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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 5.0ð7.0 (WordPerfect 5.0, 5.1, 6.0,  6.1 og 7.0 format til DOS eller windows)
Word 2.1ð97 (Word 2.1, 6.0, 6.01, 7.0(95) og 97 format til Mac og PC)
Pagemaker 5ð6.51 (Aldus Pagemaker 5.0, 6.0, 6.5 & 6.51 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".
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MOKs
deadline!!

Dag

Morgen

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

MOK
nr. 4 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: Dorte Hansen

Denne                               redaktion:

19:30
IMCC Måneds-
møde i
IMCClokalet

16:00 FADL
generalfor-
samling i
Studenter-
klubben

19:30 Tværfagligt
Debat Forum om
Videnskabs-
filosofi i
Studenterhusets
Cafe, Købmager-
gade 52



3MOK & Studiet
Redaktionelt
VI MANGLER FORSIDER
MOK's skuffe med forsider er i en sløj forfatning. Derfor hvis du ligger inde med bare en lille
smule kreativitet, så har du chancen for at tjene 100 gode danske kroner. Læg dit forslag i vores
postkasse.
MOK-red/Jon

Styrende Organer

REFERAT AF 8. MØDE I STUDIENÆVN FOR
MEDICIN ONSDAG D. 20. AUGUST 1997 KL. 15.00 I
STORE MØDESAL, PANUM INSTITUTTET.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
./. 2. Personsager
./. 3. Godkendelse af referat af møde 7
 4. Studieplansrevision

a. Orientering
b. Semesterudvalg
c. Seminar 18. september 1997
d. Intranet (møder 25./26. september)

 5. Holdsætning og kapacitetsproblemer
 6. Meddelelser
./. a. Universitetsfunktion
./. b. Rettevejledning
./. c. Kommentarer fra stud. med. Christian Brandt m.fl. vedr. studieplan
7. Eventuelt

Til stede Brian Bjørn, John Dich, Nina Grosman, Peter Hallas, Louise Isager, Poul Jaszczak,
Olaf Paulson, Jørgen Hedemark Poulsen, Birgitte Schou Rode, Simon Serbian. 

Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Jon Prause (studievejl.), Grete Rossing.
Under personsager deltog endvidere Synne Åberg, Christian Engell og Margit Bak Skousen
(studievejl.) samt Gitte Birkbøll.

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Punkt 4. Studieplansrevision tilføjedes nyt underpunkt: Evaluering af lægeuddannelsen. Endvi-
dere tilføjedes nyt punkt 7. Eventuelt.

ad 2 Personsager
En ansøgning om 6. gangs tentamenforsøg i kemi blev ikke imødekommet.
En ansøgning om tidsfristforlængelse blev imødekommet grundet sagens særlige karakter.
En ansøgning om 4. gangs eksamensforsøg i anatomi I blev imødekommet.
En ansøgning om forlængelse af tidsfrist for beståelse af fase I blev ikke imødekommet.
En ansøgning om tidsfristforlængelse samt 4. gangs eksamensforsøg i cellebiologi blev ikke
imødekommet.

ad 3 Godkendelse af referat.
Referat af møde 7/97 blev godkendt med enkelte rettelser/tilføjelser.

ad 4 Studieplansrevision.
Studielederen meddelte, at der var udsendt skrivelse til samtlige semesterudvalg om at genoptage
arbejdet.
Liste over semesterudvalgsmedlemmer vil blive udsendt til Studienævnets medlemmer, så snart
den foreligger.
Fra Nina Grosman er modtaget en belastningsberegning for den nuværende  studieplan. Udsen-
des til studienævnets medlemmer.

Kommissorier for 3. og 11. semesterudvalgene er under udarbejdelse og vil blive behandlet på
førstkommende møde. Resterende kommissorier udarbejdes snarest.

Der planlægges afholdt seminar for semesterudvalgene og studienævnet torsdag d. 18. septem-
ber 1997.

Evaluering af lægeuddannelsen. Via Ledelsessekretariatet er fra Undervisningsministeriet mod-
taget skrivelse med anmodning om redegørelse for, hvilken opfølgning Evalueringsrapportens
anbefalinger giver anledning til. Med skrivelsen fulgte en af Sundhedsuddannelsesrådet udar-
bejdet udtalelse til ministeriet. - Materialet blev omdelt på mødet.
Skrivelsen gav anledning til en del diskussion.

ad 5 Holdsætning og kapacitetsproblemer.
Udsættes til næste møde.

ad 6 Meddelelser
Udover de i dagsordenen nævnte meddelelser omdeltes forslag til følgende  mødedatoer for
efteråret: 10. sept., 1. oktober, 22. oktober, 12. november, 3. december, 17. december.

ad 7 Eventuelt
Jørgen Hedemark Poulsen agter at indkalde studienævnets evalueringsgruppe til møde i septem-
ber -97 med henblik på at genoptage semesterevalueringerne. Det er dog ikke hensigten løbende
at evaluere samtlige semestre/kurser. I første omgang vil indsatsen blive rettet mod endnu ikke
evaluerede studieelementer samt kurser, der har frembudt problemer og/eller har undergået væ-
sentlige ændringer.

På forespørgsel fra Peter Hallas oplystes det, at der til det tidligere diskuterede kursus i kommu-
nikation under VKO foreligger en næsten færdig plan.

ref.   Grete Rossing

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

EKSAMENSPLAN FOR VINTER 1997/98
19. september 1997

Fase I Ordinær Syge/reeksamen

2. semester
Kemi (skrft) torsdag d. 18. september torsdag 9. oktober
Anatomi I
spot tirsdag d. 6 januar fredag d. 23. januar
mdt. fre-tors 9.-15. januar ons-tor d. 28.-29. januar
Psykologi (mdt) uge 51,52,2,3,4 uge 5 og evt 6

4. semester
Cellebiologi
skrft. onsdag d. 14. januar torsdag d. 29. januar
spot fredag d. 16. januar fredag d. 30. januar

6. semester
Anatomi II
spot tirsdag d. 2. december tirsdag d. 20. januar
mdt. man-fre d.8.-12. december ons-tor d. 21.-22. januar

Biokemi (skrft) mandag d. 22. december torsdag d. 15. januar
Fysiologi  (skrft) tirsdag d. 6. januar tirsdag d. 27. januar

Integreret  (skrft) torsdag d. 8. januar torsdag d. 29. januar

Fase II Ordinær Syge/reeksamen

7. semester
Genetik torsdag d. 30. oktober torsdag d. 27. november

8.semester
Videnskabst. (skrft) torsdag d. 11. december tirsdag d. 27. januar
Mikrobiologi     (skrft) mandag d. 5. januar mandag d. 26. januar
Farmakologi    (skrft) mandag d. 19. januar fredag d. 30. januar   -
kun sygeeksamen

9. semester
Socialmedicin  (mdt)kalenderuge 40, 2 torsdag d. 29. januar
Psykiatri   (skrft) tirsdag d. 27. januar fredag d. 6. februar  -  kun sygeeksamen
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10. semester

Øre-næse-halssygdomme kalenderuge 46, 47 kalenderuge 49
Øjensygdomme do do
Hud- og kønssygdomme do do

11. semester
Forordningslære (prøve) mandag d. 6. oktober mandag d. 10. novem-

ber
Patologisk anatomi (mdt) kalenderuge 46, 47 kalenderuge 50
Arbejds- og miljømedicin tirsdag d. 2. december fredag d. 2. januar

12. semester
Intern medicin
skrft torsdag d. 4. december mandag d. 26. januar
mdt man-tir d. 1.-16. december tir-fre  27.- 30. januar
Kirurgi
skrft fredag d. 2. januar fredag d. 30. januar
mdt man-fred d. 5.-16. januar tir-fre d. 27.- 30. januar
Retsmedicin  (skrft) torsdag d. 22. januar torsdag d. 5. februar

13. semester
Almen medicin           mdt kalenderuge 41, 45, 49 Tirsdag  d. 27. januar
Pædiatri                      mdt fre-tor 2.- 8. januar kalender uge 6
Gynækologi/obstetrik mdt do do
Akut Patient              (mdt) fre-tor d. 23.-29. januar kalenderuge 7

Med venlig hilsen
Berit C. Brix for Studienævnet for medicin

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

UNIVERSITETSSEKRETARIATET/KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS AMT

Til orientering kan oplyses, at Klinikudvalgets sekretariat er lukket i perioden mandag den 06.10.
til fredag den 10.10.1997 p.g.a. brugeruddannelse til Officepakken, hvorfor spørgsmål/daglige
henvendelser bedes rettet til afdelingsleder, cand.med. Ulla Høy Davidsen, KAS Herlev på tlf.
44535300
lk. 4718 eller Klinikudvalgets formand, overlæge, dr.med. Erik Hippe, telf. 44535300 lk. 3913
i nævnte periode.

Studentersekretær Sofie Andreasen træffes fredag den 10.10.1997 mellem kl. 15.00 - 16.00.

Endvidere vil der være mulighed for at indtale besked på sekretariatets telefonsvarer.

Med venlig hilsen

Birthe Brogaard
Klinikudvalget Kbh.amt

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.

ORLOV ELLER HVAD?

Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov
nødvendigvis er den bedste løsning på dine studiemæssige problemer, og det anbefales derfor,
at du tager en snak med en studievejleder, før du søger orlov. Ansøgningsskemaer til orlov fås
på matriklen. Ansøgning om orlov indsendes eller afleveres ved personlig henvendelse sammen
med fornyelsesdelen af årskortet til eksamenskontoret på Panum Instituttet. Fakultetet vil herefter
modtage besked, men du skal alligevel meddele studienævnet eller dit klinikudvalg at du holder
orlov, således at du ikke holdsættes under orlov. Efter endt orlov skal man selv huske at tilmelde
sig aktivt (og rettidigt) til det ønskede semesters undervisning.

Orlov - hvornår og hvor længe. Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæssige be-
grænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt, hvor universitetet modtager orlovsansøgningen
og fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil udgangen af det akademiske år. Orlov
gives dog ikke for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan ikke alene udgøre en
orlovsperiode. Orlov kan først gives, når de eksaminer der er placeret efter 1. år er forsøgt bestået.
Studerende på 1. og 2. semester kan kun få orlov, hvis årsagen er f.eks sygdom, barsel, værne-
pligt eller lignende. Dispensation fra orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på Eksamens-
kontoret.

Afbrydelse og ophør af orlov. En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen har virk-
ning fra det tidspunkt, hvor universitetet får meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og or-
lovsbekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut, sender eksamenskontoret årskort til den
studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og den studerende søger forlængelse af orlovs-
perioden ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel indsendes anmodning om fornyelse
af årskort.

Konsekvenser af at have orlov. Den studerende har ikke årskort under orlov. Den studerende
kan ikke deltage i undervisningen inden for uddannelsen. Den studerende mister valgberettigelse
til de styrende organer i orlovsperioden. Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksaminer eller
prøver i et semester, hvor man har eller har haft orlov.

SU og orlov. Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i orlovsperioden. Uddannelsesstøtte,
der er tildelt i orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for meget udbetalt støtte skal tilba-
gebetales. Tilbagebetalingen af statslån og statsgaranterede studielån skal begynde ca. 1 år efter
orlovsperiodens begyndelse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har genoptaget studiet,
kan man søge udsættelse med tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis man har fået
uddannelsesstøtte igen. Ellers må man henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910 Frede-
riksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder fribeløbsgrænser for hvad du må tjene under orlov.

FADL og orlov. Under orlov kan man fortsat være medlem af, og dermed tage arbejde gennem
FADL. Det er også muligt at søge om kontingentfritagelse i orlovsperioden, men derved mister
man retten til at tage vagter.

Bistandshjælp og understøttelse under orlov. Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovsperioden. Praksis varierer fra kommune til
kommune, men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp hvis man har udtømt mulighederne
for at få SU (inkl. tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlemmer af en ar-
bejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om gæl-
dende regler i din arbejdsløshedskasse.

Tidsfrister. Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts 1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage
orlov. Det vil altså sige at der kun må bruges 6 år til fase I og 6 år til fase II inklusive orlovsperioder.
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Med venlig hilsen
Studievejledningen

Studiet

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

STUDIEOPHOLD I UDLANDET

Som en del af dit medicinske studium, kan du studere en periode ved et universitet i udlandet.
Det kan være i Australien, Kenya, Portugal - eller hvor du har lyst.

Og du kan få penge til studieopholdet.

Det vigtigste, er at gå igang med planlægningen i god tid, oftest mindst et år i forvejen, alt afhængig
af hvor meget forarbejde du skal gøre (blive accepteret af værtsuniversitet, fremskaffe fag-
beskrivelser etc.). De mere sofistikerede studieophold kan godt tage 1 til 2 år at planlægge. Til
gengæld har de hidtidige ERASMUS/ECTS-ophold kun krævet begrænset forarbejde.Fakultetet
har gennem ERASMUS/ECTS-programmet samarbejdet med en lang række europæiske univer-
siteter om udveksling af medicinstuderende. Dette samarbejde ophørte sidste år og videreføres
nu i det nye SOCRATES-program.Dette medfører at udformningen af udvekslingsprogrammet
for 1997/98 endnu ikke ligger helt fast, partnerne i ECTS programmet har dog forpligtet sig til at
videreføre udveksling i samme form som under ECTS, så der bliver tale om mange af de samme
universiteter.

Det første du skal gøre er at få fat i Universitetets pjece �JEG VIL UD�, henvend dig i Studie-
vejledningen, hvor du kan få den udleveret. Du kan også få hjælp hos IMCC (9.2.2), fakultetets
internationale sekretariat (9.1.62) eller på universitetets internationale kontor i Fiolstrædet 24. 1 sal.

Stipendierne til studieopholdene i udlandet kommer fra flere forskellige kasser og er til forskellige
formål. Der er derfor også forskellige ansøgningsfrister, afhængig af hvilket program man søger.

Kort oversigt over stipendiemulighederne:

Internationaliseringsstipendier til hele verden,
ansøgningsfrist: oktober

ERASMUS - free mover, selvvalgte univ. i EF,
ansøgningsfrist: februar

NORDPLUS, Nordiske samarbejdsuniversiteter,
ansøgningsfrist: februar og september

KULTURAFTALESTIPENDIER, til særlige lande
ansøgningsfrist: oktober og november

Kontakt eventuelt det Internationale kontor for yderligere oplysninger.
Da Internationaliseringsområdet er i stærk udvikling opstår til tider særlige muligheder for at få
stipendium. Disse er naturligvis ikke medtaget i denne oversigt.

For alle stipendier gælder at studieopholdet skal være meritgivende. Det er studienævnets
dispensationsudvalg, der er ansvarlig for at give forhåndsmerit af et planlagt studieophold i
udlandet, ikke mindst denne proces kan tage en del tid.
Ligeledes er det dispensationsudvalget, der tager stilling til særlige individuelle studieplaner som
følge af et studieophold i udlandet.

