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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. 5 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: IMCC

Denne                               redaktion:

17.00
Generalforsamling i
Lægefaglig Forening
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Møde i antroposofisk
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3Studiet

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

KÆRE LÆSER

Vi har i studievejledningen fået en mærkelig fornemmelse af, at der er meget få der læser vores
indlæg. Det synes vi er synd.
Vi ved godt at vores indlæg kan virke kedelige og uoverskuelige, men vi bringer ofte væsentlige
ændringer af studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny praksis for dispensationer, nye SU-
og orlovsregler og lign. der har betydning for dit studieforløb.
Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog kan du ikke regne med at den fortsat gælder
- 1994-udgaven er heller ikke helt korrekt længere. Hvis en ny regel har været offentliggjort i
MOK gælder den, hvad enten du har læst den eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog!

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

OSVAL I FORSIDER

Mandag den 29. september udløb afleveringsfristen for forsider til efterårssemesterets
OSVAL I opgaver.

Hvis du er en af dem der endnu mangler at aflevere din forside, så se at få det gjort snarest!
Forsider kan afhentes i de skufferne ved OSVAL sekretariatet, hvor forsiden også skal afleveres
i udfyldt stand.

SOCRATES/ERASMUS OPHOLD I FORÅRET 98!

Der er stadigvæk ledige pladser og penge til udlandsophold i foråret 98. Har du lyst til et studie-
ophold i udlandet et af nedenstående steder i forårssemesteret 98, så kontakt studievejleder Chri-
stian Heilmann hurtigst muligt og senest den 6. oktober 1997.
Christian Heilmann har træffetid onsdage kl. 12 - 16.

Du kan komme til:

Bruxelles (B) Paris (F) Rennes(F) Strasbourg(F)
Bergen(N) Oslo(N) Bari(I) Coimbra(P)
Lausanne (CH) Karolinska(S) Berlin(D) Bonn(D)
Saarland(D) Wien(A) Leiden(NL) Kuopio(SF)
Barcelona(E) La Laguna(E) Oviedo(E) Valencia (E)

Med venlig hilsen

Line Veilex

NYT OM SU!
-ja, det gælder også for dig

1. januar 1996 trådte den ny SU-reform i kraft.  Den nye reform omfatter alle studerende
der er begyndt på deres første videregående uddannelse efter 15/3/1988.  Studerende der er
begyndt på deres første videregående uddannelse før 15/3/1988, er som hovedregel ikke om-
fattet af SU-reformen.  Enkelte nyoptagne vil være omfattet af �den gamle SU-ordning�.

Det nye består i, at fjumreklip bliver erstattet af tillægsklip, og studieaktivitetskravene
bliver lempet.  Derudover er der kommet nye regler i forbindelse med barsel.

Næsten alle nyoptagene bliver tildelt klip svarende til gennemførelse på normeret studietid
(77 klip), samt 12 tillægsklip til en evt. forsinkelse, minus de klip de har brugt til videregående
uddannelser.  Alle os andre får erstattet vores fjumreklip med tillægsklip, som er klip man kan
bruge sidst i uddannelsen.  Man skal ikke søge om at få tillægsklip.

Du skal ikke længere til at søge om at få udløst fjumreklip ved dumpet eksamen eller
hvis du ikke er fagligt forberedt til at kunne gå til eksamen.  Istedet bruger du videre af dine tildelte
klip og kan i sidste ende bruge af dine tillægsklip.  Det forholder sig desværre stadig sådan, at hvis
man har kunnet afmelde klip, bruger man de opsparede klip før man kan gå igang med at bruge
sine tillægsklip. EKSEMPEL:  Søren har taget vagter og har kunnet framelde 4 klip.  Han
dumper desværre en eksamen og bliver forsinket ½ år.  I sidste ende bruger han derfor 2
tillægsklip.

Lempning af studieaktivitetskravene går ud på, at det nu bliver tilladt at være 1 år for-
sinket, før man bliver erklæret inaktiv.  D.v.s. Stipendiekontoret først kontrollerer at du har bestået
eksamen 1 år efter du har fået udløst almindelige SU-klip svarende til det normale eksaminations-
tidspunkt. Stipendiekontoret kontrollerer normalt ikke om du har været holdsat, men kun om du
har bestået eksamen.

Har du født efter 1/4/95, kan du som kvinde få tildelt 12 ekstra klip.  Disse klip kan du
vælge at få udløst som enkeltklip, eller som dobbeltklip (skal i så fald udløses i perioden fra 2
måneder før fødslen til 6 måneder efter).  Som mand kan du fra 1/1/96 få tildelt 6 ekstra klip hvis
du får barn 1/1/96 eller senere. Dem kan du også få som dobbeltklip.

De nye regler skulle gøre det nemmere for både dig og Stipendiekontoret at admini-
strere, så du kan for en gangs skyld glæde dig over afbureaukratisering!  Hvis du har yderligere
spørgsmål om hvordan reformen får indflydelse for dig, er du velkommen til at komme forbi
Studievejledningen.

MED VENLIG HILSEN
STUDIEVEJLEDNINGEN

FØR DET ER FOR SENT!

I det forgangne semester blev 5 studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dis-
pensation til endnu et eksamensforsøg.  Heriblandt var også studerende som ikke opnåede
dispensation til et 4. forsøg.  Studienævnet kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4. eksamens-
forsøg.  Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispensation kan gives.  Du skal derfor
være sikker på at være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg.

Studienævnet

Styrende Organer



4 Studiet & annoncer

HUSK DET NU!

80�er party
d. 11. oktober 21.00 i klubben

3. semester: køb billetter hos din holdrepræsentant i dag onsdag eller torsdag.

