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Allerede i aften kan du komme et par timer til Zimbabwe!

IMCC og Landbohøjskolens IAAS holder informationsaften om et nyt tværfagligt
udviklingsprojekt i Zimbabwe. Projektet har været under udvikling i et år og er endnu ikke

færdigformuleret. Du har muligheden for at være med her fra dansk jord til at koordinere
projektet og samarbejdet med lokale studerende og du kan deltage i projektarbejdet i Zim-

babwe på rotationer a 7 og 9 måneders varighed.

Kom i aften:
KVLs lokaler på Torvaldsensvej 40 i auditorium 3-14, klokken. 19:00
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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
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Fortæl os når der sker noget, så vi kan få det i kalenderen her.

MOK
nr. 7 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:
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3Studiet
Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:

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

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

fredag 10.00 - 12.00

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

Klinikudvalget Københavns Amt, KAS Herlev, 53 L 2, telefon 44 53 53 00 lokal 3371
Sofie Andreasen, studentersekretær
Træffetid: Mandag 15.00 - 16.00
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid: dagligt 10.00 - 14.00
Birthe træffes dog ikke i uge 41 pga. kursus.

ADRESSEÆNDRINGER

Hvis du skifter adresse behøver du ikke mere at give Studie- og eksamenskontoret eller Matriklen
besked, da vi dagligt får opdateret samtlige studerendes adresser fra folkeregistret. Det eneste du
så behøver at gøre for at sikre dig, at vi har din korrekte adresse til udsendelse af årskort, eksamens-
breve o.l. er at give Folkeregistret i din kommune besked.

Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved følgende forhold:

- Beskyttet adresse:

Hvis du i Folkeregistret står registreret med en beskyttet adresse, skal du omgående give Studie-
og eksamenskontoret besked om hvilken adresse vi må benytte, når vi sender post til dig.

- Post sendt til en anden adresse, end folkeregisteradressen:

Hvis du ønsker at få tilsendt din post til en anden adresse end din folkeregisteradresse skal du
forholde dig på følgende måde: Du meddeler Studie- og eksamenskontoret din nye adresse.
Eksamensbreve, årskort o.l. vil herefter blive sendt til denne adresse lige indtil, at du på eget initiativ
giver Studie- og eksamenskontoret besked om en anden adresse.

- Post sendt til en udenlandsk adresse:

Hvis du flytter til en udenlandsk adresse og ønsker at få tilsendt post fra universitet dertil (årskort-
fornyelser o.l.) skal du forholde dig på følgende måde: Giv enten folkeregistret i din kommune
besked eller meddel det direkte til Studie- og eksamenskontoret. Din post vil så blive sendt til den
udenlandske adresse indtil du igen giver folkeregistret/Studie- og eksamenskontoret besked om
en dansk adresse, hvor du ønsker din post sendt til.

OBS! Husk dog altid at give klinikudvalget besked om adresseændringer, da de ikke har
adgang til cpr.trækket fra folkeregistret.

Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte Studie- og eksamenskontoret.

Med venlig hilsen
Studie- og eksamenskontoret

TIL ALLE STUDERENDE, DER ER TILMELDT
EKSAMINERNE I VINTEREN 1997/98

Som lovet under indtegningsugen har vi nu ophængt lister indeholdende
eksamenstilmeldinger på de studerende, der har tilmeldt sig til
eksaminerne i vinteren 1997/98. Listerne hænger på opslagstavlen foran
eksamenskontoret (bygning 9.1.55a).

Dette er jeres garanti for, at vi har registreret jeres tilmeldinger
korrekt. Hvis I har indsigelser mod dette skal I henvende jer på
eksamenskontoret inden 14 dage (sidste frist er onsdag den 22. oktober
1997, kl. 14.00).

Dette gælder dog kun, hvis jeres tilmeldinger er blevet registreret
forkert.
Hvis I har glemt at tilmelde jer en eksamen skal I på vanlig vis søge om
eftertilmelding via dispensationsudvalget.