Under et godkendt studieophold i udlandet kan du naturligvis modtage SU, som du plejer.

At studere i udlandet er en unik mulighed for dels at opleve en anden del af verden, dels at udvikle
sig fagligt og menneskeligt. Kom forbi det internationale sekrætariat og læs, hvad andre stude-
rende har fået ud af deres ophold. Mulighederne er der - gør noget ved det !!!!

ÅBNINGSTIDER VÅD STUDIESAL

UGE 39

Mandag den 22/9 kl. 16.00 - 18.00
Tirsdag den 23/9 kl. 14.00 - 18.00
Onsdag den 24/9 kl. 09.00 - 14.00
Torsdag den 25/9 kl. 13.00 - 16.00

UGE 40

Tirsdag den 30/9 kl. 14.00 - 18.00
Onsdag den 1/10 kl. 09.00 - 13.00
Torsdag den 2/10 kl. 16.00 - 18.00
Fredag den 3/10 kl. 12.00 - 15.00

UGE 41

Tirsdag den 7/10 kl. 14.00 - 18.00
Onsdag den 8/10 kl. 08.00 - 12.00,   16.00 - 18.00
Torsdag den 9/10 kl. 13.00 - 18.00

Torsdag den 16/10 kl. 13.00 - 17.00

UGE 43

Mandag den 20/10 kl. 09.00 - 13.00
Tirsdag den 21/10 kl. 14.00 - 18.00
Torsdag den 23/10 kl. 13.00 - 18.00

UGE 44

Mandag den 27/10 kl. 08.00 - 12.00
Tirsdag den 28/10 kl. 14.00 - 18.00
Onsdag den 29/10 kl. 08.00 - 12.00
Torsdag den 30/10 kl. 14.00 - 18.00

UGE 45

Tirsdag den 4/11 kl. 13.00 - 17.00
Onsdag den 5/11 kl. 09.00 - 14.00
Torsdag den 6/11 kl. 08.00 - 13.00

Uge 46

Onsdag den 12/11 kl. 08.00 - 14.00
Torsdag den 13/11 kl. 15.00 - 18.00
Fredag den 14/11 kl. 13.00 - 18.00

UGE 47

Mandag den 17/11 kl. 11.00 - 16.00
Tirsdag den 18/11 kl. 10.00 - 14.00
Onsdag den 19/11 kl. 08.00 - 12.00
Torsdag den 20/11 kl. 09.00 - 16.00

UGE 48

Mandag den 24/11 kl. 08.00 - 12.00,   15.00 - 18.00
Onsdag den 26/11 kl. 09.00 - 14.00
Torsdag den 27/11 kl. 14.00 - 18.00

UGE 49

Mandag den 1/12 kl. 12.00 - 15.00,    16.00 - 19.00
Torsdag den 4/12 kl. 12.00 - 16.00
Fredag den 5/12 kl. 09.00 - 13.00,     15.00 - 17.00

UGE 50

LUKKET PGA. 6. SEMESTER EKSAMEN

UGE 51

Mandag den 15/12 kl. 08.00 - 14.00,     17.00 - 20.00
Tirsdag den 16/12 kl. 10.00 - 16.00
Torsdag den 18/12 kl. 09.00 - 13.00
Fredag den 19/12 kl. 10.00 - 15.00

UGE 52

Mandag den 22/12 kl. 08.00 - 13.00
Tirsdag den 23/12 kl. 09.00 - 14.00

UGE 1

Mandag den 29/12 kl. 08.00 - 13.00

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

MAI/F
Malene Nikolajsen

UGE 42

Mandag den 13/10 kl. 14.00 - 18.00
Tirsdag den 14/10 kl. 09.00 - 13.00,    14.00 - 16.00

Fase I

3. SEMESTER
(OG DERES VENNER)

INVITERES TIL DET HELT VILDE
80�ER PARTY

Festen løber af stablen i klubben på Panum d. 11. oktober, klokken 21.00. Så find dit
lyserøde læderslips, Bros-håret, Herreysskoene eller den pastelfarvede make-up frem, for kl.

23.00 opfører
CHILLUMKLUD GROUP

alle de kære 80�er hits, som vi dansede til i ungdomsklubben i vores Pisang Ambong
brandert. Og bare rolig, der kommer også diskotek.

Billetter a 40 kr. kan købes af din holdrepræsentant indtil d. 2/10.

Evt. Overskydende billetter sælges til meningmand i klubben d. 3/10 fra kl. 12.00.



6 Studiet & Annoncer
Fase II
TIL SAMTLIGE
12.SEMESTER-STUDERENDE
EFTERÅR 1997.

Vedr.: Central forelæsning i kirurgi torsdag den 9. oktober 1997 kl.12.30-13.15.

På given foranledning meddeles herved, at den �missede� forelæsning i kirurgi vedrørende
�Gastrointestinal blødning� (torsdag den 04.09.1997 kl. 08.15-09.00) i stedet finder sted
som følger:

Forelæsning torsdag den 9. oktober 1997 kl. 12.30 til 13.15 i auditorium 2 på Rigshospitalet
Emne: Gastrointestinal blødning v/overlæge, dr.med. Finn W. Henriksen

Opmærksomheden henledes samtidig på, at eksamensklinikkerne i infektionsmedicin for
hold
KA 1-B i Københavns Amt torsdag den 9. oktober 1997 på Rigshospitalet er flyttet fra kl.
13.15 til kl. 13.30 p.g.a. ovenstående.

Med venlig hilsen

Birthe Brogaard
Klinikudvalget Kbh.amt

Annoncer
SCOLARSTIPENDIATER TIL �STIMULUS� PRO-
JEKTET.

Biomekanisk Laboratorium søger medicinske studerende, som har lyst til at arbejde med bio-
mekanik, til EU-projektet �STIMULUS�.

I �STIMULUS� skal der primært foretages en række basale vibrationsmålinger på implanterede
hofteproteser for at fastlægge den optimale måleteknik.
Målingerne bliver udført som post mortem studier.

Der kræves gode kundskaber i mekanisk fysik samt lyst og evner til at arbejde med avanceret
elektronik, herunder PC - baseret måleudstyr, men først og fremmest kræves der lyst til at med-
virke til at opbygge et forskningsteam omkring projektet.

Der vil være gode muligheder for videnskabelige publikationer i forbindelse med projektet, lige-
som projektet vil indebære et tæt samarbejde med de øvrige projektdeltagere i EU.

Om 2 år skal der foretages kliniske målinger på opererede hoftepatienter, dels for at få en analyse
af de belastningsmæssige forhold i hofteprotesen, og dels for at få påvist løsningstendens i en
tidlig fase.

Yderligere oplysninger om projektet, herunder om løn og arbejdsforhold kan fås ved henven-
delse til

Arne Borgwardt
klinikchef

VÆRELSE TIL LEJE / DELELEJLIGHED

Nyelandsvej (v. Frederiksberg Hospital) i nyrenoveret ejendom. Værelset er på 12 m2 og med
adgang til stue, køkken & badeværelse. Egen telefon. Moderne vaskekælder, gårdmiljø, kælder
og loftrum. Tæt ved mange gode indkøbsmuligheder, caféer samt offentlig transport. På cykel er
der 10-15 min til Panum. Pr. Måned: 1300.- inc. varme.  Depositum 3 mdr. Leje

Tlf. 31 19 08 42 / 36 32 35 21, Christian Rifbjerg, Stud. med.

ASTMATIKERE SØGES
som frivillige forsøgspersoner

I forsøg på at udvikle nye og mere specifikke og mindre bivirkningsprægede alternativer til den
traditionelle inhalations- og systemiske stereoidbehandling af astmatikere, er der blevet udviklet
nogle antagonister til de mediatorer, man mener spiller en væsentlig rolle i astmapatogenesen, som
indtil videre har vist en lovende effekt.
Præparaterne er alle blevet afprøvet før og der ikke rapporteret om væsentlige bivirkninger.
I den forbindelse søger vi frivillige forsøgspersoner til afprøvning i et dobbeltblind randomiseret
forsøg.
Du skal inden for de sidste 14 dage enten ikke have taget stereoid, eller have taget max op til 500
ug (2 doser) dagligt.

Forsøgsvarighed: ca. 12-26 uger.

Kompensation og transport: 500 kr.

Henvendelse kan rettes til:
Bispebjerg Hospital
afd. I/P
Projektrummet for lungeundersøgelser
att. Mette Vedel el. Anders Rothe
tlf.: 35-313069

eller

Anders Rothe (privat)
tlf 31-200341

Vibeke Backer Mette Vedel Anders Rothe
(Overlæge) (projektsygeplejerske) (stud. med.)

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER

Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk medicinsk selskab, kan godken-
des som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken �Kurser og møder�.

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal du have attesteret din deltagelse. Benyt
attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekre-
tariatet.

FORSØGSPERSONER

Omfatter kun hudbiopsier

Raske m/k 20-30 år søges som kontrolpersoner til forskningsprojekt
om immunsystemet hos ældre.

Der skal tages 2 hudbiopsier (3mm i diameter) een gang

Projektet vil blive afviklet i perioden 29/9 - 17/10

Betaling: 200 kr

Sted: IIR
Rigshospitalet
Tagensvej 20

Henvendelse: 35457952

Steen & Stoffer Classic

Steen & Stoffer Classic



7
FADL
ÅRSBERETNING FOR FADLS
HOVEDFORENING 1997

Hermed årets beretning for FADLs hovedforening. Vi håber på den må sprede lidt mere lys over
hvad vi går og laver i FADL på landsplan.

Velkommen til Hovedforeningens beretning for 1997 - som altid et lidt større værk, men kast dig
trods dette glad over den - og bliv meget klogere på din forening. For at kunne give dig et mere
nuanceret billede af foreningens aktiviteter i det forgangne år, er der delberetninger fra størstede-
len af udvalgene under Hovedforeningen samt beretninger om øvrige arbejdsområder i Hoved-
foreningen.

Hovedforeningen er FADL�s organ for de beslutninger, som vedrører medicinstuderende på
landsplan. De mange udvalg under HF udfører det grundlæggende arbejde i FADL - fx. forhand-
ling af overenskomster, arbejde med turnus, arbejdsmiljø, internationalt samarbejde osv. Hoved-
foreningens udvalg er åbne, dvs. at alle medlemmer af FADL kan gå ind i et udvalg, der falder
inden for ens interesseområde. Du skal være så hjerteligt velkommen!

Hvis beretningen giver anledning til spørgsmål eller kommentarer er du meget velkommen til at
kontakte FADL�s Hovedforening på telefon 31 39 26 45. Din henvendelse modtages med glæde.

Tilbage er kun at opfordre dig til at læse nærværende beretning og møde op på din kreds-
generalforsamling, og så giver vi ordet til....

Overenskomstudvalget og
Vagtbureau-analysegruppen

Vi vil i det følgende kort gennemgå de ting, som overenskostudvalget (OU) og vagtbureau-
analysegruppen (VAG) har beskæftiget sig med i det forløbne år. Indledningsvis skal nævnes at
VAG er et underudvalg til OU. VAG�s opgave er at analysere de 3 vagtbureauers drift, med
henblik på at sikre disse en fornuftig økonomi.

Som det vil være de fleste bekendt skal FADL, lige som andre fagforbund, genforhandle deres
overenskomst med arbejdsgiverne i år, og arbejdet i OU og VAG har derfor naturligt været præget
af dette. Vi lagde i november 1996 ud med et overenskomstseminar, hvis formål primært var at
give nye medlemmer af OU og VAG et grundlæggende kendskab til overenskomster generelt og
til FADL�s egne overenskomster i særdeleshed. Derefter gik vi i gang med at indsamle krav fra
medlemmer, personale og repræsentantskaber. I den forbindelse blev der afholdt medlemsmøder
i de 3 kredse, dog uden det helt store fremmøde. Efter indsamlingen af krav begyndte arbejdet
med at bearbejde og sortere i kravene, hvilket gradvist er sket siden. Dette indebærer blandt andet
argumentation, beregning af priser for kravenes gennemførelse, samt slutteligt en prioritering af
hvilke krav, der skal prioriteres højst ved forhandlingerne.

Til forskel fra tidligere forhandlinger er vores kravliste til de netop igangværende forhandlinger
ikke så omfattende. De højest prioriterede krav, udover den generelle lønstigning, er et krav om
sygedagpenge på barns første sygedag, en forhøjelse af holdledertillægget samt et par afklarings-
punkter, hvor FADL�s praksis ikke stemmer overens med overenskomsten, hvilket vi naturligvis
ønsker at råde bod på.

I marts afholdt overenskomstudvalget så forhandlingstræningsseminar sammen med lægevikar-
gruppen. Formålet med dette seminar var at give forhandlingsdelegationernes medlemmer erfa-
ringer med forhandlingsteknik og strategier. Disse teoretiske ting blev derefter afprøvet i praksis,
idet vi delte os ind i grupper, og afholdt �mini-forhandlinger�, der blev optaget på video. Vi kunne
herefter, i samarbejde med en psykolog, som ledede kurset, gennemgå videooptagelserne, hvil-
ket var meget lærerigt. På dette tidspunkt var KTO-forliget (Kommunale Tjenestemænd og Over-
enskomstansatte) netop indgået, hvilket FADL traditionelt har relateret sig til. Derfor havde vi
inviteret Torben Glitzky, sekretariatschef i FOA (Forbundet af offentlig ansatte) til at fortælle om
forliget, og sine erfaringer med overenskomstforhandlinger.

I VAG har arbejdet primært bestået i at se på, hvilke aktiviteter der er nødvendige for at drive et
vagtbureau, samt hvordan udgifterne til disse mest hensigtsmæssigt financieres. Desuden har vi
set på hvilke besparelsesmuligheder der er i vagtbureauerne, således at administrations-
omkostningerne bliver mindst mulige. Formålet med dette arbejde er (via forhandlinger med
arbejdsgiverne), at sikre vagtburauerne fornuftige arbejdsvilkår, således at vagtbureauerne kan
yde den bedst mulige service over for både medlemmer og kunder.

Side juni i år har vi forhandlet med Amtsrådsforeningen (ARF) og Hovedstadens Sygehus-
fællesskab (HS) om indgåelse af ny overenskomst for SPV/VT og DIA/CARD-området, samt
indgåelse af en ny driftsoverenskomst for de 3 vagtbureauer. Disse forhandlinger er endnu ikke
afsluttet, og resultatet må derfor stå hen i det uvisse.

OU har det forgangne år bestået af:
KKF: Ditte Gry Strange, Pedram Kazemi, Jakob Lundborg og Morten G. Poulsen.
OKF: Linda Pickersgill, Christel Falk og Sune Laugesen.
ÅKF: Karen Rom, Nikolai Bloch Balsløw, Benny Sørensen og Allan B. Jørgensen.