Oplev det fænomenale
Chillumklud Group

Resterende billetter sælges til alle og enhver fredag d. 3/10 i klubben

Fase I

Fase II
VEDR.: EKSAMINATORIEUNDERVISNINGEN I AR-
BEJDSMEDICIN

De i kursushæftet omtalte temaer 1-6 har følgende rækkefølge:

1.Arbejdspladscase 1: institutionsvaskeri (inkl. videodemonstration)
2.Arbejdspladscase 2: vold og trusler på Jobbet (inkl. videodemonstration)
3.Psykiske og sociale arbejdsmiljøfaktorers indflydelse på helbredet
4.Ergonomiske arbejdsmiljøfaktorers indflydelse på helbredet
5.Reproduktionsevnens afhængighed af forhold i arbejdslivet
6.Arbejdsulykker: forekomst, forklaringsmodeller og forebyggelse

RH1: 4,2,5,3,1,6
RH2: 6,4,3,2,1,5
KA: 4,3,1,2,6,5
KK: 3,6,4,1,2,5
KK+KA: 2,6,3,1,5,4

Med venlig hilsen
f. Eva Støttrup Hansen
   kursusansvarlig

Birthe Vraa

Annoncer
TURNUS BYTTE

Haves: Turnus plads i Københavns Kommune med start forår 1998 (præcis startdato og loka-
lisation forventes afgjort 1/10 1997).

Ønskes: Turnus på Sjælland (helst Hillerød, Køge eller Roskilde).

Kontakt venligst:
Mai-Britt Toft Nielsen
Tlf. privat: 31 19 87 23
Tlf. arbejde: 36 32 36 32, personsøger 5417.

FRIVILLIGE FORSØGSPERSONER SØGES.

Det er velkendt at kvindelige kønshormoner påvirker blodets størkningsforhold, men den bag-
ved liggende mekanisme er ikke kendt i detaljer. Vi er nu ved at udvikle en metode, der kan belyse
dette forhold, og vi søger derfor et antal frivillige, raske forsøgspersoner. Den første del af under-
søgelsen er et metodestudium, hvor det er muligt for personer af begge køn at deltage. Anden del
af undersøgelsen omfatter indtagelse af p-piller og henvender sig derfor til kvinder, der ønsker
denne form for svangerskabsforebyggelse. Undersøgelsen består i indgift af  mærket protein-
stof, hvorefter der vil blive taget en række blodprøver i løbet af de næste 6 timer. Undersøgelsen
foregår på Bispebjerg Hospital, og der vil være mulighed for dækning af tabt arbejdsfortjeneste
og andre eventuelle udgifter
Hvis du er interesseret i at høre mere om undersøgelsen bedes du kontakte:

Kresten Rubeck Petersen, overlæge
Hillerød Sygehus, gynækologisk-obstetrisk afd.
Tlf (arb.): 4824829, lok. 3718
Tlf. (privat): 44980818

BØGER KØBES.

Jeg giver ca. halvdelen af købsprisen (bemærk, at du selv scorer 10%-rabatten).

Hemmingsen m.fl., 1. udgave, 1994: psykiatri 375,-

Lier, L. m.fl. (red.):, 2. udgave, 1993: børnepsykiatri 200,-

Michele Saldo,
telefon: 3139 2666 ext.444

Studietilbud

TO SPÆNDENDE FOREDRAG:

FRIHED FOR SYGDOM

Danmark får besøg en enkelt dag af en læge, som er
Internationalt Anerkendt Ekspert i Anti-oxidanter
og Forsker i cancer-helbredelse og -forebyggelse

Læge og cancerforsker Hari Sharma fra Ohio State University, USA
holder to foredrag i Danmark

I.  Gentofte Hovedbibliotek
Ahlmanns Alle, Hellerup
Onsdag den 8. september kl. 16:00 - 18:00

2.  H. C. Ørstedsinstituttet
Universitetsparken
Onsdag den 8. september kl. 20:00 - 22:00

Dr. Hari Sharma er forfatter af den omtalte bog �Freedom from Disease,� som
handler om den signifikante rolle, de frie oxy-radikaler spiller i
patogenesen af mange sygdomme, såsom gigt, cancer, etc.

Han vil på foredragene i Danmark fortælle om den seneste forskning
inden for anti-oxidanter og om den epokegørende betydning
af dette for behandlingen af en række kroniske sygdomme.
Bl.a. vil han fortælle om det indiske sundhedssystem
Maharishi Ayur-Veda, som i de senere år er blevet meget udbredt
i vestlige lande, og hivs virkninger er dokumenteret af talrige
videnskabelige undersøgelser.  For eksempel er der visse kosttilskud i
Maharishi Ayur-Veda, som er blevet videnskabeligt undersøgt og har vist sig
at være mere end tusind gange så effektive som gængse antioxidanter, såsom
vit. E, vit. C, etc.

Alle er velkomne til foredragene, specielt læger, medicinstuderende og andre
inden for sundhedssektoren.  Der bliver en mindre entre ved indgangen.

Læsemakker søges
LÆSEMAKKER/LEKTIEHJÆLP SØGES

Til eksamen i kirurgi på 12. semester søger jeg hjælp til at udtrykke de latinske udtryk, samt
overhøring af pensum på baggrund af cases. Jeg lægger vægt på kommunikation, så vi begge
får en faglig forståelse af faget.
Jeg forestiller mig at vi mødes 2 gange 3 timer om ugen, eller efter aftale. Du får 90,- pr. time før
skat.

Hvis du er interesseret så ring til You på 32 58 49 05

ASTMATIKERE SØGES SOM FRIVILLIGE FOR-
SØGSPERSONER

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.)
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 22/9- 28/9-97

ma tir ons tor fre lør søn     ialt %
07-15 bestilt  7  3  5  3  7  8  12     45
07-15 udækket  3  0  2  0  0  0  0               5  11

15-23 bestilt  9  13  10  9  15  11  12     79
15-23 udækket  0  0  0  0  0  0  0          0   0

23-07 bestilt  10  16  13  15  21  11  17     113
23-07 udækket  0  0  0  0  0  0  3        3 3

ialt bestilt  26  32  28  27  43  30  41  227
ialt udækket  3  0  2  0  0  0  3          8   3,5

dæknings %  89  100  93  100  100  100  93

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:22/9 - 28/9

man tirs ons tors fre lør søn         ialt
ledige hold  7  7  8  6  7  7  7
arbl. vagter  16  20  22  21  23  21  21        144
planlagte vagter  27  27  27  27  27  27  27        189

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

Antal planlagte vagter i ugen: 189
Antal arbejdsløse vagter i ugen: 144
Arbejdsløshedsprocent: 77 %

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

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

VAGTCHEFERNES TRÆFFTIDER
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

UNDERVISNINGSJOB
Kunne du tænke dig at undervise ???