Med venlig hilsen og på vegne af studie- og eksamenskontoret

Michael Sørensen
Københavns Universitet
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
Eksamenskontoret
Bygning 9.1.55a
Tlf.: (353)27062
Fax: 35327070
E-mail: mso@adm.ku.dk

JOBOPSLAG - STUDENTERSEKRETÆR:

Der er en ledig stilling på 200-300 timer som studentersekretær i Klinikudvalg Københavns
Kommune til besættelse pr. 1. november 1997 eller snarest derefter.

Arbejdsopgaver:
- Praktisk planlægning af undervisningen,
- Lokalereservation,
- Redigering af lektionskatalog,
- Planlægning af de studerendes kliniske ophold,
- Skemalægning,
- Formidling af information mellem afdelinger og studerende,
- Referent ved Klinikudvalgsmøder,
- Holdsætning af studerende.

Kvalifikationer:
Selvstændighed, ordenssans og akkuratesse. En humoristisk indstilling. Serviceminded.

Arbejdstid:
Arbejdstiden er på 200-300 timer om året med flest timer placeret i august/september og januar/
februar. Der må påregnes en ugentlig træffetid samt deltagelse i klinikudvalgsmøder.

Løn:
Kr. 89,60 i timen (+ 12% feriepenge)

Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat.

Eventuelle spørgsmål til stillingen, kan besvares af studentersekretær Annette Høgh, sekretær Lili
Hansen og Helle Christensen på telefon 3632 2792.

Ansøgning:
Skriftlig ansøgning sendes til Klinikudvalg Københavns Kommune, pavillon 3, Hvidovre
Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre.

Ansøgningsfrist:
Senest den 25. oktober 1997

Steen & Stoffer Classic Steen & Stoffer Classic



4 Studiet
REFERAT AF ORDINÆRT MØDE I KLINIK-
UDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE,
ONSDAG DEN 2. APRIL 1997, KL. 15.00

Til stede: Overlæge Steen Sørensen, overlæge Gorm Jensen, afdelingslæge Peter Hesselfeldt,
afdelingslæge Sten Rasmussen, stud.med. Reno Tilgreen, stud.med. Tina Galle, stud.med.Søren
Prins.
Fra sekretariatet: Sekretær Helle Christensen, studentersekretær Line Kønig Wilms.

Afbud: Overlæge Birte Glenthøj, overlæge Hans Perrild, stud.med. Vibeke Høg.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden
Samtidig med udsendelse af dette referat udsendes kopi af resumé af evalueringsrapport.
Der er indkommet en klage fra studerende på 8. semester over psykiatri-undervisningen på 7. og
8. semester. Klinikudvalget kontakter underviserne.
Der er nedsat en arbejdsgruppe under samordningsudvalget, som skal udarbejde en samlet
opgørelse over tidsforbrug på klinisk undervisning af studenter.

4. Meddelelser fra sekretariatet
Der er stadig ikke ansat en ny studentersekretær.
Materiale vedrørende efterårets undervisningsplanlægning er udsendt til tutorer og undervisnings-
ansvarlige.
Klinikudvalget har modtaget en indkaldelse til workshop på Laboratoriet for Kliniske Færdighe-
der, der afholdes 12. maj 1997 kl. 9-17. Tilmeldingsfrist 30. april.
Sekretæren for Klinikudvalget Rigshospitalet har opsagt sin stilling.

5. Meddelelser fra Studienævn for Medicin
Intet til dette punkt.

6. Meddelelser fra studenterne
Intet til dette punkt.

7. Valg af studenterrepræsentanter
Tina Galle overtager pladsen som næstformand efter Vibeke Høg.
Der mangler stadig studenterrepræsentanter i Klinikudvalget.

9. Eventuelt
Udover klinikudvalgsmødet i maj, ligger møderne indover sommeren som følger:
4. juni 1997 kl. 15.00 og 3. september 1997 kl. 15.00

På mødet i september aftales mødedatoer for efteråret 1997.

Næste møde afholdes onsdag den 7. maj 1997 kl. 14.30

Mødet sluttede kl. 16.20
Referent: Studentersekretær Line Kønig Wilms

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE I KLINIK-
UDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE,
ONSDAG DEN 7. MAJ 1997, KL. 15.00

Til stede: Overlæge Steen Sørensen, overlæge Gorm Jensen, afdelingslæge Peter Hesselfeldt,
afdelingslæge Sten Rasmussen, stud.med.Søren Prins.
Fra sekretariatet: Sekretær Helle Christensen, studentersekretær Annette Høgh.