VAG har i det forgangne år bestået af:
KKF: Ditte Gry Strange.
OKF: Nanna Danielsson, Frank Damborg og Ole Juul.
ÅKF: Karen Rom, Nikolai Bloch Balsløw, Benny Sørensen og Allan B. Jørgensen.

P.u.v.Karen Rom og Allan B. Jørgensen.

Lægevikargruppen

Lægevikargruppen har i det sidste år koncentreret sig om at forhandle en overenskomst for
studenterlægevikarer på plads. I den forbindelse har vi samarbejdet med FAYL, der udover at
opfordre Amtsrådsforening til overhovedet at indgå en overenskomst, også har støttet vores
forhandlinger ved at sende deres egen forhandlingsleder, Lise Møller, som bisidder.

I skrivende stund er overenskomsten endnu ikke underskrevet, men vi regner med at afslutte
forhandlingerne på næste forhandlingsmøde d. 7/10 1997. Mandatet fra medlemmerne er rime-
ligt entydigt: En overenskomst, der sikrer rimelige arbejdsvilkår er det primære, men lønnen må
også gerne stige.

Lægevikargruppen kunne godt have tænkt sig et bedre resultat. Selvfølgelig er det dejligt med en
pæn stigning i bruttolønnen, men når den ikke - rent relationsmæssigt - står mål med lønstigningen
for de yngste læger, er det svært at vide, om FADL er købt eller solgt.

Det har igen været småt med succesen for lægevikarformidlingen. Mange studerende søger
vikariater gennem FADL, men antallet af udbudte vikariater er langtfra stort nok til at dække
behovet. Vi har diskuteret, om FADL fortsat skal tilbyde formidling af lægevikariater, og er på
baggrund af de mange ansøgninger og det relativt lille tidsforbrug, der er forbundet med formid-
lingen, blevet enige om at fortsætte ordningen.

Medlemsmøderne blev brugt til at indsamle overenskomstkrav samt til information om forhand-
lingerne. Desuden har der i FADL-Forum været løbende information.

Fremtidigt arbejde er indgåelse af overenskomst, evaluering af arbejdet med forhandlingerne
samt at overdrage det fremtidige forhandlingsarbejde til overenskomstudvalget.

Vi i Lægevikargruppen håber, der er flere nye, der vil tage over efter os.

Anne-Lise Z. Vedersø, formand for lægevikargruppen
Kristine Nielsen, forhandlingsleder

Gruppen af yngste læger (GYL)

FADL har 2 observatørpladser i GYL, nemlig Kristine Nielsen  og undertegnede.
Der afholdes 2-3 møder pr. semester, og FADL finder stor opbakning og inspiration til  turnus-
debatten og studenterlægevikarforhandlingerne. GYL taler ligeledes FADL�s sag i FAYL�s repræ-
sentantskab, og herigennem søger FADL også at opnå indflydelse i FAYL.
Desuden hører vi om turnuskandidaternes mange problemer med uddannelse  - og mangel på
samme, startproblemerne i lægejobbet m.v.

FADL og GYL har i det forløbne år sammen afholdt medlemsmøder om turnusproblematikken.
Dette samarbejde fortsætter.

Anne-Lise Z. Vedersø.

Turnusudvalget

Turnusudvalget har i det forløbne år lidt under, at der er for få medlemmer, således var underteg-
nede eneste udvalgsmedlem frem til foråret 1997, heldigvis med stor hjælp fra enkelte lokale
FADL�ere.
Alligevel har der været stor aktivitet på området, idet Sundhedsstyrelsen (SS) i januar 1997 ensi-
digt fastsatte en ny turnusordning, således at militærordningen blev genindført. Dette proteste-
rede såvel FADL som Foreningen af yngre læger (FAYL) kraftigt imod, og det endte med, at SS
udbad sig høringssvar fra bl.a. FADL & FAYL. Herefter blev turnusordningen blødt lidt op, og
samtidig blev der nedsat et udvalg under SS, som har så mange forskellige medlemmer, incl.
FADL, at man må sætte spørgsmålstegn ved dels hastigheden af et sådant udvalgsarbejde, dels
værdien af dette for de lægevidenskabelige kandidater, som det jo handler om. FADL  mener, at
turnusuddannelsen skal være det, den retteligt er, nemlig en uddannelse af de lægevidenskabelige
kandidater, og ikke et våben for amterne til at dække lægemangelen i Danmark.

FADL afholdt i forårssemesteret 1997 medlemsmøder i samarbejde med gruppen af yngste læger
(GYL) under FAYL. De 12. semesterstuderende fra de 3 byer enedes om et grundlag, som man
ville deponere sin turnusansøgning på, men der var for få, der sluttede op om aktionen, og det hele
løb ud i sandet, desværre, men det skyldtes bl.a., at medlemsmøderne blev afholdt for sent i
semesteret. Derfor har FADL i efterårssemesteret 1997 allerede afholdt medlemsmøderne og har
fået en del kontaktpersoner blandt de fremmødte studerende.

Arbejdet fortsætter - hvad mener du?

Anne-Lise Z. Vedersø.

Indre Organer

Steen & Stoffer Classic
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Forsikringsudvalget

Forsikringsregnskabet ser for første gang i mange år særdeles godt ud. Det betyder, at præmien
for 1998 med garanti ikke stiger, - måske bliver det ligefrem muligt at sætte præmien ned! Det er
især antallet af cykeltyverier, der er faldet.

Det har hidtil været planen, at administrationen af ordningen skulle overgå til Tryg-Baltica pr. 1/
1-98. Det er nu udskudt et år, da Tryg-Balticas EDB-ressourcer er brugt op for i år. De har dog
garanteret at kunne overtage administrationen pr. 1/1-99. Dette giver imidlertid FADL mulighed
for at få et ordentligt overblik over fordele og ulemper ved overdragelsen .

Forsikringsudvalget har forespurgt Tryg-Baltica om muligheden for dækning af medlemmer
under udlandsophold, der strækker sig udover 3 mdr, da de fleste ophold i udlandet i forbindelse
med studiet varer 1/2 - 1 år. Dette undersøges i øjeblikket.

Det forventes, at forhandlingerne af næste års præmie bliver afsluttet d. 22. september og ligger
klar til godkendelse i HB i oktober.

Henrik Fendinge Olsen
Forsikringsudvalget.

EDB-udvalget

Edb-udvalget vil en hel masse, men på grund af træghed i de enkelte områder - specielt HF og
ÅKF, men generelt alle steder, er edb-udviklingen gået noget i stå. I øjeblikket afventes med stor
interesse den trådløse forbindelse, som skal forbinde KKF-sekretariatet på Panum med Køben-
havns vagtbureau, idet forbindelsen kan blive retningsvisende for hvordan andre forbindelser
rundt i landet kan laves.
Generelt er dog indtilvidere aftalt, at opstille en fælles internetserver, der ud over at kunne binde
de fem områder sammen også præsenterer vores internet-sider. FADLs domæne er fadl.dk på
world wide web: http://www.fadl.dk. Serveren er i funktion, men det eneste område, der har taget
sig sammen til at skrive en ordentlig side er forlaget. Der opfordres til at tage et kig på siderne (og
få dårlig samvittighed).
For at etablere forbindelsen har KKF opsat et ISDN-modem på internet-serveren, dette modem
vil OKF og ÅKF så kunne forbinde sig til, når de er klar - eller man kan her vælge en lokal
internetudbyder, det sidste er billigere i minuttakst, det første er uden abonnement til udbyder.
Internetserveren er forberedt til e-mail til alle ansatte. Deres e-mailadresser vil blive �navn�@fadl.dk,
�navn� kan man selv vælge. For at standartisere e-mail indstillede udvalet på sidste møde at de
forskellige områder forbereder sig på at kunne bruge internet-e-mail. Udvalget kan stå inde for
følgende e-mail-programmer til internet: Eudora (light), Pegasus Mail, Netscape, og til en vis grad
Microsoft Exchange.
Til lokal brug har vi tidligere foreslået Microsofts Officepakke det forslag har vi ikke ændret.

PUV.
Nikolaj B Bak

Beretning fra UNIK (Udvalget for
Nationale og Internationale Kontakter)

I efteråret 1996 trådte alle gamle UNlK-medlemmer ud af udvalget. Dette betød, at undertegnede
kom til at sidde som formand for et udvalg hvor han var helt og aldeles novice.

Derfor gik det meste af efteråret med at holde møder internt i udvalget, for at definere hvad vi vil
med UNIK. En af de ting de nuværende medlemmer af UNIK synes skal have høj prioritet er
samarbejdet mellem medicinerrådene og FADL. Derfor inviterede UNIK til samarbejdskonference
mellem de respektive medicinerråd og UNIK. Konferencen blev berammet til at foregå d. 4/4-97
i Odense, og vi kunne med beklagelse konstatere at medicinerrådet fra netop Odense var de
eneste der dukkede op. På trods af det sparsomme fremmøde fik vi en frugtbar dialog, som endte
med en beslutning om, at medicinerrådet i Odense og UNIK sammen vil arbejde for at skabe et
etisk diskussionsforum for medicinstuderende i hele landet.
I weekenden d. 19-21/9 (denne beretning er skrevet d. 15/9) drager undertegnede og Nanna
Danielsson til Lund i Sverige til Samnordisk Medicinermøde. Emnet er denne gang uddannelsen
i de forskellige lande. Mere herom senere i de respektive medlemsblade. Det sidste projekt der for
tiden er i støbeskeen, er et møde med Bestyrelsen i Sygeplejestuderendes Landsråd (BISL). Dette
møde vil komme til at foregå i sidste halvdel af oktober, men også mere om det senere.

Med venlig hilsen

Herik Boye Jensen
formand for UNIK

STUD.MED.

Vi udkommer som bekendt 2 gange om året - én gang i hvert semester.

Forårsnummeret havde temaet �Læge som skurk� og blev vel modtaget af såvel de studerende
som færdige læger.

I skrivende stund har vi arbejdsweekend, hvor vi planlægger tema(er) og arbejdsgang for efterårs-
nummeret, som ventes at udkomme i november.

Vores arbejdsrytme er ens fra gang til gang. Vi starter med en arbejdsweekend, hvor ideerne skal
komme, evt. har vi en person ude at holde et foredrag for at inspirere os. På weekenden skal vi
have fundet tema(er), forslag til artikler, have sat folk på artiklerne og der skulle også gerne laves
synopser til artiklerne.

Efter arbejdsweekenden er vi tilbage i vores lokalredaktioner og arbejder med artiklerne, intervie-
wer m.m. Lokalredaktionerne holder kontakten med hinanden via redaktionssekretærerne.

I processens slutning har vi et landsredaktionsmøde, hvor vi gennemlæser, diskuterer, kritiserer
og roser de næsten færdige artikler, og sørger for at den røde tråd i temaerne er holdt. Alle artikler
bliver samlet på diskette og sendt til WERKs offset tryk. To til tre uger senere modtager vi artiklerne
i kolonneform fra WERK og her har vi så opsætningsweekend, hvor bladets �udseende� bestem-
mes (illustrationer, farver, artiklernes rækkefølge m.m.) To til tre uger senere udkommer det kære
blad.

I øjeblikket har vi en logo-konkurrence kørende. Der er sat opslag op på design- og arkitekt-
skoler, og vinderen får så æren (og måske en flaske rødvin). Desuden har vi det sidste års tid talt
om at sætte artiklerne op på en computer. Det er indtil videre kun blevet ved snakken.

Hvert semester bruger vi ca. 20.000,00 kr. til de forskellige aktiviteter: møder, transport, betaling
af foredragsholder, fotoarbejde, kopiering, frimærker, forplejning på weekender m.m.

På STUD.MED.-redaktionens vegne
Linda P. Jakobsen

FADL s forlag A/S 1996, samt starten af 1997.

Bestyrelsens arbejde
I 1996 afholdtes der 6 bestyrelsesmøder på skift i København, Århus og Odense. I 1997 har der
foreløbig været afholdt 3 ordinære bestyrelsesmøder samt et udbytterigt seminar i Svendborg. Af
øvrig mødeaktivitet har forlaget nedsat en postgraduatgruppe der pt. har været samlet 2 gange.
Postgraduatgruppen består af forlagets associerede læger, og har til formål at belyse behovet for
postgraduat litteratur.
Generelt har bestyrelsesmedlemmer og associerede været beskæftiget med gennemlæsning af
nye manuskripter til udgivelse samt gennemlæsning af manuskripter før trykning, foruden kon-
takt til evt. nye forfattere og redaktører, samt opfølgning på eksisterende kontakter.

Udgivelser
FADL�s forlag har haft et relativt produktivt ar. En del af forlagets nye titler er dog 1 brug indenfor
ergo- og fysioterapien.
Af særlig interesse for medicinstuderende må det dog være at der lige er kommet en ny lærebog
i almen medicin på gaden. Bogen er redigeret af landets 3 professorer i almen medicin, Niels
Bentzen, Hanne Hollnagel og Torsten Lauritzen, i samarbejde. På forlagets trapper er endvidere
følgende interessante bøger: Sundhedsvidenskabelig forskning, af Daniel Andersen et al, klinisk
Patologi, af Claus Fenger et al, Almen Kirurgi; Plastikirurgi, af Finn Gotrup og Bjarne Alsbjørn,
Procedureogen; Remedier og teknik, af Heidenheim et at samt Akutte medicinsk tilstande, af
Hippe et al.
Forlaget har gennem flere år udgivet en debatbogsserie. I dette forum har skiftende forfattere i
seriens 11 bøger sat forskellige sundhedsvidenskablige emner i focus. Forlagets formål med
denne bogserie var at vække til debat omkring forskellige sundhedsvidenskablige problemstil-
linger. Det er imidlertid nyligt besluttet at lukke for tilgang til debatbogsserien ved årets udgang.
Denne beslutning skyldes at bøgeme, trods reklamering og positive anmeldelser ikke syntes at
ville slå igennem. På denne baggrund er det bestyrelsens holdning at de til debatbogsserien
anvendte ressourcer kan anvendes bedre andetsteds.

Økonomi
Endnu engang har det været et fantastisk godt år for FADL s forlag. Omsætningen i 1996 var med
sine 4,2 millioner forlagets største omsætning til dato. Overskuddet blev som følge heraf betrag-
teligt: 643.312.- efter skat. At overskuddet er blevet så stort skyldes omsætningsfremgang, lave
driftsomkostninger, at der har været en del genoptryk unde de store udviklingsomkostninger
samt at vi ikke har udgivet så mange dyre medicinske lærerbøger og dermed ikke har haft udgifter
til trykning og indbinding. I 1997 og 1998 forventer forlaget at færdiggøre en del store
omkostningstunge medicinske lærerbøger (bla. de med kursiv ovennævnte), hvorfor overshudet
danner en reserve til fremtidige bogudgivelser.