Vi er blevet tilbudt et en stilling, som underviser i farmakologi, på Frederiksberg Tekniske Skole.
Du skal undervise i farmakologi.  Kurset er af 20 timers varighed og starter den 13. oktober.
Taksten pr. lektion er 205, 57 kr. Der er mellem 15 og 20 hospitalstekniske elever på holdet.
Undervisningen ligger i dagtimerne, hvorfor en fleksibel hverdag er et vigtig.

Kvalifikationer:

Bestået farmakologi, dokomentation vedlægges ansøgningen.
Lysten til at undervise.
E.v.t. tidligere undervisningserfaring.

Ansøgning:

Senest d. 7. oktober kl. 12.00 på Vagtbureauet.

Yderligere information: Kontakt Vagtcheferne på Vagtbureauet.

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.

PERMANENT BØRNEHOLD 4301 PÅ
NEONATALAFD. 5023 RIGSHOSPITALET SØGER
1 VENTILATØR TIL INDSUPPLERING PR. 1/11-
1997.

Vi er et hold bestående af få, men erfarne ventilarører, der fortrinsvis dækker aften - og nattevagter
indenfor de tre specialer afdelingen er opdelt i, neuro.-, hjerte-og kirurg team. Holdet dækker ikke
faste tidspunkter, men lægger vagter på baggrund af afdelingens behov, samt står til rådighed ved
sygdomsdækning og anden pludselig opstået mangel.

Afdelingen:
Er for nylig flyttet til moderniserede og renoverede omgivelser. Personalet udgør ca. 100 syge-
plejersker, med hvem vi har et godt og tæt samarbejde. Vi deltager aktivt i afdelingens sociale liv,
herunder de navnkundige halvårlige fester.

Kvalifikationer:
Godkendt VT-II kursus, min. 500 VT-timer. Erfaring fra neonaatalafdelinger og/eller anden BVT-
erfaring vil blive foretrukket.

Oplæring:: Ca. 4 ulønnede følgevagter med ventilatør, vurderes efter kvalifikationer. 2 betalte
følgevagter med en sygeplejerske. Oplæring i blodprøvetagning med en laborant.

Vagter:
Min. 4 vagter om måneden, og iøvrigt gennemsnitsfordeling. Du vil selvfølgelig være interesseret
i flere vagter i introduktions-fasen, og dette vil der være mulighed for. Der er altid mulighed for
yderligere vagter.

Ansøgningsfrist:

                    Torsdag den 9. okt. 1997 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

Ansættelsessamtale samme dag fra kl. 15.00 på Cafe Front Page. Alle godkendte ansøgere vil
blive kontaktet telefonisk torsdag mellem kl. 12.00 og 14.00 for oplysning om samtaleklokkeslet.
Næste holdmøde er lørdag den 11. okt. 1997 kl. 12.00, hvortil der er mødepligt.

Yderligere oplysninger og information, kontakt Vagtcheferne.
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Nr. 5 � 1. oktober 1997 � I denne uge redigeret af Simon Serbian

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 !

Husk: Faglig Dag !
Medicinsk Fagråd anbefaler alle at
deltage i Faglig Dag på Panum onsdag
den 8. oktober. IMCC er hovedarrangør.
Mød op og lær hvordan man bruger sin
lægeuddannelse på en anden måde !

De deltaljerede dagsorderner er optrykt her nedenfor. Fagrådet byder på et let måltid samt
drikkevarer i forbindelse med møderne. Møderne afholdes i fagrådets lokaler bygning 1.2.

Dagsorden for
Generalforsamlingen kl. 17.00

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

- formand
- økonomisekretær
- kontaktperson til FSR
- kontaktpers.til studienævnet
- menigt medlem af bestyrelsen

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

udvalg og bestyrelser, herunder
Universitetsbogladen.

10. Nedsættelse af og valg til udvalg
11. Eventuelt

Generalforsamlingen er det tidspunkt på
året, hvor det forgangne års studen-
terpolitiske arbejde i fagrådet kan evalueres
og diskuteres. Dette gøres gerne udfra
formandens beretning. Nogle elementer fra
det sidste år vil denne gang være
studieplansrevisionen, fysiske forhold på
Panum samt projekt Medicinsk Studen-
terhus.

Under indkomne forslag er der
kommet forslag om at ændre fagrådets navn
til "Det Medicinske Studenterråd" samt
ændring af fristerne for indkaldelse til
generalforsamlingen og opstillingsmødet.

Behandlingen af de indkomne forslag
samt det nye valg af bestyrelse for fagrådet
er en oplagt mulighed for at diskutere
fagrådets arbejde i det kommende år. Hvilke
ambitioner har vi i fagrådet, hvad skal der
arbejdes med, og hvilke emner skal prioteres
højest ? Dette kan selvfølgelig også give
sig til udtryk i, hvilke udvalg der skal
nedsættes.

Dagsorden for
Opstillingsmødet kl. 20.00

1. Formalia
2. Opstilling til studienævnet
3. Opstilling til fakultetsrådet
4. Planlægning af valgkampen
5. Eventuelt

Medicinsk fagråd opstiller på Forenede
Studenterråds lister (Liste S) til de styrende
organer: Studienævnet for Medicin og
Fakultetsrådet på Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet.

Studienævnet er sammensat af fem
undervisere og fem studerende. Det er det
organ, der generelt sagt bestemmer alt vedr.
vores undervisning. Dvs. studieplanen (...),
eksamensplaner og eksamensformer,
behandling af dispensationer og meritter,
valgfrie ophold og opgaver mv.