Afbud: Overlæge Birte Glenthøj, overlæge Hans Perrild, stud.med.Vibeke Høg.

Ej mødt: Stud.med. Tina Galle

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med ekstra punkt vedr. undervisningsforløb på Hvidovre Hospitals psykiatrisk afde-
ling.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Undervisningsansvarlige Peter Handest, psykiatrisk afdeling, Hvidovre Hospital Peter
Handest blev inviteret til at kommentere et brev fra 8. semester angående fremmøde blandt lærere
og de studerende samt undervisningsforløb på psykiatrisk afdeling for 7. og 8. semester.
Forslagene i brevet blev diskuteret. Man fandt det nødvendigt, at indholdet i den enkelte klinik
uddybes, således at der ikke forekommer gentagelser inden for samme hovedemne på både 7.
og 8. semester.

4. Meddelelser fra formanden
a) Udarbejdelsen af opgørelse over tidsforbrug på klinisk undervisning af studenter er ud-sendt
til de ansvarlige på kliniske afdelinger på KKHH og BBH. Det forventes, at materialet ligger klar
til møde med studielederen den 28. maj 1997.
b) I dette forårssemester studenter er på 7. semester startet med kommunikationstræningen på
Laboratoriet for Kliniske Færdigheder på Rigshospitalet. Hospitalsledelsen på KKHH støtter
projektet økonomisk.
c) Kandidatfesten afholdes i dette semester fredag den 27. juni 1997 kl. 18.00 i kantine 3 på
Hvidovre Hospital.
d) Skrivelsen fra 10. semester angående kritikpunkter bl.a. vedrørende koordineringen af  under-
visningen på en kirurgisk afdeling er blevet drøftet med afdelingsledelsen, som bekla-ger dette
og har givet udtrykt for, at man selvfølgelig vil bestræbe sig på at gøre det bedre fremover.

5. Meddelelser fra sekretariatet
Sekretariatet har langt om længe fået ansat en studentersekretær og kan hermed byde velkommen
til Annette Høgh fra 7. semester, som startede 5. maj.
Der er givet tilsagn fra direktionerne på KKHH og BBH om ansættelse af en deltidsansat, som
forventes at starte i sekretariatet på KKHH per 1. august 1997.

6. Meddelelser fra Studienævn for Medicin
Den nye studieplansrevision skal forelægges inden sommerferien, men instituttet for intern me-
dicin ser lidt skeptisk på denne tidsrammen. Situationen afventes.

7. Meddelelser fra studenterne
Intet til dette punkt.

8. Valg af studenterrepræsentanter
Klinikudvalget kan hermed også byde velkommen til nye studenterrepræsentanter: Suppleanterne
er Palle Rasmussen og Martin Kelkelund og ordinærerne er Tina Søndergaard, Klaus Ruwai
Kesje og Amir Goraya Majid

9. Eventuelt
Intet til dette punkt

På mødet i september aftales mødedatoer for efteråret 1997.

Næste møde afholdes onsdag den 4. juni 1997 kl. 15.00
Mødet sluttede kl. 16.00
Referent: Studentersekretær Annette Høgh
Sekretær Helle Christensen

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE I KLINIK-
UDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE,
ONSDAG DEN 4. JUNI 1997, KL. 15.00

Til stede: Overlæge Steen Sørensen, overlæge Jørgen Rask Madsen, overlæge Hans Perrild,
afdelingslæge Peter Hesselfeldt, stud.med. Amir Goraya Majid, stud. med. Klaus Kesje

Fra sekretariatet: Sekretær Helle Christensen, studentersekretær Line Kønig Wilms.