Personale
Forlagets daglige ledelse og arbejde er blevet varetaget af direktør Hans Jespersen og frem til 1/
7-97 af sekretær Pia Dupont. En stor tak til dem begge for deres store arbejdsindsats, uden hvilken
forlaget ikke kunne eksistere. Pr. l/7 valgte Pia Dupont efter næsten 10 års ansættelse at opsige sin
stilling, for at opsøge nye udfordringer. Som ny sekretær er Benedicte Duch Broholm pr. 1/9
tiltrådt. Samme dag tiltrådte Inge K. Johansen i en nyoprettet halvtidsstiling som lay-outer / desk
top medarbejder hos forlaget.

Bestyrelsen
Bestyrelsen bestod i 1996 af
Jesper filtenborg Tvedskov, formand København
Brian Bjørn København
Philip Blach rossen Århus
Charlotte Green Carlsen Århus
Dennis Kohler Odense
Frank Damborg, næstformandOdense

Ved den ordinære Generalforsamling i april 1997 trådte Jesper filtenborg tvedskov, Brian Bjørn
og Dennis Kohler ud af bestyrelsen. Philip Blach Rossen blev herefter næstformand, underteg-
nede overtog formandskabet og følgende blev nyvalgt:

Nikolaj Eldrup København
Lisbeth Ludvigsen København
Thomas Knutzen Odense

Foruden bestyrelsen og personalet har der til bestyrelsen været associeret en lang række medlem-
mer der også har ydet en stor arbejdsindsats. En stor tak til alle for deres frivillige arbejde.

På bestyrelsens vegne, Odense 13 september 1997

Indre Organer
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Frank Damborg
Formand for bestyrelsen, FADL�s forlag

Beretning fra sundhedspolitisk udvalg i FAYL (SPU)

Sidste års arbejde i SPU blev afsluttet med en fremlæggelse på Yngre Lægers repræsentantskabs-
møde i november måned 1996. Oplæggene blev positivt modtaget, især arbejdet omkring Den
elektroniske Patientjournal, der gik videre til godkendelse på Lægemødet.

I år har SPU arbejdet videre med nye sundhedspolitiske problemstillinger. Der afholdtes i foråret
et weekendseminar om det videre arbejde. Der er i skrivende stund udarbejdet oplæg om, hvor-
dan sundhedsvæsnet indrettes mest hensigtsmæssigt set fra de forskellige specialer. Netop nu
arbejdes der på at samle disse oplæg.

Charlotte Green

Andre bemærkninger

Generalforsamlingerne står nu for døren, der skal vælges nye folk til det politiske arbejde i FADL,
og der er sjældent den helt store kamp om pladserne i repræsentantskaberne; i hvert fald i provin-
sen. Ikke desto mindre vil jeg opfordre dig til at tænke dig om før du stemmer på dem, der skal styre
DIN forening i fremtiden. Vær sikker på at vedkommende vil lægge i stykke arbejde i foreningen,
at han/hun er kompetent og seriøs nok til at sidde med det ansvar valget medfører. Der er ikke
behov for hverken magtliderlige eller dovne politikere i

Hovedbestyrelsen har i denne periode bestået af:
4 medlemmer fra København, 3 fra Århus og 2 fra Odense.

København har været repræsenteret af:
Nikolaj Bolsing Bak, (næstfmd. i Hovedbestyrelsen)
Brian Bjørn,
Lisbeth Ludvigsen og
Anne-Lise Z. Vedersø.
De københavnske suppleanter har været: Ditte Gry Strange, Morten G. Poulsen, Peter Roy
Kierkegaard og Pedram Kazemi.

Århus har været repræsenteret af:
Allan Thimsen Pedersen (til august 97)(fmd. i Hovedbestyrelsen),
Karen Tholstrup (til september 97) og
Kristine Nielsen
Nikolai Bloch Balsløw (fra august 97)
Karen Rom (fra september 97)
Suppleanter fra Århus har været: Karen Rom, Thomas Bjerre, Charlotte Gren Carsen, Allan Jør-
gensen

Odense har været repræsenteret af:
Henrik Bøje (fra foråret 97)
Alan Karl (til foråret 97)
Michael Dall (konstit. formand for Hovedbestyrelsen)
Suppleanter fra Odense har været: Frank Damborg, Linda Pickersgill

Udover de nævnte har yderligere en lang række personer bidraget til arbejdet i både Hoved-
foreningen og alle udvalgene herunder - både politikere, personale og personer uden for forenin-
gen. FADL skylder alle disse en stor tak for deres indsats - en tak som hermed er givet videre.

På vegne af Hovedforeningen

Nikolaj B Bak
Næstformand i Hovedforeningen

Bøger sælges
MISSEDE DU BOGMARKED ?  - SÅ HAR JEG
NOGLE GODE TILBUD HER :

FASE I :
Bevægeappratets anatomi (F. Bojsen-Møller, 9. udg.)..............kr.   400
Regionær anatomi (Mathiessen & Egeberg, 4.udg.)..................kr.   130
ATLAS: Sobottas atlas of human anatomy, vol 1 & 2
               (Engelsk udgave)........................................................kr. 1100
Terminologica Anatomica (Sørensen & Høeg, 4. udg.)............kr.     30
Muskeloversigt (Weismann)......................................................kr.     10
Medicinsk anatomi 2 (Egeberg & Mathiessen, 1. udg.).............kr.  350
Neuroanatomy for medical students (Wilkinson, 2.udg.)...........kr.  170
Colour Atlas of Brain and Spinal Cord (England & al, 1. udg.).kr.  300
Kemiske data (Nielsen, 3. udg.).................................................kr.     40
Fysisk kemi for biologer (Andersen)..........................................kr.    30  Människokroppens Ana-
tomi (Ingelman-Sundberg)...................kr.  100
Introduction to Psychology (Atkinson & al, 10. udg.)...............kr.   170
Pasientbehandling (Kringlen, 2. udg.)........................................kr.  130
Medicinsk filosofi (Wullf m.fl., 1. udg.).....................................kr.  180
Medical biology of the Cell (Alberts & al, 2. udg., indb.)..........kr.  250
Histologi (Geneser, 2. udg.)........................................................kr.  450

ATLAS: Wheaters functional histology (Burkitt & al, 2. udg.)..kr. 300
Textbook of Biochemistry with clinical correlations
                                           (Devlin, 3. udg.)...............................kr.  275
Documenta Physiologica (3. udg.)..............................................kr.    10
Textbook of Medical Physiology (Guyton, 8. udg.)....................kr. 275
Langman�s Medical Embryology (Sadler, 6. udg.).....................kr.  225

FASE II :

Immunobiology (Janeway & Travers, 2. udg.)...........................kr.  200
Medical Microbiology (Mims & al, 1. udg.)...............................kr. 250
Memo medica (Engquist, 4. udg.)...............................................kr.  175
Clinical Medicine (Kumar & Clark, 3. udg.)...............................kr. 275
Medicinsk Kompendium (14. udg.)...........................................kr. 2250
Alle bøger er i en god stand.

Ring til mig på :    33 25 82 17     -      Helle

GAMLE VENNER SÆLGES�.FOR BEDSTE BUD:

Medicinsk Kompendium, 13. Udgave, 1986.
Kirurgisk Kompendium, 1. Udgave, 1987.
Obstetrik/Gynekologi, Sam Brody, 7. Udgave, 1987.
Obstetrik/Gynækologi, J. Falck Larsen, 5.udgave, 1986.
Essential Immonology, Ivan Roit, 5. Udgave, 1984.
Fysisk kemi for Biologer, Flemming A. Andersen, 1982.
Medical Microbiology, E. Jawtez, 16. Udgave, 1984.
Kompendium i virologi, Per Billesbølle, 1981.
Dansk-Engelsk ordbog, Gyldendal, 7. Udgave,
Generel Patologi Anatomi, Per Christoffersen , 2. Udgave, 1983.
Speciel Patologisk Anatomi, Per Christoffersen, 1. Udgave, 1981.
Regionær anatomi, Matthiessen & Egeberg, 2. Udgave, 1976.

Flemming Dela, 35 32 74 25 (F.Dela@mfi.ku.dk)

BØGER SÆLGES!

## helt ny
Geneser, F.: Histologi. 2. udg. (##) 500,-
Nielsen, J.: Virologi- et kompendium 25,-
Rubin & Farber: Essential Pathology. 2. udg. (##) 400,-
Hansen, E.S.: Miljø- og arbejdsmedicin- Materialesamling. 1. udg. 100,-
Medicinsk kompendium. 14. udg.  2000,-
Kumar, P.J.: Clinical medicine. 3. udg. (##)  350,-
Simonsen, J.: Retsmedicin og medicinallovgivning. 8.udg. 250,-
Bock, J.E.: Gynækology. 1. udg. (##) 350,-
Falck-Larsen, J.: Obstetrik. 1. udg. (##)  450,-
Hertz, H.: Pædiatri- basisbog. 2. udg. 250,-
Skadestuekirurgi. 1.udg. 25,-
Hippe, E.: Akutte medicinske tilstande. 4. udg. 125,-

Henv. til Tyge kl. 19-21 på hverdg. ( 33 144 247

FASE II BØGER SÆLGES.
Rubin & Farber: Patology 150.00
Katzung: Pharmacology 4.ed. 150.00
Jawetz: Microbiology 19.ed. 150.00
Roitt et al: Immunology   90.00
Mange & Mange: Genetics 2.ed. 150.00
Munk: Hvirveldyrøjet   20.00

Alle bøgerne er som nye.
Der kan aftales en pris ved samlet køb. 33154518

Indre Organer & Annoncer
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SPV - VAGTER

Ugestatistik for ugen: 1/9 - 7/9

ma tir ons tor fre lør søn

07-15 bestilt  5  6  4  2  8  18  9

07-15 udækket  0  0  0  0  0  0  0

15-23 bestilt  13  12  15  17  19  11  10

15-23 udækket  0  0  0  3  0  1  0

23-07 bestilt  16  11  11  10  14  8  10

23-07 udækket  3  0  0  0  0  0  0

ialt bestilt 34  29  30  29  41  37  29

ialt udækket  3  0  0  3  0  1  0

dæknings %  92  100  100  90  100  98  100

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

ledige hold  5  5  4  4  4  5  5

arbl. vagter  17  15  12  11  12  13  15

planlagte vagter  27  27  27  27  27  27  27

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:  84
Arbejdsløshedsprocent: 45 %

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 TRÆFFETIDER

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

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE

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.

Vigtigt - Vigtigt - Vigtigt

Hvis du har tjent for meget i indværende år, er det nu du skal til at vælge SU fra. Der er nogen der
tror, at de kan gemme deres lønsedler, til efter nytår, og således få det de har tjent i 1997 gennem
vagtbureauet overført til regnskabsåret 1998. Det kan man ikke. Det er ikke lovligt at aflevere sine
lønsedler for sent og vagtbureauet skal efterindberette for sent afleveret lønsedler til skattevæse-
net. På denne måde får I bare en meget besværlig efterregulering. Dette er ikke interne FADL
regler, men almindlige skatteregler, der gælder alle borgere i dette land. Så husk at meld din SU fra,
eller planlæg dine vagtforhold efter dette. Du kan altså ikke løse problemet ved at gemme lønsed-
ler, uanset hvad du har hørt af rygter...

Med venlig hilsen

Line Rotenberg og Jens Christian Faber-Rod
Vagtchef Vagtsouschef

ATT !

Ved denne uges lønkørsel, har postvæsenet undladt, at aflevere lønsedler, som burde have været
os i hænde lørdag den 20. og mandag den 22. d.s.. Vi arbejder på sagen.

                       ___________________________

Den blå Foreningshåndbog er kommet og ligger klar til afhentning her på Vagtbureauet.

Vagtbureauet meddeler
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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.

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.

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.

.

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

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

Ansøgningsrist: 18. september 1997, kl. 12.00 på Vagtbureauet.
Kontakt e.v.t. holdleder Asger Larsen på 33 24 18 06.

Vagtbureauet meddeler
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Medicinsk Fagråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

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/mf email: mf@studmed.ku.dk

Mødekalender for semestret

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
-Tjeklister i klinikken

11/11 Fagrådsmøde kl. 15.00
- Indtegningsbetingelser

2/12  Fagrådsmøde kl. 15.00

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 !

Fagrådsmøde
Tirsdag den 30 oktober kl.15.00

Mødelokalet bygning 1.2.

Dagsorden:
1) Formalia
2) Tilbagemelding fra semestrene
3) Studienævnmøde
4) Principper for opstilling til valget
5) Eksamensformer
6) Evt.

I forbindelse med mødet vil fagrådet
servere kaffe, the og kage til alle.

Ad 3
Studienævnet for Medicin holder møde
onsdag 1/10. Vi gennemgår dagsorden
og forbereder fagrådets holdninger til
de forskellige emner.

Ad 4
Se artikel andet sted på siden.

Ad 5
Vi skal i fagrådet komme med forslag
til vores nye eksamensformer, og det
både i forbindelse med den nye
studieplan, men også i vores
nuværende. Det kunne for eksempel
være 6.semesterseksamenerne
(biokemi, fysiologi og anatomi), som
kunne laves om til tentaminer.

I den nye studieplan kunne en eksamen
i 1.semesterkurset humanbiologi være
en kombination af en praktisk prøve i
førstehjælp samt indlagte overhøringer
i teorien � f.eks. kredsløbsfysiologi i
forhold til shock o.s.v.

Med venlig hilsen
Fagrådet

Ugens tip:
Alle internet-surfere kan finde
fagrådet på "nettet". På adressen
http://www.studmed.ku.dk/mf findes
der både rejserapporter, "aktuelt",
mødeannonceringer og referater.

Brug læsefaciliteterne
på Panum !

Jo flere personer der bruger biblioteket,
jo hurtigere bliver der afsat midler til at
udvide åbningstiderne endnu mere !

Opstillingsprocedure

På opstillingsmødet tirsdag den 7.
oktober 1997 skal fagrådet finde
kandidater til styrelsesvalget '97.

Fagrådet opstiller kandidater til
studienævnet og fakultetsrådet.

Ved forrige opstillingsmøde tog fagrådet
en ny procedure, nemlig pointmetoden,
i brug. Pointmetoden er en
fordelingstalsmetode, hvor kandida-
ternes placering på listen afhænger af
et vægtet gennemsnit af deres stemmer
ved opstillingen.

På næste fagrådsmøde tager vi beslut-
ning om, hvilken procedure vi skal følge
i år. bb

Skabe på Panum

Så tager vi den lige igen så alle (forhå-
bentlig) kan forstå hvad der menes.

Som det nok er de fleste bekendt findes
der skabe flere steder på Panum. Disse er
til fri afbenyttelse for de studerende. Tid-
ligere 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 på de skabe som ikke bliver
brugt.