I fakultetsrådet behandles over-
ordnede forhold for fakultetet. F.eks.
ansættelsesforhold, forskningsprioteringer,
budgetter og lokaleforhold mv.

De personer der opstiller til de styrende
organer er på valg de første 14. dage i
december månded. De valgte tiltræder
posterne i februar 1998.

Det kommende år bliver det
tidspunkt, hvor den  nye Studieplan for
medicin skal såvel vedtages (fakultetsrådet
skal godkende den) som igangsættes
(FORHÅBENSTLIGT SKER DET TIL SEP-
TEMBER 1998) � Valget er meget vigtigt !

Det kommende år
I det kommende år skal fagrådet vokse sig
større såvel indflydelsesmæssigt som
strukturelt. Fagrådet bør oprette flere
stående grupper eller udvalg, som folk kan
blive direkte aktive i. Det kunne f.eks. være
udvalg som: studenterhusudvalg, kantine-
udvalg, kontaktgruppe til studieadmini-
strationen og studieplansrevisionsgruppe
(= studienævnsgruppen?) og meget mere.

Et område, der skal opnormeres
kraftigt, er forholdet til fakultetets ledelse.
Der er et voksende antal opgaver som
fagrådet bør have større indflyldelse på. De
fysiske forhold har vist sig at være et område
åbent for ændringer. Der er oprettet nye
læse- og grupperum samt forbedringer af
Panums studenterfaciliteter. Dette arbejde
skal følges op og intensiveres (f.eks. med
krav om nye møbler over hele Panum).

Det første signal om fagrådets
voksende indflydelse og ambitioner vil være
at ændre fagrådets navn til "Det Medicinske
Studenterråd".

ss
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LÆGEFAGLIG FORENING FOR ETNISKE
MINORITETER

Lægefaglig Forening for Etniske Minoriteter afholder Ordinære generalforsamling 1. Oktober
1997 KL:17:00-19:00 i studenter organisationernes mødelokale bygn.1.2.sal.
Panuminstituttet.

Dagsorden for GF:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens årsberetning
4. Fremlæggelse af foreningens regnskab
5. Afstemning om de indsendte ændringsforslag til vedtægterne
6. Opstilling af kandidater til bestyrelsen
6. Valg af foreningens bestyrelse
7. Nedsættelse af undergrupper
8. Evt.
9. Salg af billetter til �A juicy party�.

*Undergrupper:

*Festudvalg!
Der skal holdes en stor fest med ca. 300-400 personer d. 22/10-97. Festens planlægning skal
styres af festudvalget. Der er modtaget penge til at arrangere festen for. Der er booket band.
Gruppen skal stå for selve arrangementet. Og komme med ideer til fremtidige arrangementer.

*Journalistgruppe:
Forening har behov for folk som har lyst til at opsøgende journalistik og evt. undersøgelse af de
etniske minoriteter forhold på studiet og FADL.
Måske nogen der har lyst til at lave et forenings blad??

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

*Debataften:�Kan Danmark undvære de etniske minoriteter�.
Vi er ved at arrangere et debatmøde, som vil sætte focus på det vigtige bidrag de etniske minoriteter
har ydet og fortsat yder til det danske velfærdssamfund. Alt det praktiske er ordnet og du kan
tilslutte dig gruppen, med friske ideer og gå på mod.

*Fundraising og medlemsrekruttering.
Forenings eksistensberettigelse er dets medlemmer. Gruppen skal arbejde med at holde medlem-
merne orienteret og interesseret i foreningensarbejdet og samtidigt hjælpe med at skaffe midler til
foreningsarbejdet.

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

TIL ALLE MEDICINSTUDERENDE AF
PAKISTANSK HERKOMST.

I anledning af Pakistans 50 års dag inviteres du hermed
til foredrag om Pakistan

Søndag d. 12. Oktober kl. 15-18 i Studenterklubben.

Foredraget vil være en historiemæssig skildring af forholdene, som ledte til Pakistans tilblivelse
med fokus på tre nøgle personer: Sir Syed Ahmed Khan, Allama  Iqbal og Mohammed Ali
Jinnah.

Foredraget er ikke arrangeret af nogen organisation/forening, men er udelukkende et initiativ fra
nogle enkeltpersoner. Der er fri éntre og under foredraget vil der blive serveret forfriskende
drikke og snacks.

Foredragsholder: Hadi Hussain Khan.
Arrangører: Hadi hussain Khan, Nadeem Sundoo og Imran Parvaiz.

                                                                                                         Vel mødt     Stud. Med. Imran Parvaiz.

Indre organer
IMCC
IMCC ERINDRER OM:
1) At Anne, Casper, Henriette, Philip og Sys skal afhente deres belønning for PU-rapporterne
senest onsdag den 1. oktober mellem kl. 13 og 15.

2) At tidligere og nuværende aktive IMCC´ere er velkomne til en uformel sammenkomst på
kontoret torsdag den 2. oktober kl. 15 og et par timer frem.

Med venlig hilsen
Mogens (sekr.)

EXCHANGE MØDE TORSDAG D. 2. OKTOBER.

Exchange-gruppen i IMCC arrangerer 1.måneds kliniske udvekslingsophold for medicinstude-
rende i udlandet.  Det indbefatter dels at sende danskere ud og dels at arrangere ophold for
udlændinge i Danmark, herunder at kontakte afdelinger, skaffe logi og arrangere socialt program.
Endvidere tager vi os af de udenlandske medicinstuderende på fakultetet.

Kom til mødet, hvis du gerne vil:
· have information om, hvordan du selv kommer ud
· være kontaktperson for udvekslingsstuderende (dvs. prøve at arrangere et socialt

program for en måned sammen med nogle andre).
· være personlig mentor for en udvekslingsstuderende på fakultetet (de er her som regel

et helt år).

