!
Af uforståelige årsager fyldes den tynde spalte mellem det tørre toastbrød, i over halvdelen af den
daglige produktion, med flæskesteg eller frikadeller begge med rødkål. Hvor er vi henne?
Er det fordi økonomaens kreative evner ikke rækker længere, end til hvad hun lærte om salt og
peber i læretiden på plejehjemmet i Vestjylland, eller er det for at skabe intrakantiniel konkurrence
til smørrebrødet? Henv. burde rettes til Teilum bygningen, 1 sal.
Er det så svært at forstå; at når fx. Roastbeef sandwichene eller foccacia bollerne altid bliver udsolgt
inden klokken ti, er dette et udtryk for at kunderne foretrækker dem fremfor ovennævnte rødkåls-
dræbere og tørre daggamle fabriksboller?.

(Og mens jeg er igang) er der så nogen form for rationalitet bag kaffeprisen?. Hvordan kan det
være at vi skal betale 4kr, når de samme maskiner hos humanisterne på KUA kan producere en
kop for 3kr. Forsøger man at undgå de daglige kaffe omkostninger på ca. 16kr (8% af den
månedlige S.U.), ved at medbringe den udrikkelige men dog mere velsmagende Nescafé, bliver

man gudhjælpemig aftvunget 1kr for en plastickop påtrykt Merrild. Hvis dette er den reelle pris
for en tarvelig kop ( fraregnet reklamebiddrag), finder jeg det opslidende pudsigt at man ved
kopgenbrugsforsøg alligevel bliver afkrævet 4kr for kaffen.

Kantinens fedten for kulinariske ignoranter såsom madpakkefolket (der ikke køber en skid
alligevel), tvinger mindre gastromasochistisk anlagte ud i alvorlig fejlernæring eller migration til
områdets caféer (en billigere men mere tidskrævende løsning). Jeg vil vove at påstå at Panum
Kantinens daglige voldtægt af hele det ernæringsmæssige spektrum, er en af de vigtigste årsager
til at lægerne på danske sygehuse ikke skænker den korrekte ernærings betydning for
helbredelsesprocessen en tanke � vi bliver opdraget til at se på mad som et nødvendigt onde og
ikke en livsbekræftende daglig nydelse.

Mit forslag er derfor: Udnyt den nye tunnel under Tagensvej optimalt. Flyt Panum Kantinen op
til satellitten og brug hovedkantinen som filial for Rigshospitalets kantine.

Morten Ruhwald 507.

ÅRSBERETNING FOR FADL, KØBENHAVNS
KREDSFORENING OG -VAGTBUREAU: DEN
NÆSTEN UMULIGE OPGAVE AT SORTERE FUP
FRA FAKTA
Det er typisk for den Husgruppe-baserede liste, som har domineret FADL-Kbh.´s ledelse siden
sommeren 1994, at der under rubrikken MEDLEMSINFORMATION i deres beretninger står der
for eksempel: �Har ikke fungeret trods en stor erkendelse af vigtigheden�. Man bør som
menig medlem med sund kritisk sans spørge, er det fordi bestyrelsesflertallet har noget at skjule
for medlemmerne, siden de igen i år har negliceret så vigtig en opgave? For det er klart, at den
manglende løbende information af medlemmerne gør det så godt som umuligt at sortere i
årsberetningens ravl og krat på de 10 dage der er tilbage til den ordinære generalforsamling. Listen
de Studieaktive FADL´ere vil i næste MOK bringe en mindretalsudtalelse til bestyrelsesflertallets
bebudede årsberetning med en kritisk gennemgang af data og påstande til oplysning af nogle af
de mest kritiske forhold.
I denne sammenhæng har undertegnede, som medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for
FADL, Kbh.´s kredsforening og -Vagtbureau skrevet følgende til øvrige medlemmer af repræ-
sentantskabet og bestyrelsen, d. 28.8.1997:  Jeg vil hermed udtrykke min mistillid til flertallet af
den siddende bestyrelse inkl. formand Brian Bjørn og min afstandstagen fra mange af deres
handlinger i de forløbne måneder, set i lyset af gradvis afslørede og fremkomne dokumenter, som
skal berøres andetsteds i fuldt omfang. Af samme grund vil jeg næppe kunnne tilslutte mig hele
ordlyden af en kommende årsberetning fra bestyrelsesflertallet, hvorfor jeg vil tage forbehold
overfor den og til gengæld bebude en mindretalsudtalelse, som vil foreligge, når bestyrelses-
flertallet er fremkommet med deres årsberetning.
Med venlig hilsen
Pedram Kazemi, stud.med. på 12. sem.
repræsentantskabsmedlem og bestyrelsesmedlem for FADL, Københavns Kredsforening- og
Vagtbureau.
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