Nej! MF vil ikke klippe din dyre lås over,
hvis du bruger skabet. Dato for hvornår
�klipningen� vil finde sted og hvordan
man undgår �manden med boltsaksen�,
hvis man faktisk bruger skabet, kommer i
MOK og på opslag ved skabene senere i
semesteret.
jl

Indre Organer
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PANUMBOGLADEN  NATURFAGSBOGLADEN

Hvis du har en god ide til et studentersocialt arrangement,men lige mangler nogle penge så fat
mod!. Bogladen har nemlig øremærket penge fra overskuddet til studentersociale formål.
Vi støtter gerne projekter der kan styrke det studentersociale liv på Panum, men giver ej �drifts-
støtte�, dvs. støtter et projekt vedvarende. Opstartshjælp og  især engangsudgifter hjælper vi
gerne med.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober

Ansøgninger stiles til forretningsudvalget for Panumbogladen. Der skal være et gennemskueligt
budget vedlagt samt navn, adresse og telefonnummer på en kontaktperson. Hent eventuelt en
vejledning i Panumbogladen hvor ansøgningen også skal afleveres.
De øvrige ansøgningsfrister er 1.januar, 1.april og 1.juni.

Vi håber at se en masse initiativrige ansøgninger.

På FU-Panums vegne
Mads Hornum

Universitetsbogladen

SÆRMELDING FRA IMCC
Hilsen til Andreas, Anja, Anne, Casper, Christina, Dorthe,Henriette,
Katrine, Laura, Niels, Philip, Sys og Barbro:
Belønning for jeres PU-rapporter venter jer.  Kom venligst senest
torsdag den 25.september mellem kl. l3 og l5.

IMCC-kontoret er lukket fredag den 26. september.

Torsdag den 2. oktober fra kl. l5 er tidligere og nuværende aktive
IMCC�ere velkomne til en uformel sammenkomst på kontoret.  Jeg
byder på et glas vin eller en pils og en snack - og en snak om IMCC
før, nu og i morgen.
                                            Vi ses.            MOGENS

I.M.C.C

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

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 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 Faglig Dag-homepage hos IMCC, hvor det udførlige program samt links er tilgæn-
gelige.

VEL MØDT!
Arr.: IMCC

Møde i IMCC, Public Health gruppen, man. d. 29.09 kl. 19.00 på IMCC-kontoret.
Christian

MØDE

STORT INTRODUKTIONSMØDE.

Hej SIMS-interesserede ;-)

Da der i sidste indlæg i MOK af en eller anden uransagelig grund var faldet lidt ud af indlægget,
prøver vi lige en sidste gang for Prins Knud. Semesterets første SIMS-møde kommer til at foregå
Onsdag d. 24. september kl 1500 til ca. 1700 i Fadl�s store mødelokale ( ved bygning 1, 2. sal).
Hér vil overlæge, dr.med. Michael Kjær, som også er næstformand i DIMS, bl.a. fortælle lidt
generelt om hvad idrætsmedicin er samt om den daglige gang på Idrætsklinikken på Bispebjerg,
hvor han arbejder. Efter denne introduktion vil mødet fortsætte dels med at finde ideer til nye
arrangementer 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 vide lidt om hvad
vi går og laver i SIMS, så kom og vær med til dette spektakulære møde.

Hvis du med det samme ved, at SIMS er en forening, DU kunne tænke dig at være med i og støtte,
vil det være muligt at kunne melde sig ind til mødet ved at betale 50,- kr. kontant. Hvis du synes,
at du gerne lige vil se tiden lidt an, så kom til mødet alligevel og få et girokort med hjem. Et
medlemskab er dækkende indtil september �98. Hvis du af en eller anden grund ikke kan komme
til vores møde, men gerne vil have lidt flere informationer, end der står hér, så har vi en opslags-
tavle uden for vores lokale (9.2.3. - næsten lige over for mdb), der løbende bliver opdateret med
oplysninger om vores aktiviteter. Samme sted har vi også en postkasse, hvor du kan ligge en
besked, hvis du gerne vil i kontakt med os.

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.

Med venlig hilsen og på gensyn
Susan Bjerregård
(sekretær)

Basisgrupperne

Referat af PIT-møde d. 15/9-1997

Tilstede; Bolette, Hanne, Micha, Lene og Mette.

1)  Giroindbetalingerne kontrolleres, de enkelte dér ikke er registreret indbetalinger på kontaktes
af hhv. Micha og Lene.

2)  Forslag om at forhøje gebyr fra 700 til 1000 kr.  M.h.p. at nedbringe procenten af PITére
der springer fra deres ophold i sidste øjeblik, foreslås det at øge gebyret til IMCC til 1000 kr. men

så give 300 kr. i retur ved aflevering af en rapport over opholdet. Der var ikke opfattelsen at
frafaldet udgjorde et egentlig problem og forslaget blev nedstemt.

3) Informationsmateriale vedr. Indisk u- landsseminar d. 25. september samt IMCC�s Ulands
seminar d. 24-26 oktober udleveres til de fremmødte.

4) Århus og Odense; det er stadigvæk et problem for de studerende af finde materiale om PIT på
de respektive kontorer, vi vil forsøge at finde kontaktpersoner blandt de udtagne i Århus og
Odense, som PIT løbende kan sende materiale til. Indtil det er tilfældet må eventuelle informations-
møder om PIT udsættes i Århus og Odense. Bolette kontakter Mads og Malene for at høre hvor
langt de er kommet med at finde kontakt personer.

5) Mogens foreslår en ændring af giroindbetalings proceduren. Mette kontakter Mogens for at
høre nærmere om mulighederne.

6) Internet informationsmaterialet godkendes. Mette og Bolette sørger for at materialet sættes op
til en homepage, så vi kan komme på Internet.

7) Informationsmødet d. 22 september i IMCC�s lokaler på Panum planlægges, PIT�erne der
netop er hjemkommet kontaktes og der findes en repræsentant fra hvert land, der kan fortælle om
deres oplevelser på turen.
Sydamerika; Tine Krogh.
Indien; Bo Rud Christoffersen
Afrika; June Martins.
Vi supplere med billeder i det omfang det er muligt, de praktiske opgaver uddeles.

8) Eventuelt;
Faglig dag: Hanne kontakter Jakob Krarup om i hvilket omfang PIT skal deltage i faglig dag.
Herefter tager vi stilling til udarbejdelse af en brochure til formålet.
Chogoria; Vi konstaterer at der ikke udtaget studenter til hospitalet i Chogoria sidste
efterår.
IMCC´s månedsmøde; Ingen af de fremmødte kan med sikkerhed møde op som PIT repræsen-
tant til månedsmødet.
Zambia Peter Elleqvist har kontaktet et hospital i Zambia, Hanne finder ud af
nær mere.Peter kontaktes ligeledes m.h.p. lysbilleder til info-mødet.
Udtagelsen d. 1 okt. Vi mødes på IMCC�s kontor kl. 16.00. Fristen fra Det Internationale Kontor
er allerede d. 3 oktober, det skal derfor understreges til info-mødet, at ansøgerne hurtigst muligt
skal forfatte et motivationsbrev, der skal vedlægges ansøgningen, så det er klar d. 1 oktober.
Der skal ligeledes ringes rundt til alle de udtagne d. 1 oktober, så de får så meget tid som muligt
til at færdiggøre ansøgningen.
Aktiv listen opdateres og afleveres til Mogens efter næste møde.
Penge til info-mødet; Mette kontakter Mogens m.h.p. mulighederne for at få udgifterne til info-
møderne dækket, såvel som udgifterne til div. disketter.
Datoen for næste PIT møde fastlægges d. 1 oktober, der skal ligeledes sendes invitationer til alle
de aktive
Ref/MFC

Indre Organer
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WORKSHOP I ANTROPOSOFISK MEDICIN

Lørdag d. 18. oktober arrangerer GIM en inspirerende workshop med
menneskets iagttagelsesevne i centrum, nærmere betegnet de fire væsensled
som danner grundlaget for det antroposofiske menneskesyn.
Antroposofi, hvilket betyder visdom om mennesket, er en livslære grundlagt
af den østrigske filosof Rudolf Steiner i begyndelsen af dette århundrede.
Antroposofi beskæftiger sig med et helhedssyn af mennesket (både som fysisk
og åndeligt væsen), men også med de kræfter der udspiller sig i kulturen og
naturen, f.eks. har både biodynamisk landbrug og bevægelseskunstarten
eurytmi deres rødder i antroposofien.
Til workshop�en har vi inviteret Michael Brink. Han er en erfaren
foredragsholder, og vil med udgangspunkt i vores egne sanseoplevelser føre
os til en forståelse af en dybereliggende virkelighed, en virkelighed hvor
det åndelige og fysiske kan mødes. Her udover vil  workshop�en indeholde et
praktisk eurytmisk indslag varetaget af eurytmisten Jette F. Kobberø.

Alt dette vil finde sted i Charlottenlund, nærmere betegnet på Rudolf
Steiner børnehaveseminariet, Johannevej 20.  Workshop�en starter kl. 9:30 og
slutter ca. kl. 16:00. Midt på dagen vil vi holde en længere frokostpause, hvor vi
vil nyde et duftende, sundt, veltilberedt og frisklavet måltid mad.
Pris for deltagelse samt mad er kr. 70.

Er din nysgerrighed vakt og har du lyst til at deltage, kontakt da
Christian (tlf. 38 10 37 72) eller Ida Marie (tlf. 36 46 37 86).
Tilmelding senest mandag d. 13. oktober.

LÆGEFAGLIGE FORENING FOR ETNISKE MINORITE-
TER FYLDER 1 ÅR!!

Lægefaglige Forening for Etniske Minoriteter fylder 1 år d.1 oktober.
Vi indbyder til Generalforsamling d.1 okt. 17:00-19:00.

De etniske minoriteter er overrepræsenteret på medicin.
Ca.15% af de lægestuderende på Københavns Universitet har mellemøstlige eller asiatiske her-
komst. Omkring 15% af de færdiguddannede læger fra Københavns Universitet 1997 havde
ligeledes mellemøstlige eller asiatiske herkomst. Hertil skal lægges studerende og læger fra Øst-
europa, Sydamerika og Afrika. Også de er repræsenteret i foreningen.
Foreningen blev stiftet for at afhjælpe mangel på en samlet repræsentation af de etniske læger og
medicin studerende.

Diskrimination af de etniske studerende i FADL.
Vi oplevede flere ubehagelige situationer med afslag på jobansøgninger igennem   vagtbureauet
grundet vores etniske tilhørsforhold. Dette på trods af at ansøgerne var kvalificeret og nogle af
gange var de eneste ansøgere. Man kunne her ikke bortforklare afslaget med �lodtrækning� eller
andet slør. Begrundelsen for afslaget blev klart tilkendegivet som �forkert etnisk herkomst�.

Problemer med studievejledning.
Omkring 17-18% af alle henvendelser til studievejlednningen på medicin (ifølge studie-
vejledningen) er fra de etniske minoriteter. Der er 5 studievejleder ansat på medicin. Der er ingen
med etniske baggrund. Studievejledningen har intet gjort (ifølge dem selv) for at rekruttere fra de
etniske minoriteter. Man tilstræber en kønsfordeling som svarer til studiet. Men der er ingen
planer om at tilstræbe repræsentation fra de etniske minoriteter.

Utilstrækkelig vejledning.
Trods 5 lønnet studievejleder får Lægefaglige Forening for Etniske Minoriteter (L-FEM) utallige
henvendelser fra studerende med etniske baggrund. Der kan være tale om ganske almindelige
problemer. Eller det kan være tale om psykiske problemer, familiære problemer eller andre typer
henvendelser. De etniske studerende føler sig mere fortrolig med nogen som de føler har
kendskab til deres baggrund og de problemer som de måske føler at kun de er ude for.

Accept af L-FEM�s kompetence.
Tilsyneladende er der forståelse for vores kompetence på det etniske område. FADL og andre
henviser etniske studerende med problemer videre til os.
Man er tilsyneladende yderst tilfreds med at sende alle de sager, som man ikke kan overkomme
videre til os. Men man ønsker ikke at lave en mere målrettet indsats for at modarbejde diskrimina-
tion af de etniske minoriteter.

FADL�s glemte løfter og aflyste møder.
FADL lovet Lægefaglige Forening for Etniske Minoriteter at man vil oprette en halvtids konsulent-
stilling som skulle kortlægge de områder hvor de etniske minoriteter møder diskrimination i
forbindelse med arbejdet igennem FADL. Samtidigt blev vi lovet at man vil tilstræbe repræsenta-
tion af de etniske minoriteter i korpset af tillidsmænd.

Etniske ligestilling nedprioriteret i FADL.
Alt dette blev nedprioriteret i takt med aftagende medieopmærksomhed. FADL lovet i TV3 nyhe-
derne og i radioavisen at man vil oprette en konsulent stilling. Hidtil har vi oplevet at møde op 2
gange til møder hvor L-FEM blev indkaldt for at drøfte konsulent stillingen. Men begge gange er
møderne blev aflyst fra FADL�s side uden at L-FEM blev informeret om aflysningen.

Anti diskriminationsregler på hospitaler i H:S.
L-FEM har været i forhandlinger med Lars Engberg (Bestyrelses formand i H:S) for at indføre
antidiskriminations regler i H:S. De går i korthed ud på følgende:
* Diskriminerende krav fra patienters side vil ikke blive imødekommet.
* Sygehus personale skal ikke tolerere racistiske ytringer fra patienterne.
* Der må ikke ske indskrænkning af sygehus personellets arbejdsområde grundet diskrimine-
rende krav fra patienters side.

* Al behandlings tilbud fra sygehuset er frivilligt og patienterne er i deres fulde til at afslå behandling-
stilbud fra pleje personale som de ikke ønsker behandling fra. De vil dog ikke blive tilbudt andre.

Disse regler vil forebygge ubehagelige situationer, hvor racistiske patienter får indflydelse på
skadestue funktion, stuegangen (hvilke stuer skal betjenes af de �hvide� læger og hvilke af de
�mørke�) og ikke mindst være et værn mod overlægers tøven ved at ansætte etniske læger i
fremtiden. Det er klart at hvis de etniske læger ikke kan falde ind i de normale rutiner grundet nogle
patienters racistiske ytringer, så vil de få indskrænket deres arbejdsområde. Og dermed være en
dårligere investering end de �hvide� læger.

L-FEM inviterer til STUUR fest!
L-FEM afholder en stuur fest onsdag d.22 oktober. Vi har booket �JUICE�, standup komiker
�Omar Masok� og rapgruppen �Ali Kazim�. Der vil være mulighed for at købe billige drikke-
varer og god etnisk mad. Vi lover at billet prisen bliver mindre end en biograf billet!! Der vil blive
solgt begrænset antal billetter (3-400).

Bestyrelsen for L-FEM.
Yderligere information om festen eller Lægefaglige Forening for Etniske Minoriteter kan fås på
33151778 eller 22125999.