Dagsorden:
1. Introduktion for nye i gruppen.
2. Socialt program i oktober.
3. Information om mentor-ordningen.
4. Konklusion og selv-ros jf. velkomstmiddag og socialt program i september.
5. Evt.

Med venlige hilsener
Exchange-gruppen

SÅ ER DER IKKE SÅ LÆNGE TIL
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.

Basisgrupperne

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

Er du i tvivl om du skal tilbringe de næste 40 år af dit liv i det offentlige danske sundhedsvæsen?
IMCC giver dig nu chancen for at møde en række læger, som har valgt en karriere uden for den
almindelige sundhedssektor.

900 Fælles introduktion i Lundsgaard Auditoriet.

930 Korte introduktioner fra bl.a : Læger Uden Grænser, Novo Nordisk, Røde
Kors, WHO, Serum Instituttet, Forsvaret, IRTC m.fl.

1045 Pause med tilmelding til modul 1 og 2.
1115 2 Moduler. 2 x 45 minutters dialog med dine udvalgte organisationer.
1300 Frokost

1400 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.

1800 Picnic Fest i klubben. IMCC og klubben sørger for lokalerne og ØL - du skal
blot huske at tage din egen mad og hold med. (Husk studiekort)
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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 !

En film af Mike Leigh:

Secrets & Lies
Torsdag den 2. oktober kl. 20.00

Roxanne drives her mother crazy. Maurice never speaks to his niece.
Cynthia has a shock for her family. Monica can't talk to her hus-

band. Hortense has never met her mother.

Secrets & Lies (Hemmeligheder & Løgne) var den film,
der løb med Palmes d'Or ved Cannes-filmfestivalen i 1996
� lige foran næsen på Breaking the Waves, som vi viser se-
nere på sæsonen. Mike Leighs film skildrer den unge
middelklassekvinde Hortense, der efter adoptivforæld-
renes død beslutter sig for at opsøge sin biologiske mor.
Hvad hun finder er en halvfordrukken fabriksarbejder,
Cynthia. De aftaler at mødes, og filmen indvier os nu i et
cockney-engelsk univers, der skildres med stor realisme.

Tilmelding til spisning senest torsdag kl. 12 på
filmklub@studmed.ku.dk

INDKALDELSE TIL  ORDINÆR GENERALFORSAM-
LING

ONSDAG D. 22.SEPTEMBER 1997 KL. 1600 I FADL�S
MØDELOKALE (1.2.15)

Den foreløbige dagsorden ser således ud:

Introduktion ved en stud.med. fra Idrætsklinikken på Bispebjerg Hospital.

1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent
3) Formandens beretning.
4) Beretninger fra nedsatte udvalg:

- Arrangering af ernæringsforedrag.
- Arrangering af skulder-, knæ-, ankelskadekursus.
- Arrangering af skiskadeforedrag.

5) Forelæggelse af regnskab.
6) Fastlæggelse af næste års kontingent.
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Valg af bestyrelse

Formand; Jens Rasmussen stiller ikke op til genvalg
Næstformand; Jonas Miele stiller op til valg som formand
Kasserer; Lars Windfeld Hansen stiller ikke op til genvalg
Sekretær; Susan Bjerregård Petersen stiller op til genvalg

Det er meningen at næstformandsposten skal udgå idet den blev oprettet ved sidste års general-
forsamling som en midlertidig post. Ny kandidat til kassererposten er Claus Bo Svendsen.

1) Eventuelt.

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret. Et medlemsskab koster 50,- kr og varer
ind til september �98. Det er muligt at blive meldt ind ved generalforsamlingen. Har du nogle
kommentarer, indsigelser eller bemærkninger til dagsordenen, eller skulle du have lyst til at stille
op til en af bestyrelsesposterne, så læg en besked i vores postkasse uden for vores lokale (9.2.3)
inden fredag d. 17. oktober kl. 1400.

Den endelige dagsorden vil blive udleveret på selve generalforsamlingen

Med venlig hilsen
Susan Bjerregård
(Sekretær)

Dette er ikke noget referat. Vi er nemlig blevet enige om i SIMS�es bestyrelse, at vi vil have nogle
møder, hvor der er plads til uformel snak om SIMS-relaterede emner uden at man behøver at blive
citeret for sine ideer til nye arrangementer eller for de spørgsmål man måtte have om vores arbejde.
Derfor er dette ikke et referat af sidste møde, men en lille beretning om, hvordan det gik. Og det
gik rigtig godt. Først kom overlæge Michael Kjær og fortalte overordnet om idrætsmedicin som
subspeciale inden for mange forskellige specialer (rheumatologi, ortopædkirugi, endokrinologi
og m.m.). Dernæst fortalte han en masse spændende om det daglige arbejde med patienter og om
den forskning der foregår på Idrætsklinikken. Det var simpelt hen bare så motiverende at lytte til,
at jeg roligt tør sige, at jeg ikke er den eneste der tænkte �wow, jeg vil også være idrætslæge, når
jeg bliver stor....!�. Efter en times rigitg inspirerende foredrag gik vi videre med vores almindelige
møde. Først fortalte vores formand, Jens Rasmussen, lidt generelt om SIMS til ære for de nye
tilhørere. Dernæst fik vi sat nogle ting på plads om følgende arrangementer i efterårssemesteret:

Ang.: Generalforsamling. Den bliver afholdt den 22. september kl. 1600 i FadL�s mødelokale (se
anden artikel i MOK), Susan laver mødeindkaldelse.

Ang: Skulder-, knæ-, ankelskadekursus. Jens vil tage kontakt til Overlæge Jens Halkær Christen-
sen, som afholder kurset. Tidspunktet bliver 3 gange á 2 timer i november og prisen er 20,- kr pr.
gang for ikke-medlemmer og gratis for SIMS-medlemmer. Nærmere oplysninger kommer i MOK
og på vores opslagstavle foran SIMS-lokalet (9.2.3).

Ang.: Skiskadekursus. Susan tager kontakt til idrætslæge Per Hölmich, om hvad foredraget skal
indeholde. Foredraget vil blive lagt i forbindelse med vores julemøde i starten af december. Nærmere
oplysninger kommer i MOK og vores opslagstavle.

Derudover snakkede vi lidt løst og fast om arrangering af aktiviteter til næste semester, og føl-
gende ideer blev nævnt:
Doping (foredragsholder evt. Michael Kjær)
Tapeningskursus (afholdt af Jens Ole Møller)
Bjergbestigning (fordragsholder evt. Henrik Jessen Hansen)

Hvis du skulle sidde inde med nogle gode ideer til et arrangement af idrætsmedicinsk art, så tøv
ikke med at kontakte én af os i bestyrelsen (se vores opslagstavle) eller læg en seddel i vores
postkasse udenfor SIMS-lokalet.

Således Subjektivt Selekteret
Susan Bjerregård
(Sekretær)
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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.

Rettelse:

Datoen for det første revymøde er ændret !!!  Den rigtige dato er:

Tirsdag den 7. oktober klokken 19:00 i Stud. Klubben !!

Vi glæder os til at se dig.
/ på vegne af revyen Søren T. H.

Indre organer & dialog

Scorebogen?

SCOREBOG 1997-98????
Det er kommet os for øre, at der ikke vil blive udgivet en scorebog dette
semester..... Dette finder vi fuldstændig uacceptabelt - det er jo
latterligt. Vi er fulde af forståelse for, at de der tidligere var
ansvarlige ikke længere orker at påtage sig det store arbejde, men vi mener
dog, at de godt kunne have givet bolden videre til nogle nye kræfter. Nuvel
- vi er nogle stykker, der gerne tilbyder vor arbejdskraft i bestræbelserne
på at få lavet en scorebog, men vi håber på, at der er et par stykker til,
der vil give en hjælpende hånd med projektet. Vi vil i den kommende uge tage
kontakt med de tidligere ansvarlige for at høre om scorebogs proceduren og
vil forhåbentlig i næste uges MOK indrykke en tidsplan for
holdfotograferingen. Vi vil endnu engang opfordre interesserede til at
kontakte en af os, for det bliver jo sjovt at lave scorebog sammen med os!

Med venlig hilsen

McBent Bent@mdb.ku.dk

McChristina Tlf.:  31353945

EinzAnne Mette Abay@mdb.ku.dk

Debat
!

ER KANTINEN VIRKELIG GOD?
Til min store skuffelse var der i sidste nummer af MOK, ingen der kritiserede kantinen. Er dette
et udtryk for, at flertallet af kunderne i kantinen er tilfredse, næppe. Jeg vil dog ikke kritisere
kantinens udvalg, kvalitet eller priser yderligere (selv om det vil være på sin plads), men vil
henlede opmærksomheden på, at en tallerkenfuld mættende vegetarmad i RH kantinen kun ko-
ster kr. 15,-
Yderligere vil jeg forslå, at MF opstiller en eller flere mikrobølgeovne til fri afbenyttelse. Dette vil
give os en mulighed for, at spare yderligere på madbudgettet.

Kim Wildgaard

VEDRØRENDE PEDRAM KAZEMIS
�MINDRETALSUDTALELSE FRA OPPOSITIONEN
I FADL, KØBENHAVN MED HENVISNING TIL
DEN I MOK OFFENTLIGGJORTE ÅRSBERET-
NING�.

For at få det meste ud af nedenstående kan det
anbefales, at have ovenstående indlæg fra Pedram
Kazemis ved siden af.

FADL�s økonomi under lup:
Pedram Kazemi indleverede en række spørgsmål i forbindelse med 1996-regnskabet for FADL�s
Vagtbureau. Disse spørgsmål er alle besvaret fyldestgørende i en redegørelse fra Vagtbureauets
direktør. Desuden har Vagtbureauets revisorer gennemgået direktørens redegørelse og konklu-
derer i et brev til bestyrelsen følgende: �På baggrund af vore ovenstående bemærkninger kan vi
over for bestyrelsen oplyse, at revisionen har taget den af vagtbureauets ledelse afgivne redegø-
relse til efterretning.� Fra et foreningsdemokratisk synspunkt er det i øvrigt uacceptabelt, at Pedram
Kazemi ikke løbende igennem arbejdet har rejst disse spørgsmål, men blot pludselig nægter at
underskrive regnskabet. Det er desuden yderst kritisabelt og i modstrid med kompetence-
fordelingen i foreningen, at Pedram Kazemi af egen drift tager kontakt med foreningens revisorer.
Retteligt skulle en sådan henvendelse ske gennem bestyrelsen.

4611-sagen:
Både Fogedretten og Østre Landsret har taget stilling til forbudsbegæringen, endda to gange hver.
I alle fire tilfælde har FADL, Københavns Kredsforening fået medhold i alle aspekter af sagen.
Udtalelsen om at FADL, Københavns Kredsforening skulle have afgivet falsk vidneforklaring
er uhyrlig, og vi må på det kraftigste opfordre Pedram Kazemi til at offentligt dementere dette. Hvis
intet dementi fremkommer kan FADL, Københavns Kredsforening ikke udelukke, at der vil blive
rejst en injuriesag mod Pedram Kazemi. Havde det været således, at FADL, Københavns Kreds-
forening havde givet urigtige oplysninger til retten havde vores modpart selvfølgelig gjort retten
opmærksom på det og FADL, Københavns Kredsforening var blevet anklaget for mened.

Vedr. sagsanlæg pga. uberettiget bortvisning og fremsættelse af injurier:
Dette punkt kan ikke kommenteres yderligere, da en forudsætning for forligets indgåelse var, at
begge parter ville afstå fra yderligere at fremsætte offentlige kommentarer.