MEDICINERREVY 1998
Nu begynder forberedelserne til medicinerrevyen 1998, og der er brug for alle, der har lyst til at
gøre den sjovere end nogensinde. Som planen er lige nu, regner vi med at afholde to weekend-
hytteture før nytår, og endnu to efter årsskiftet. Selve premieren kommer nok til at ligge omkring
den 25. februar.
Der er intet krav om særlige talenter, det eneste du skal have er lysten til at være med. Selv om du
er i tvivl, så kom glad og se om det er noget for dig.

 Så: Mød op i studenterklubben til det første uforpligtende revymøde:

Onsdag den 8. oktober klokken 19:00 i klubben !

/  på vegne af revyen. Søren T. H.

Efterlysning
HALLO!
Hvem har taget min jakke til tutorfesten lørdag d. 20/9/97? Godt nok
er den lilla og ikke særlig pæn, men mine nøgler ligger i den! Hvis du kan
nikke genkendende til noget af ovenstående vær da venlig at aflevere den =
læg den ned i Studenterklubben! Hvor svært kan det være?
Mvh Charlotte!

Meddelelser

BOGMARKED-
PENGE/BOG-AFHENTNING

Da der stadig er nogle få, der mangler at hente deres penge og/eller usolgte bøger, vil der være
mulighed herfor, TORSDAG D. 25/9 KL. 10.00.

Hvis man ikke har mulighed for selv at komme på dette tidspunkt, må man skrive en fuldmagt til
en der har.

Det skal understreges, at dette er ABSOLUT SIDSTE CHANCE. Uafhentede penge og bøger
tilfalder efter ovennævnte frist Medicinsk Fagråd.

På Fagrådets vegne,

Bue Juvik, tlf. nr. 32 87 66 58/ e-mail arcus@mdb.ku.dk.

Indre Organer
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KULTURAFTALESTIPENDIER TIL EN RÆKKE
LANDE 1998/99.

NB - Dette opslag har tidligere været bragt med fejlagtige oplysninger om Schweiz. Rettelser er nu
indføjet i teksten, som det fremgår nedenfor:

Fra Rektorkollegiet er der modtaget opslag for kulturaftalestipendier, der forventes stillet til rådig-
hed for danske studerende og forskere til studieophold i udlandet i det akademiske år 1998/99.

Følgende lande forventes i henhold til kulturaftaler eller stipendieudvekslingsaftaler at tilbyde
statsstipendier til danske studerende og forskere til studieophold 1998/99:

Med ansøgningsfrist for studerende 1.oktober 1997:
Japan (Kun til Tokai University).
Tyskland.
Schweiz

Med ansøgningsfrist for studerende 1. november 1997:
Belgien (Det flamske sprogsamfund)*
Bulgarien*
Egypten
Estland
Finland
Grækenland*
Holland*
Island
Israel*  **
Italien*  **
Kina
Letland
Litauen
Polen*
Portugal
Rumænien*
Rusland*
Schweiz
Den Slovakiske Republik*
Spanien*  **
Den Tjekkiske Republik*  **
Tyrkiet*
Ungarn*
Østrig*

Bemærk, at de med * mærkede lande også tilbyder sommerstipendier til deltagelse i sprogkurser
i løbet af sommeren 1998. Sommerstipendier kan ikke søges i forbindelse med dette opslag. Af
det materiale der udleveres vil man se oplysninger om sommerkurser, men interesserede skal
altså afvente senere opslag i Universitetsavisen m.fl., som forventes at finde sted november/
december 1997.
NB - Opslag af sommerkurser til Italien 1998 har fundet SÆRSKILT sted i Universitetsavisens
nr. 12 og 13. Sidste frist for aflevering af ansøgninger til Romansk Institut til prioritering: 10.
september 1997.

Bemærk for de med ** mærkede lande, at kulturaftalen endnu ikke er underskrevet, og at der
derfor må tages forbehold med hensyn til aftalens indhold (f.eks. antal stipendier, det enkelte
opholds varighed m.v.).

For enkelte lande er der særskilte opslag, der forventes at følge i årets løb. Det kan for Japans
vedkommende meddeles, at der under forudsætning af de japanske myndigheders bevillinger
kan forventes følgende opslag:
Monbusho 1999-2001: To stipendier af henholdsvis 2 og 1½ års varighed for kandidater.
Opslagstidspunkt: April 1998.
Der må tages forbehold for ændringer. Interesserede bedes afvente opslag i universitetsaviserne
eller evt. kontakte Rektorkollegiet og/eller Den Japanske Ambassade, Pilestræde 61, 1112 Kø-
benhavn K, tlf. 33 11 33 44.
For Tysklands vedkommende gælder dette opslag de såkaldte Jahresstipendier. Der vil i løbet
af september/oktober 1997 blive fremsendt opslag fra Rektorkollegiet om Semesterstipendier og
Hochschulsommerkursstipendier (under DAAD). Disse henvender sig dog alene til germanistik-
studerende til studier i tysk sprog og litteratur.

Der er ikke kulturaftaler med USA, United Kingdom eller Frankrig. De, der måtte ønske
oplysninger om evt. stipendiemuligheder til disse lande, bedes henvende sig som følger:
USA: Fulbright Kommissionen, Fiolstræde 24, 3. sal, 1171 København K., tlf. 33 12 82 23.
United Kingdom: The British Council, Gl. Mønt 12, 3., 1117 København K, tlf. 33 11 20 44.
Frankrig: Institut Francais, Rosenvængets Allé 38, 2100 København Ø, tlf. 35 26 55 82

Ansøgningsskema samt oplysningsmateriale, dels vedrørende de generelle ansøgningsbetingelser
for såvel studerende som forskere, dels vedrørende hvert enkelt lands stipendietilbud, fås ved
henvendelse til Det internationale Kontor, Fiolstræde 24, P.O.B. 1143, 1010 København K., tlf.
35 32 39 02/35 32 38 96 kl. 10-15 dagligt, fax 35 32 39 00, e-mail bep@adm.ku.dk

Ansøgningsprocedure for studerende:
Studerende indskrevet ved Københavns Universitet skal indsende deres ansøgning til Det inter-
nationale Kontor på ovenstående adresse, hvorfra samtlige ansøgninger efter fristens udløb
bliver sendt til prioritering ved relevante institutter. Efter prioritering sendes ansøgningerne til
Rektorkollegiet, som forestår den endelige udvælgelse. Endelig bekræftelse på tildeling af stipen-
dier forventes at foreligge i juli 1998 fra Rektorkollegiet, H.C. Andersens Boulevard 45, 1553
København V. tlf. 33 92 54 33/32, fax 33 92 50 75.

Studerende skal opfylde følgende betingelser:
1) have læst mindst 2 år ved en højere uddannelsesinstitution i Danmark - i visse tilfælde have en
bachelorgrad, se oplysningsblad for hvert enkelt land (indgår i materialet til udlevering fra Det
internationale Kontor),

2) have gode sprogkundskaber,
3) kunne godtgøre, at studieopholdet i udlandet indgår som et naturligt led i den danske uddan-
nelse,
4) selv udarbejde forslag til et studieprogram.
For visse landes vedkommende er det et krav, at der er kontakt til eller invitation til at besøge det
ønskede studiested i udlandet. Der vil altid være en fordel, at der er kontakt i forvejen.

Studerende indskrevet ved andre videregående uddannelsesinstitutioner kan ikke søge gennem
Københavns Universitet.

Ansøgningsprocedure for forskere:
Ansøgninger fra forskere skal ikke prioriteres af institutionerne. Forskere kan derfor indhente og
indsende ansøgninger direkte til Rektorkollegiet Sekretariat (se adresse ovenfor) senest 1. de-
cember 1997. Dog, for Japan (Tokai University) og Schweiz er fristen 25. oktober 1997.
For Tysklands vedkommende er fristerne for stipendietyperne �Studienaufenthalte ausländischer
Wissenschaftler� og �Forschungskurzstipendien für jüngere Wissenschaftler� 15. september
1997 og 15. marts 1998 til studieophold hhv. fra januar og juli 1998. Dette fremgår af oplysnings-
blad (udleveres af Det internationale Kontor eller direkte fra Rektorkollegiet).

Forskere der har en kandidateksamen eller tilsvarende fra en højere uddannelsesinstitution i
Danmark kan søge. Der skal udarbejdes detaljeret program for studieopholdet. For visse landes
vedkommende er det et krav, at der er kontakt til eller invitation til at besøge det ønskede studiested.
Det vil altid være en fordel, at der er kontakt til det ønskede studiested.

Med venlig hilsen
B. Pedersen

Studenterklubben

KLUBBEN HAR FØDSELSDAG
HURRA, HURRA, HURRA

Åh ja, nu oprinder snart  den store dag, hvor vores alle sammens Studenterklub fylder 15 år.
Derfor inviteres der selvfølgelig til et arrangement af dimensioner i de velkendte lokaler. Hus-
gruppen har arbejdet ihærdigt for at sammensætte et spækket program både fredag d. 3.10 og
lørdag d. 4.10, der som bekendt er selve dagen.

Fredag er lavet om til lang fredag, hvilket vil sige at vi har åbent helt til kl. 24, hvor der i dagens
anledning bliver serveret champagne på pladsen foran Panum samtidig med at et fyrværkerishow
sammensat af en japansk kunstner for en kort stund vil oplyse nattehimlen over Panum. Før
midnatstimen vil der være sket mangt og meget. Allerede om eftermiddagen vil tre stand-up
komikere indtage klubben. I lyset af vores sidste stand-up superfiasko, har vi denne gang forsøgt
at finde nogle professionelle mennesker der ikke kun er ufrivilligt morsomme.

Man kan godt blive sulten af at grine og drikke meget, og derfor sørger vi for at der vil
være en pølsevogn opstillet uden for klubben så man kan få sig en flæskestegssand-wich eller
to for at tage den værste rumlen.

Mange hot dogs og guldøl senere vil bandet �Eggstones� gå på scenen og fyre den af
frem til ca. 23.30.
Alle er velkomne fredag men, det skal understreges at medlemmerne af husgruppen lukker
dørene til klubben, når som helst de mener den er fuld! Det nytter altså ikke at stå og pive at ens
kæreste eller moster er derinde.

Lørdag er fest, stor fest. U2-plagiatet �Die Herren� der jo som bekendt er gengangere
i Klubben kommer og spiller for fuld skrue i et par timer. Der vil også være det sædvanlige
diskotek og et af tidernes mest populære temaer i Køsseren.

Billetter til dette pragtarrangement vil blive solgt i Klubben tirs. d. 30 og tors. d. 2. begge
dage kl. 16. Der vil blive opstillet det sædvanlige køsystem og billetter sælges kun mod forevis-
ning af gyldigt studiekort.

Den opmærksomme læser vil have opdaget at tidsangivelserne er lidt vage, men vi
lover at mere præcise tidspunkter vil blive annonceret på et senere tidspunkt. Husgruppen glæder
sig til at se jer alle � så kom glad.

Hip hop hurra det� vores fødselsdag
og fødselsdag er vores bedste fag

Husgruppen

Indre Organer
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Filmklubben P8'n
præsenterer

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klok-
ken 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 Studenter-
klubben � og på lærred. KOM GLAD !

Ordinær generalforsamling
torsdag den 9. oktober 1997 kl. 18.00

Der indkaldes hermed til ordinær general-
forsamling i Filmklubben P8'n. General-
forsamlingen foreslås afviklet efter
nedenstående dagsorden:

1. Formalia, herunder valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for foreningsåret 1996-97
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 1996-97
4. Fremlæggelse af budgetforslag 1996-97
5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringsforslag
6. Tildeling af ærestitler og uddeling af ærespriser
7. Valg af mindst tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens
punkt 5 og 6, skal være bestyrelsen i hænde senest
onsdag den 1. oktober 1997 kl. 12.00. Bestyrelsen kan
kontaktes skrifligt på adressen Filmklubben P8'n, c/o
Medicinsk Fagråd, Panum Instituttet, bygning 1.2.5,
Blegdamsvej 3, 2200 København N.

Under generalforsamlingen vil vi nyde lidt mad;
tilmelding nødvendig � se på Filmklubben P8'ns
hjemmeside, til hvem du kan tilmelde dig (http://
www.studmed.ku.dk/filmklub/ � se under Ugens Film).

Umiddelbart efter filmen vil bestyrelsen afholde det
konstituerende møde.

Aftenens film er i øvrigt
From Dusk Till Dawn

Sporten Kort
�I SMILER FOR I HAR KORSBÅND NU�

Trods massiv tilskueropbakning tabte Panum SK  DAI�s pokalfinale
mod FKIF med 6-1.

Men drengene faldt med ære!

Klokken er 17:30 og formanden for Panum Sports Klub Support �Crena Ani� John Lokkegaard
bukker sine 2 meter sammen og kanter sig ned til et bord på supportklubbens stamværtshus
�Thyges Kro�.
Foreningen er allerede glimrende repræsenteret med den lille astmatiske og hulbrystede Jesper
Hern, der i dagens anledning har taget sin eneste ven John med.
Ved siden af Jesper sidder den blege bebrillede Johan Poulsen og spytter i en Mc D cola, noget
der i øvrigt ikke er særlig velset i foreningen.
Imens Johan gurgler hals i bolsjevandet, flås døren op og næstformanden Tobias �Meat Loaf�
Fog braser højtsyngende ind i krostuen.
I supportforeningen er han kun kendt under navnet �Cheerleaderen�, da han i flere sæsoner var
heppekorsleder for det danske kvindelandshold i curling. Tilnavnet Farsbrødet fik han for sit
store engagement i den amerikanske sangers danske fanklub.
Med på slæb har Cheerleaderen �Crena Ani�s� kasserer Lille Allan, der rent faktisk er så lille, at han
lugter af sure tæer i håret. Ellers er han mest kendt for sin gnæglatter. �Hej Hej gnæg gnæg�, siger
kassereren glad, og vælter op i baren efter en porter med citron. Til sidst dumper Anders Clemmensen
ind af døren, blandt venner bare �Lille Bamse�. Fortroligt læner MOK�s udsendte Morten �STA�
Staberg mod den stadig gurglende Johan P og hvæser: �Ham Clemme er sød som vingummi,
men man får sgu� så ondt i hovedet af ham�.
Da kick off nærmer sig bliver kampråbet: �Hellere bøje en arm end brække et ben�, brølet en 20-
25 gange og foreningen begiver sig i samlet flok mod Østerbro Stadion.
Efter at have indtaget vores sædvanlige langside og hilst på de andre 20 supportere, og kastet de
første lokumsruller mod modstanderens udskiftningsbænk, løber GUDEHOLDET Panum SK
på banen i deres spritnye og ganske flabede NIKE-dragter.
Cheerleaderen havde som sædvanligt glemt romerlysene, istedet mødtes modstanderen FKIF
med en iskold piften.
Panum SK var svækket før finalemødet. I slutningen af August solgte man �den store hvide
muskel � Thor Buch Grønlykke til den franske 3 divisionsklub Heureuxverte, og da Panums
svar på FCK�s Carsten Hemmingsen, jernmanden Jens Møller var ude med en skade var der
betænkelige miner hos den spillende træner fodboldambassadøren Jens Rasmussen.
Panum SK startede kampen ganske fornuftigt med en kontrolleret defensiv med den altid solidt
spillende Palle �er en kongesøn� Rasmussen og Per �ja det er mig der er inde i Peter Schmeichel�
Bruun Henriksen som de 2 omdrejningspunkter. �Mesterrække Mesterrække HA HA HA�,
brølede Panums langside. Og efter endnu en forkølet afslutning af FKIF blev det klinisk nøgternt
konstateret fra langsiden: �Synoptik Synoptik Synoptik�.
FKIF satte sig efterhånden tungt på kampen og kom efter ca. 25 minutter fortjent foran med 1-0
(i øvrigt på lidt af et kludemål). Dette kunne have været startskuddet til et kollektivt kollaps hos
Panum, men drengene bed tænderne sammen, og holdt modet højt ikke mindst på grund af den
fantastiske opbakning fra de altid syngende Panumtilskuere. Og 5 minutter efter den første sco-
ring pissede Jens Rasmussen FKIF�s forsvar op og ned af ryggen og med en scoring der ledte
tankerne hen på Brødrende Laudrups opvisning mod Kroatien, bankede han bolden i  net-
tet til 1-1.
Målet udløste eufori på tilskuepladserne. Arrangørerne havde været så letsindige at udlevere et
kampprogram med alle spillernavnene. Dette resulterede nu i en personlig tilsvining af flere af
FKIF�s spillere, bl.a. nr. 4 Cartsen Olsen (manden med Nordeuropas mest kiksede frisure):
�Carsten Olsen, du har Puch Maxi hår�, vrælede de 30 supportere lystigt..
1-1 var resultatet ved halvleg. En halvleg som Panum SK havde rigtig stor ære af.
Formanden og Cheerleaderen nåede i pausen, der i øvrigt bød på et sindsoprivende kedeligt
1500 m løb,  både at pisse af, købe øl og komme for sent til 2.halvleg.
Anden halvleg startede skidt. Først bragte FKIF sig foran 2-1, hvorefter Morten Jensen i bedste
Miklos Molnar stil bragede ind i modstandernes målmand, og da hele Panums udskift-ningsbænk
lignede et feltlazaret spillede Panum reelt med 10 mand resten af kampen.
Nu begyndte det at gå rigtig stærkt. Panum blev spillet tynd i begge sider, og da flere af midtbane-
spillerne virkede temmelig slidte, kom forsvaret under voldsomt pres. Kun storspil af den frem-
ragende Per �han har� Bruun og solide tacklinger af Palle "Kongesøn" Rasmussen forhindrede
den totale ydmygelse.
Så blev det 3-1 til FKIF, og her var formanden desværre nødt til at forlade kampen, da stadion-
speakeren annoncerede, at han var blevet far til en vanskabt datter på Rigshospitalet. �Alle piger
er vanskabte�, spruttede cheerleaderen. �For satan, det havde jeg helt glemt�, sagde formanden,
da han i luntetrav bevægede sig mod Riget. Efter at formandens senile svigerfar havde dunket
ham i ryggen og skreget �Godt skuldret knægt�� og formanden selv var kommet med en trø-
stende kommentar til moren om, �at vi ville jo alligevel ikke ha� en unge med ridser�, var han tilbage
på lægterne.
Her var FKIF kommet foran både 4 og 5-1. Men stemningen på tilskuepladserne var, til forman-
dens tilfredshed, stadig høj. Med Daniel Hartung Yeboah Kipketer Yadete som lokomotiv råbte
masserne trodsigt:� Aldrig aldrig aldrig gir� vi op, vi er en klub med stolte traditioner, aldrig aldrig
gir� vi op�, hvorefter FKIF gjorde det til slutresultatet 6-1.
Efter kampen blev Jens Rasmussen lidt ufortjent (det burde have været Per Bruun) kåret til kam-
pens feigther, som der stod i programmet. Panum Support blev ligeledes hyldet af DAI for helt
usædvanlig fremragende utrolig støtte. Så det var en glad formand og cheerleader, der mødtes
med spillerne til et par bajere eller 10 på Trafikcafeen på Sankt Hans torv senere på aftenen.
Tak til Panum Sports klub, og deres dejlige supportere. Og drenge I napper dem næste år?

red/STA & Jon
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Debat
MINDRETALSUDTALELSE FRA OPPOSITIONEN I
FADL, KØBENHAVN MED HENVISNING TIL DEN
I MOK OFFENNTLIGGJORTE ÅRSBERETNING:
FADL´ S ØKONOMI UNDER LUP
Jeg har som bestyrelsesmedlem indtil videre nægtet at underskrive 1996-regnskabet for FADL, Københavns
Kredsforening og  -Vagtbureau og afventer en bebudet skriftlig vurdering fra de statsautoriserede revisorer
om blandt andet følgende emner: 1. direktøren for vagtbureauet har undladt at oplyse revisorerne, at Køben-
havns Amtssygehus i Glostrup ville stille krav om tilbagebetaling af over 600.000 skatekroner som følge af
direktørens kritisable forvaltning af det nedlagte hold 4611; 2. tilsyneladende svind af 70.000 kr. i en trans-
aktion af medlemskontingenter i 1995, der tilmed var ledsaget af brud på bogføringsloven;  3. direktøren for
Vagtbureauet har indrømmet, at han har overført penge fra gennemsnitspuljerne og udbelalt højere lønninger
til en lille gruppe medlemmer af puljen, mens andre medlemmer af puljen blev dårligere lønnet, hvilket er
totalt imod reglerne for gennemsnitsfordeling af lønnen som skulle sikre lige løn til alle puliemedlemmer f.eks.
ventilatører; 4. der er i 1996 udbetalt større summer til bestyrelsesflertallets medlemmer, særligt Vagtudvalgts
formand, der gennem en lang periode belønnedes med 5500 kr. fast månedligt honorar suppleret med
ekstrabevillinger. Jeg har krævet regnskabet udspecificeret og offentliggjort for medlemmerne, et krav der
er inndtil videre er blevet mødt med bestyrelsesflertallets tavshed; 5. advokatomkostningerne er stigende,
mest p.g.a. sager, hvor FADL´s advokater bekæmper FADL´s menige medlmmer, der i stigende grad er
henvist til civile domstole for at forsvare deres rettigheder, og nogle af disse retssager vil betyde krav om
erstatninger og tortgodgørelse.
4611-SAGEN
Menigt medlem MB henvendte sig d.1.10.1996 på eget initiativ til
FADL´s Vagtbureau med kritik af afholdelse af 16 timers observations- og sygeplejevagter i strid med
arbejdsmiljø- og hviletidsbestemmelser, og  protesterede imod, at han og andre medlemmer på holdet ved-
varende blev forsøgt tvunget af holdlederen til at påskrive lønsedler efter holdlederens urimelige retnings-
linjer. FADL København�s´s administrative ledelse på Vagtbureauet forsøgte ved forskellige midler at holde
sagen hemmelig bl.a. ved forsøg på at få MB til at fortie sin viden om sagen. I henhold til Fogedbogen
24.2.1997 under fogedsag anlagt af MB i protest mod arbejdskarantænen, udtaler den medicinsk faglige chef
Jens Christian Faber Rod følgende til det menige medlem: �Han (Jens Christian Faber Rod-red.) har formo-
dentlig benyttet ordene: �det er vigtigt at vi holder det hemmeligt�. Han (JCFR-red.) har erfaring for
at man i foreningens regi skal fare med lempe, og han og Heinz Jacob (direktør-red.) var enige i at sagen
helst ikke skulle blive politisk.� Da MB insisterede på en udredning af sagen, blev han med ledelsens
velsignelse udsat for en tilsyneladende konstrueret/plantet klagesag og en initialt tidsubestemt arbejdskarantæne
i FADL´s regi. Et vigtigt og graverende brev i sagen underskrevet af Jens Christian Faber Rod og Line
Drachmann opfordrer den pågældende handicappede borger, direkte til, at borgeren skulle klage over det
menige medlem MB. Brevets eksistens benægtedes vedholdende af de involverede. Men brevet foreligger
i dag i sagsmappen i FADL, Hovedforenings arkiv. Sagen er præget af tilsyneladende falske anklager fra
ledelsen, direktør og vagtcheferne, og fra bestyrelseflertallets side mod menige medlemmer. Bestyrelsens
opposition og endda enkelte medlemmer af flertallet er konstant nægtet fuld adgang til sagens  akter.  MB har
været primus motor i undersøgelse og dokumentation af de nævnte misforhold.
Sagsakterne skulle af bestyrelsesmedlemmer opdrives ved en omvej via FADL, Hovedforenings arkiv, som
var velforsynet fra de menige medlemmers side gennem hele sagen.
Direktør Heinz Jacob og de øvrige involverede så sig nødsaget til som led i deres forsøg på at dreje spotlyset
fra sig selv at anmelde sagen til politiet, omend med opgivelse af ufuldstændige og fejlagtige data til politiet.
Direktør Heinz Jacob, direktør for en vagtbureau-virksomhed med en årlig omsætning på 70.000.000 kr.,
opgiver til politiet en ukorrekt og åbenlyst konstrueret adresse på det anmeldte �gerningssted�, patientens
bopæl. Konstruktionen består af en sammenblanding af patientens gamle adresse og dennes nye adresse.
Opgivelse af en sådan konstrueret adresse kan kun have det formål at tilsløre patientens nye bopælsadresse
og på den måde tilsløre bortfald af aftalegrundlaget for direktørens pengeafkrævninger af Københavns
Amtssygehus i Glostrup i form af kørselsgodtgørelse og løn under transport og 12,5% feriepenge heraf.
Politiadvokaten afviste imidlertid anklagen mod de menige medlemmer af hold 4611 om bedrageri med den
begrundelse, at medlemmerne havde fået det samme sum penge ud af kontrakten som hvis de havde bogført
vagterne korrekt. Politiet tog ikke stilling til brud med arbejdsmiljøregler eller manipilation med lønsedler.
Undertegnede afgav min dissens, når bestyrelsesflertallet fastholdt arbejdskarantænen i efteråret 1996 og
fortsatte deres forsøg på at skrinlægge udredningen.
Undertegnede opfordrede bestyrelsesflertallet i et brev af d.12.5.1997 til officielt at korrigere  de tilsynela-
dende fejlagtige udtalelser til offentlige myndigheder. I begyndelsen af juni 1997 tog undertegnede konse-
kvensen af bestyrelsesflertallets ignorerende holdning til disse henvendelser, og skrev som bestyrelsesmedlem
i opposition til Statsadvokaten, administrationschef ved KAS Glostrup, FADL´s advokater og foreningens- og
dertil knyttede vagtbureaus statsautoriserede revisorer. Statsadvokaten har i brev af  d.1.8.1997 orienteret
undertegnede om brev til FADL´s Vagtbureau af samme dato. Statsadvokaten henviser til mit brev, i mit hverv
som bestyrelsesmedlem, samt til materiale modtaget fra menigt medlem af foreningen- og tidligere 4611-
hold, stud.med. MB, hviklet var stærkt  kritisk i forhold til bl.a. direktørens- og vagtbureauets rolle. Stats-
advokaten har besluttet, at efterforskningen i sagen skal genoptages, og bebuder en afgørelse i sagen, når
resultatet af efterforskningen er modtaget af Statsadvokaten.
Statsadvokaten blev i sin tid involveret i behandlingen af sagen efter anke fra FADL´s Vagtbureau, dateret
d.23.1.1997 og formuleret af vagtbureauets direktør over Politiadvokatens afgørelse. Direktøren anmeldte
således samtlige medlemmer på arbejdshold 4611 for bedrageri i henhold til straffelovens §279 i sin anke over
politiets afgørelse til Statsadvokaten. Direktøren skriver til Statsadvokaten: �...dermed har de skaffet sig en
uberettiget vinding, ved at fremkalde en vildfarelse hos FADL´s Vagtbureau og den rekvirerende insti-
tution, der har påført den rekvirerende institution et formuetab, idet de har fået udbetalt transport-
godtgørelse m.v. , de ikke havde krav på - jvf. straffelovens §279�.
Genoptagelsen af politiets efterforskning og KAS Glostrups krav om tilbagebetaling af over 600.000
sakttekroner - et krav der hidtils tilsyneladende er afvist af den administrative og politiske ledelse af FADL
i København - har for alvor rettet det skærende  spotlys på FADL´s nuværende ledelse og væk fra de menige
medlmmer af hold 4611, især de to medlemmer, der har valgt at forblive medlemmer af FADL og kæmpe for
deres medlemsrettigheder. På den anden side har Østre Landsretr udtalt, at MB ikke i tilstrækkelig grad havde
sandsynliggjort at FADL Københavns ledelse havde gjort ham uret ved at tildele ham arbejdskarantæne.
Undertegnede opfatter, med al respekt for Østre Landsret, dommen som et uheldigt udfald af forkerte
informationer og fortielser, hvilket rettens dommere formodentilig ikke har haft fantasi til at tro ville komme
fra en offentligt superviseret virksomhed som FADL´s Vagtbureau med årlig omsætning på
70.000.000 kr. og forsvaret af et velrenomeret advokatfirma under ledelse af bl.a. advokat Christian Har-
lang(H). Da FADL København´s ledelse udleverede politianmeldelsesbrevet til Østre Landsret efter provo-
kation fra MBs advokat, var brevet censureret for vigtige oplysninger, inklusive navnene på medlemmer af
holdet og vigtigst af alt den føromtalte konstruerede patientadresse. Østre Landsret blev desværre ikke
opmærksom på FADL, Københavns ledelses skjulte motiver i sagen. FADL-ledelsen udleverede desuden
gamle ugyldige aftaletekster fra før den pågældende patient var flyttet fra sin gamle adresse udenfor Køben-
havns Amt i juni 1995. Aftalerne belv FADL København´s administrative ledelse udgivet som stadig gyldige