Vedr. medlemskontrol og arbejdsmiljøregler om hviletid:
FADL indførte bl.a. som en reaktion på den voldsomme kritik på forårets ekstraordinære gene-
ralforsamling en ny og mere effektiv medlemskontrol. Kontrollen følger strengt de studieaktivitets-
krav, der er fastsat af Studienævnet for Medicin. I skrivende stund er 53 medlemmer sat i generel
vagtkarantæne, tre er meddelt dispensation indtil 1. december d.å., mens yderligere 84 endnu er
uafklarede (bl.a. igangværende dispensationsansøgninger ved studienævnet og bortrejse). Der
er således tale om en ganske effektiv medlemskontrol, som vi også har fået positive tilbage-
meldinger på fra medlemmer, der har benyttet lejligheden til at få givet studiet en skalle. Hvad angår
arbejdsmiljøreglerne har ét hold dispensation herfra, nemlig hæmodialyseholdet, der har dispen-
sation til indtil to gange per kalenderuge at afholde dobbeltvagter (= 15 timer). Arbejdsmiljø-
reglerne bliver kontrolleret i forbindelse med lønkørslen. For så vidt angår fordelingen af vagter,
kan man blot konstatere, at vi allerede to gange i år har måttet takke pænt nej til bestillinger til
døgndækkende VT-hold pga. manglende ansøgninger. Der er således næppe tale om, at nogle
medlemmer tager mange vagter på bekostning af andre. Vi beder Pedram Kazemi dokumentere
sine påstande om venne-dispensationer eller trække dem tilbage!

Vedr. racediskrimination:
At Pedram Kazemi tror, at racediskrimination blot kan forklares med svækket demokrati og
manglende respekt for det enkelte medlem, er helt grotesk. Der er desværre tale om langt mere
dybtstikkende problemer, som må bekæmpes med hård hånd. FADL�s samarbejde med Læge-
faglig Forening for Etniske Minoriteter er et eksempel på en sådan bekæmpelse, og det kan kun
beklages, at der ikke har været de fornødne politikertimer til at få igangsat det planlagte konsulent-
projekt. I stedet for at bruge sin tid på at skose bestyrelsen for ikke at gøre noget kunne Pedram
Kazemi jo passende melde sig til arbejdet! Slutteligt må vi naturligvis afvise påstande om �svækket
demokrati� og �manglende respekt for det enkelte medlem�.

Cave udemokratiske vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer, der er vedtaget af generalforsamlingen, repræsentantskabet og hovedbesty-
relsen, betegnes af Pedram Kazemi som udemokratiske???

Københavns ledelse forsøger at svække FADL�s Hovedforening:
Hvad angår den �fjendtlige overtagelse� af vagtbureauerne kunne Pedram Kazemi måske have
gavn af at sætte sig ind i de overvejelser, der er gjort af Hovedforeningens Vagtbureauanalyse-
gruppe. Som aftalt i 1995-overenskomsten har vi skullet diskutere driftsmodeller m.v. med
Amtsrådsforeningen og HS � og det har vi så gjort. Der er faktisk en del FADL-politikere, i
København og på landsplan, der arbejder for at sikre, at der også er noget, der hedder FADL�s
Vagtbureau om fem-ti år!
Fratagelsen af Pedram Kazemis mandater er ikke en gengældelsesaktion, men konsekvens af
foreningens love, der bestemmer, at mandater skal repræsentere kredsforeningen, dvs. kreds-
repræsentantskabet. Det har Pedram Kazemi ikke gjort, idet han på et hovedbestyrelsesmøde har
argumenteret og stemt imod en beslutning truffet af kredsrepræsentantskabet.
Personalesager hører ikke hjemme i MOK, men i foreningens personaleansvarlige organer:
Københavns Kredsforenings bestyrelse og Hovedforeningens formandskab og hovedbesty-
relse.

Vedr. lægevikargruppen:
Pedram Kazemis sporadiske arbejdsindsats i lægevikargruppen har ikke haft et omfang, der
berettiger ham til at fremsætte så hård kritik af sine kolleger. Diskussionen om decentral løn
handlede i øvrigt ikke om at �forbyde� lokale forhandlinger. Det var Kredsforeningens opfat-
telse, at FADL ikke har de fornødne resurser til at foretage decentrale forhandlinger, hvilket også
blev klart ved sidste års forsøg på at få del i de decentrale lønmidler i bl.a. Vejle Amt i forbindelse
med lægevikarkonflikten. Kredsforeningen ønskede derfor, at de decentrale midler skulle læg-
ges i den centrale pulje, og dermed kun forhandles med Amtsrådsforeningen. Pedram Kazemi må
meget gerne redegøre for, hvordan han forestiller sig, at FADL skal forhandle decentrale løn-
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LISTE G � FORDI VI ER DE GO�ESTE !

I sidste uge smed vi valgflæsk på bordet i form af overskrifter. I denne uge viser vi, at der er tanker
bag ! Læs om kvalitetssikring af kurser og vagttagere og om samarbejde med Medicinsk Fagråd
(MF).

Kvalitetssikring af kurser og vagttagere:
Følgevagt på psykiatriske afdelinger:
Den nyudklækkede SPV�er har behov for at blive præsenteret for miljøet på en psyk.-afdeling før
han/hun møder på sin første vagt og pålægges et selvstændigt ansvar. Der skal derfor indgå en
psykiatrisk følgevagt i SPV-kurset.

Eksamen på SPV-kursus:
Vi ønsker en skriftlig og praktisk eksamen efter SPV-kurset. Dette skal sikre, at SPV�eren faktisk
er kvalificeret til at tage vagter.

Spørgeskema efter opfyldelse af vagtbindingen:
Efter de første 12 vagter, der skal tages inden for tre måneder, skal der udsendes et spørgeskema
for at evaluere, om kurset har udrustet den enkelte SPV�er godt nok til at tage vagter. Skemaet skal
både indeholde standardiserede spørgsmål, og mulighed for at videregive personlige erfaringer
til kommende SPV�ere.

Erfarne SPV�ere som undervisere på SPV-kurset:
En sygeplejerske kan have nok så god en faglig kompetence, men vedkommende ved ikke,
hvordan det er at være SPV�er på vagt. Vi vil have kvalificerede og erfarne SPV�ere ind på SPV-
kurset, fordi de kan bidrage med konkret vagterfaring.