aftaler som grundlag for opkrævning af  kørselsgodtgørelse og feriepengeberettiget løn under transport og
administrationsgebyrer fra KAS Glostrup.
VEDR. SAGSANLÆG P.G.A. UBERETTIGET BORTVISNING OG FREMSÆTTELSE AF INJURIER
FADL, Københavns bestyrelse så sig 2 dage før domsafsigelsen nødsaget til at udbetale de tilbageholdte 1 1/
2 måneds vagtchefløn og en tortgodtgørelse på 5000 kr. som led i et retsforlig. Et interessant moment i sagen
var rettens tilsyneladende foragt for FADL, Københavns ledelses adfærd i mod undertegnede, idet retten tog
det usædvanlige skridt i at pålægge FADL, København udbetaling af 6000 kr. i sagsomkostninger på trods af
indgåelse af et retsforlig!! Ikke desto mindre har FADL´s ledelse forsøgt at underminere forliget ved bl.a.
tilbgeholde feriepenge af de udbetalte 1 1/2 måneds løn. Jeg er igen nødt til at stævne FADL, København, da
ledelsen bryder feriepengeloven. Sagen er principielt, da det er en sag mod en fagforeningsledelse, der viser
dyb foragt for basale og lovpligtige medlemsrettigheder.
VEDR. MEDLEMSKONTROL OG ARBEJDSMILJØREGLER OM HVILETID
Viljen hos den nuværende ledelse mangler til at sikre, at kun studieaktive lægestuderende er vagtaktive i
FADL. Toneangivende medlmmer af den siddende bestyrelse som Jacob Lundborg Hansen har i deres
tidligere politiske udtalelser sat pris på vagthajernes bidrag til Vagtbureauets omsætning og på den måde
forsøgt at genoplive gamle skrøner om, at FADL ikke skulle kunne klare sig uden vagthajer, hvilket er
nonsens. Desuden har Vagtbureauet egentlig ikke behov for disse storstilede dataindsamlinger, idet der
allerede i den nuværende medlemskartotek er registreret medlemmer med 20-30 år på banen, hvilket burde
forlængst givet anledning til en særskilt analyse af deres studieaktivitet. Menige ikke særlig vagtaktive med-
lemmer bliver kontrolleret, vennerne får tilsyneladende beredvillige dispensationer, og så er propagandaen
og illusionen om en medlemskontrol bevaret. I lighed med medlemskontrollen bliver arbejdsmiljøkontrollen
år efter år mindre valid med procentsantser, der intet siger om de adskillige dispensationer fra reglen der er
givet og hvorvidt der påføres ukontrollerede ikke-evaluerede sygemeldinger påført styrkelister og lønsedler,
der uden videre berettiger de pågældende vagter til brud med arbejdsmiljøregler med vagtbureauledelsens
velsignelse. Effekten af studieaktivitets- og arbejdsmiljøkontrollen skal ikke søges i ledelsesns tomme på-
stande, men derimod i vagtlønsstatistikken og vagtfordelingen, hvilke er skæve til fordel for de få vagthajer
og til ulempe for det store flertal af medlemmer. I 1996 beslaglagde 10% af de vagtjægende medlemmer
50,50% af vores vagtmarked og de 5%, der højest sandsynligt består overvejende af evighedsstuderende
vagthajer beslaglagde 35,31% af vagtmarkedet, al den stund mange studieaktive medlemmer gik ufrivilligt
arbejdsløse i lange perioder.
VEDR. RACEDISKRIMINATION
Racediskrimination er et produkt af svækket demokrati og dalende respekt for det enkelte medlem. Problemet
vil formentlig bestå i forskelligt så længe FADL er en udemokratiske organisation som den er idag. Oprettelsen
af Lægefaglig Forening for Etniske Minoriteter skal dog hilses velkommen som et demokratisk eksperiment,
omend langsigtede resultater efter min vurdering vil udeblive, med mindre FADL´s demokratiske valg og
respekten for medlemsrettigheder genoplives.
CAVE UDEMOKRATISKE VEDTÆGTSÆNDRINGER!
Den siddende bestyrelse har været meget flittige med at ændre FADL´s infrastruktur mod en mindre demo-
kratisk model. Som eksempel kan nævnes, at loven om bestyrelsevalget tidligere ville give medlemmerne
mulighed for at vælge en valgliste med få medlemmer direkte ind i bestyrelsen. Da den Husgruppe-baserede
liste ved sidste valg i 1995 følte sig tilsidesat af medlmmerne gennemførte de i løbet nærværende periode en
lovændring, der favoriserer antalsmæssig store valglister med hensyn til bestyrelsesposter trods deres relativ
lavere medlemstilslutning.
KØBENHAVNS LEDELSE FORSØGER AT SVÆKKE FADL´S HOVEDFORENINGEN:
Undertegnede er suppleant til Hovedbestyrelsen, hvor jeg bl.a. har været vidne til en beklagelig udvikling i
retning af opslitning af Hovedforeningens organisation og forhandlingskompetence for at svække FADL som
en fagforening og bringe FADL henimod en privat vikarbureau-business drevet på direktørers- og forretnings-
føreres præmisser. Måske er den langsigtede plan direktørernes �fjendtlig overtagelse� af vagtbureauer fra
de danske lægestuderende? Som led i denne udvikling skulle je via intenst parlamentarisk arbejde bekæmpe
FADL, Københavns ihærdige intriger for uberettiget fyring af Hovedforeningens faglige sagsbehandler
Jørgen Rotbøll Lassen, som både af gode FADL´ere og af vores arbejdsgiver-forhandlere er kendt som en
medlemmernes mand og en topforhandler. Det er intil videre lykkedes mig  at afværge en fyring af den faglige
sagsbehandler. Som tak for sidst blev jeg d.3.9.1997 af FADL, Københavns ledelse afsat fra mine poster som
medlem af Lægevikargruppen og som suppleant til Overenskomstudvalget, en kendt �gengældelsesaktion�
fra denne ledelse.
VEDR. LÆGEVIKARGRUPPEN
Det er med beklagelse jeg må meddele, at forløbet ved lægevikarforhandlingerne giver grund til bekymring
over udfaldet, da Lægevikargruppen har med tiden mistet sin kvalitet og præget af tilfældige, inkompetente
forhandlingudspil, hvilket har undergravet FADL´s styrke i forhandlingerne. Som eksempel kan det nævnes,
at hvis det ikke var p.g.a. Hovedforeningens faglige sagsbehandler Jørgen Rotbøll Lassen og FayL´s obser-
vatør Lise Møller, var fremtidens lægevikarer f.eks. afskåret fra lokale decentrale lønforhandlinger, et
redskab der har givet flere lægevikarer op til 100% lægeløn. Lægevikargruppen og Hovedbestyrelsen ville
nemlig efterkomme FADL, Københavns indstilling om forbud mod disse lokale forhandlinger. Da underteg-
nede som daværende medlem af Lægevikargruppen skrev et protest-indlæg til bladet FADL-FORUM over
denne beslutning og argumenterede FOR lokale lønforhandliger for lægevikarer, blev artiklen mod sædvane
censureret bort.
TILLIDSMÆND??!!
Selve behovet for tillidsmænd skulle egentligt være dækket ved brevstemmevalg af kredsrepræsentanter. Men
endnu engang afslører den nuværende ledelse deres manglende forståelse af og respekt for FADL´s repræ-
sentantskab som et valgt, frivilligt og ikke ansat tillidsmandskorps. Den siddende ledelse foretrækker at købe
sig nogle ikke valgte tillidsmænd, som kun tjener ledelsens interesser mod de enkelte medlemmer. Så undgå
de ansatte tillidsmænd og i stedet stil op til valg og henvend dig til de valgte kredsrepræsentanter, hvis Du får
problemer med FADL´s ledelse. I mangel af valgte repræsentanter: skaf Dig en advokat!
KONKLUSION: FADL, København styres i dag ikke af medlemsdemokrati, men derimod af en trekant
af embedsmænd, et sammenspist flertal i bestyrelsen og de såkaldte vagthajer, hvorved forstås medlem-
mer med langt over 1 årsværks vagtarbejde per  år, op til 4898 timer per år sv.t. 94,35 timers arbejdsuge
i et job som indebærer observation og sygepleje af ofte livstruede patienter. Det er blevet til en hem-
melighedsfuld organisation med uigennemtrængelige og yderst aggressive magtstrukturer og jævnlige
uretfærdigheder mod enkeltmedlemmer, der ikke tilhører elitens forholdsvis lille vennekreds.
Medlemmerne og de offentlige myndigheder skal gøre fælles sag for at få belyst og løst denne uaccep-
table situation i FADL, Københavns Kredsforening og -Vagtbureau
Med venlig hilsen, Pedram Kazemi, stud.med. og medlem af bestyrelsen for FADL, København
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OPRÅB TIL FADL-MEDLEMMER �
RIGTIGE FADL�ERE GIDER IKKE HØRE
MERE VRØVL �

I perioden den 13.-24. oktober 1997 afholdes der repræsentantskabsvalg i FADL, Københavns
Kredsforening. Vi er en gruppe af dine medstuderende, der har valgt at stille op. Læs her hvad vi
bl.a. står for, dan din mening, sæt et kryds !

Hvem er vi:
Brian Bjørn (6. sem.), Dennis Staahltoft (scholarstipendiat), Jesper Søe (6. sem.), Christopher F.
Brandt (6. sem.) og Andreas Bjerrum (3. sem.).

Det vil vi arbejde for:
· Kvalitetssikring af FADL�s kurser og vagttagere � vore kurser skal være bedre, og det

skal den enkelte vagttager også !
· Mere medlemsdemokrati � generalforsamlingen skal have reel indflydelse på forenin

gens drift
· Tættere samarbejde med Medicinsk Fagråd � sammen med fagrådet skal vi sikre medi-

cintuderendes indflydelse på bl.a. samarbejdet mellem Københavns og Lunds Univer
siteter

· Forbedring af forsikringsordningen � vores gruppeforsikring er allerede god, men
den kan blive bedre

· Mødepligt for medlemmer af repræsentantskab og bestyrelse � det er mangel på respekt
for medlemmerne og deres kontingentkroner, hvis de valgte politikere sjofler deres
demokratiske ansvar og pligter !

· Tidsskrift for Lægestuderende � danske lægestuderende bør have et tidsskrift med
videnskabelige artikler af og for lægestuderende, mulighed for organisatorisk informa
tion og debat m.v. (en pendant til Ugeskriftet), ligesom det kendes fra fx Island og
Storbritannien

Alt dette og meget mere får du ved et kryds ved vores liste. Vi vil i senere numre af MOK og i Valg-
MOK gøre nærmere rede for vore synspunkter.

SJUSKUS PHARMACOLOGIAE ELLER HVAD?

Kære Torben Larsen!
Jeg har desværre først igår (15.09) modtaget dit indlæg i MOK nummer II, 10.09.97 og har derfor
ikke kunnet svare dig før. (Det er faktisk god tone at sende en kopi af klager/påtaler til den
påklagede!.)
Lad mig allerførst sige, at farmakologifaget ikke ser og ikke har ansvar for de eksamensbreve,
som bliver udsendt. Endvidere, at da studienævnet fra 1996 besluttede at afholde syge/reeksaminer
inden sommerferien, var det en forudsætning for farmakologi, at karaktererne ikke skulle fore-
ligge indenfor en 10-14 dages periode (fagets lærere og censorer skal jo også have sommerferie).
Vi kan kun beklage, at studienævnet/  -ledelsen ikke har informeret eksamenskontoret om dette,
hvorved udsendelse af et standardbrev med fejlagtige informationer kunne have været undgået.
Faget kendte datoen for censormødet, og en henvendelse hertil ville have givet den korrekte
oplysning med det samme. Det ville således have sparet dig meget (tid, besvær, penge, irritation),
hvis du havde henvendt dig til faget.
Jeg vil ikke kommentere dine udfald mod os, kun sige, at vi beklager. Vi har faktisk altid lagt stor
vægt på at behandle de studerende bedst muligt.

Med venlig hilsen
Nina Grosman (kursusleder)

cc. Studienævnet for Medicin, Studielederen, Eksamenskontoret.

HJERTESTOP TIL EKSAMEN?
Milena Penkowa og Christian Bjørn Poulsen´s debatindlæg �Hjertestop til eksamen� (bragt i
sidste nummer af MOK) præsenterede en argumentation af følgende logiske form:

Præmis a: Hvis man ikke gør en ihærdig indsats og terper det nødvendige lærestof, så vil man være
nervøs til eksamen.
Præmis b: �De malplacerede� er nervøse til eksamen.
Konklusion: Ergo har �de malplacerede� ikke gjort en ihærdig indsats og terpet det nødvendige
lærestof.

Argumentet er naturligvis ugyldigt, idet der kan gives talrige andre grunde til eksamensnervøsitet
end mangel på indsats og terp. Mangel på indsats og terp kan (højst) være en tilstrækkelig, og ikke
en nødvendig årsag til eksamensnervøsitet. De basale logiske slutningsregler gennemgås ved
undervisningen i medicinsk videnskabsteori, og vigtigheden af at have kendskab til disse frem-
går af pensumbeskrivelsen for faget. Fejlslutningen kan endvidere indses ved opslag i en af de
to anbefalede lærebøger i faget. Indtraf der hjertestop hos de to håbefulde fuldtidsmedicinere ved
deres eksamen i videnskabsteori?

Stud.med.
Stig Brorson

VILJEN TIL AT HJÆLPE  GØR DET IKKE ALENE

Vi bed mærke i Kirsten Boisen og Christian Graugaards overvejelser i Information d. 8 septem-
ber. Deres læserbrev var en reaktion på vores tidligere indlæg �hjertestop til eksamen�. Vi kan ikke
erklære os enige i de fortolkninger, som vores to kommende kollegaer giver af teksten. For at blive
�en god læge�, behøver man hverken at give afkald på �normal social omgang� eller være �vi-
denskabelige supermænd lænket til et skrivebord�. Tværtimod er det, at kunne tale med patienter
og kunne sætte sig ind i deres situation en meget væsentlig og nødvendig egenskab for læge-
gerningen. Det skal dog på intet tidspunkt kunne opveje manglende lægefaglig kunnen! Det er
jo herved vi adskiller os fra de såkaldte �alternative behandlere�! Enhver patient skal kunne føle
sig sikker på optimal behandling når de søger læge, og det kræver en del faglig lærdom. Kan man
ikke tillære sig denne viden, kan man ikke tage et andet menneskes liv i sine hænder.
At være god til at tale med patienter og samtidigt være fagligt kompetent, er ikke to uforenelige
elementer, tværtimod! Begge egenskaber er bydende nødvendige for at være en god læge. At
påstå, at folk som interesserer sig for og fordyber sig i deres fag er �livsfarlige� er ganske ufor-
ståeligt og uden sammenhæng med resten af teksten. Derimod er det ofte folk, der interesserer sig
for og føler med syge mennesker, som har overskuddet til at kunne læse hele pensum, og som
samtidig kan nyde at bruge fritiden på lægevidenskabeligt arbejde. At nedgøre disse personers
menneskelige egenskaber er forkasteligt, og kan nødvendigvis ikke bygge på andet en ren og
skær misundelse.
Endelig vil vi korrigere nogle misforståelser. �Rejser, børn og eftertænksomhed� anser vi ikke for
diskvalificerende til at studere medicin. Desuden er dét, �at ville hjælpe syge mennesker� stadig
et smukt ideal, men det er ikke automatisk lig med en lægevidenskabelig embedseksamen.
M.V.H.
Christian Bjørn Poulsen
Stud. Med.
&
Milena Penkowa
Stud. Med.
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