Samarbejde med Medicinsk Fagråd (MF):
Medicinerhus:
I forbindelse med studenterorganisationernes interne flytning på Panum i sommeren 1996 blev
vi lovet et medicinerhus (omkring 1998-99). FADL og MF skal sikre, at dette løfte effektueres.
Der er nedsat en koordinationsgruppe med medlemmer fra MF og FADL, og denne gruppe skal
holde et eventuelt nyt dekanat til ilden. FADL skal være den organisatoriske primus motor i dette
arbejde.

Øresundssamarbejde:
Lunds og Københavns Universiteter har indledt et samarbejde, der kun ser ud til at blive tættere
med etableringen af et bioteknologisk center i København. FADL har allerede forbindelserne til
Medicine Studerandes Förbund i Lund/Malmö, og sammen med fagrådet og andre studenter-
organisationer skal vi sikre de studerendes indflydelse på universiteternes samarbejde, der indtil
nu er foregået på rektor/dekan-plan. Vi skal også sikre muligheder for studenterudveksling og
samarbejde om pædagogisk udvikling.

Fælles medlemskab:
FADL giver allerede store økonomiske tilskud til MF (og det skal vi blive ved med); vi vil under-
søge, om vi kan give FADL-medlemmer medlemsrettigheder i MF og Forenede Studenterråd i
den forbindelse.

Samarbejde på landsplan:
FADL skal medvirke til at studienævnsmedlemmerne fra de tre fakulteter kan mødes i hvert fald
én gang per semester, da der ikke er nogen grund til, at man skal opfinde den dybe tallerken om
og om igen. Ligeledes kunne der være et behov for at skabe et forum for de tre fagråd, der fungerer
bedre end det eksisterende �Sundkoo�-samarbejde under Danske Studerendes Fællesråd.

Alt dette og meget mere får du ved et kryds ved vores liste. Vi vender naturligvis frygteligt tilbage
i næste uges MOK !

Venlig hilsen
Liste G � fordi vi er de go�este
Brian Bjørn       Dennis Staahltoft       Jesper Søe       Christopher F. Brandt

Dialog
TILLYKKE MED FØDSELSDAGEN

I sidste uges MOK bragte Lægefaglig Forening for Etniske Minoriteter (L-FEM) i anledning af sin
etårs fødselsdag en status over det sidste års arbejde. I denne status synes jeg ikke, at I giver FADL
en særlig fair behandling. Faktisk påstår I, at vi har nedprioriteret arbejdet med at oprette en
konsulentstilling i takt med, at mediedækningen er faldet. Det synes jeg er en meget useriøs
påstand, og jeg kan ikke indse, hvorfor I føler behov for at påstå noget sådant om en samarbejds-
partner. Lad mig derfor rette følgende misforståelser:

· I hævder, at ansøgere med etnisk minoritetsbaggrund skulle have fået afslag på job-
ansøgninger gennem vagtbureauet med begrundelsen �forkert etnisk herkomst�. Det er en al-
vorlig anklage, som jeg må bede jer dokumentere, så vi kan tage affære. Hvis ikke I kan doku-
mentere anklagen, må jeg bede jer om et offentligt dementi.
· L-FEM�s udmærkede ide om en konsulent for spørgsmål vedrørende etniske minori-
teter er blevet mødt med interesse og velvilje i FADL � mediedækningen har vi ikke på noget
tidspunkt selv opsøgt !
· FADL har rent faktisk investeret en del sagsbehandler- og politikertimer i projektet, bl.a.
til undersøgelse af mulighederne for tilskud fra fonde m.v.
· FADL�s ansatte og politikere er ikke supermennesker; vi kan også få forfald. Jeg mener
allerede, at vi har undskyldt og beklaget de aflyste møder, og forstår ikke, hvorfor de skal bringes
på banen igen.
· Vi har ikke glemt jeres ønske om, at tillidsmandskorpset også skal repræsentere de
etniske minoriteter. Desværre har vi ikke fået ret mange ansøgninger til stillingerne, og slet ikke
nogen fra personer med etnisk minoritetsbaggrund. Her må I hjælpe til, da det er L-FEM, der har
kontaktfladen ! Ansøgninger er stadig velkomne.

Det er således noget sludder at påstå, at FADL ikke er interesseret i at medvirke til en målrettet
indsats mod racediskrimination. Må jeg derfor opfordre jer til et konstruktivt samarbejde, fremfor
blot at råbe �FADL er dum� i MOK� spalter � det gavner næppe jeres sag.

Venlig hilsen
FADL, Københavns Kredsforening
Brian Bjørn
Formand

midler med mindst 14 amter + HS (mange amter har i øvrigt decentraliseret forhandlingerne til de
enkelte institutioner). Modellen med at overføre decentrale midler til den centrale pulje kendes i
øvrigt fra FADL�s kærneoverenskomst, SPV/VT-overenskomsten.

Tillidsmænd:
Den udmærkede ide om tillidsmandsordningen kom oprindeligt fra Morten G. Poulsen, der
stillede op til repræsentantskabsvalget i 1996 på liste med Pedram Kazemi. Tillidsmændenes
ansættelse er for ét år ad gangen, og i det år kan de ikke afsættes. De er dermed sikret uafhængig-
hed af Kredsforeningen og Vagtbureauet. Vi støtter varmt Pedram Kazemis opfordring til med-
lemmerne om at stille op til repræsentantskabet, så vi kan blive fuldtallige og få kræfter til at udrette
noget � men det er sådant set ikke i modstrid med tillidsmandsordningen.

Konklusion:
Hvis du virkelig har fået tygget dig igennem alt dette, må vi tage hatten af for dit engagement i din
fagforening og på det kraftigste opfordre dig til at stille op til valget eller på anden måde gå ind i
arbejdet med at gøre FADL endnu bedre.

På vegne af FADL, Københavns Kredsforening

Brian Bjørn, Nikolaj B. Bak, Jakob Lundborg
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