Afbud: Overlæge Birte Glenthøj, afdelingslæge Sten Rasmussen, Stud.med. Tina Søndergaard,
stud.med. Tina Galle, stud.med. Martin Kelkelund

Ej mødt: Stud.med. Søren Prins

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden
Gorm Jensen er udtrådt af Klinikudvalget. Ny repræsentant for lektorerne er Jørgen Rask Mad-
sen, medicinsk gastroenterologisk afdeling - Hvidovre Hospital
Koordineringsudvalget indkalder til heldagskursus om kursusevaluering tirsdag den 10. juni.
Opgørelse over forbrugte antal timer på de enkelte afdelinger på studenterundervisning indsen-
des til studielederen Poul Jaszczak, Studienævnet for Medicin og kvalitetschef Janne Lehmann,
H:S�s direktion

4. Meddelelser fra sekretariatet
Der inviteres til workshop på Laboratoriet for Kliniske Færdigheder torsdag den 25. september.
Fra og med efterårssemestret 1997 vil der for 7. semester blive afholdt en introduktionsblok på
1. dag. I efterårssemestret er denne beliggende mandag den 25. august klokken 8.15-11.15. Der
vil ske en præsentation af de enkelte specialer, som de studerende vil stifte bekendtskab med i
løbet af deres studietid. Der udsendes invitation til specialerne om deltagelse.
Fremover vil de endelige undervisningsplaner udsendes til de undervisningsansvarlige på samme
tid, som de sendes til lektionskataloget.

5. Meddelelser fra Studienævn for Medicin
Revisionen af studieplanen fortsætter. Dekanatet har nu fået forelagt arbejdet.

6. Meddelelser fra studenterne
De studerende klager over, at der tidsmæssigt er dårlig adgang til den mikroskopiske studiesal i
patologi på HH . Jørgen Rask Madsen vil tage henvendelse til professor Per Christoffersen.
Klage over klinikopholdet i dermatologi på 9. semester. Hans Perrild vil tage kontakt til afdelin-
gen.
Klage over klinikopholdet på børnepsykiatrisk afdeling. Lægerne vidste ikke til studenternes
ankomst. Hans Perrild vil tage kontakt til afdelingen
Positivitet for neuroblokkurset, hvor 1 uge foregik i f97 på Laboratorium for Kliniske Færdighe-
der.

Der foreligger en klage fra en medicinstuderende angående en eksamination, hvor eksaminato-
ren og censoren kom fra samme afdeling. Klagen er sendt til Studienævnet.

7. Eventuelt
Intet til dette punkt

Næste møde afholdes onsdag den 3. september 1997 kl. 15.00

Mødet sluttede kl. 16.35
Referent: Studentersekretær Line Kønig Wilms
NB! Kaffe/te samt kage koster kr. 5,00 og skal betales fra gang til gang
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Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider

Dag 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.
Eller du kan e-maile til os på SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk

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.

Studiet

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 dis-
pensation 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

1-ÅRSPRØVEN !
Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået 1. års eksaminer.

Du skal altså bestå anatomi I og kemi i løbet af de 2 første år.

Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen være udskrivning fra medicinstudiet.

FORSKELLIGE REGLER
REGLER GÆLDENDE FRA OG MED VINTEREKSAMEN
1994/95

Følgende gælder alle studerende:

1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 10 hverdage før eksamen afholdes, ellers
tæller det som et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundtlig).

2. Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det som eksamensforsøg.

3. Fra efterårssemestret 1995 skal alle have bestået kemi for at blive holdsat på 4. semester.

Følgende gælder studerende som er optaget fra sommeren 1994:

1.Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller senere, skal du bestå anatomi I og kemi
senest 2 år efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer på fase I efter 6 år.

Eksamen i skriftlig cellebiologi og spot

1. Fra vintereksamen 1994/95 skal disse to eksaminer bestås i samme eksamenstermin (incl.
syge/reeksamen). Dette betyder at hvis du består den ene og dumper den anden, skal du op i
begge eksaminer igen.

Hvis du er i tvivl om indtegningskrav til dine tilmeldte eksaminer, så slå op i studiehåndbogen
1997 i Annex II. Der finder du den ændrede studie- og eksamensordning. Du kan selvfølgelig
også kontakte studievejledere.

OMSTÆNDIGHEDER?

Lykkelige eller ej, det er vigtigt at være forberedt når du skal føde. Vi giver dig fra studievejledningen
derfor denne Invitation til at komme forbi studievejledningen og høre om nogle ting i den nær-
meste fremtid du bør være opmærksom på.

Holdsætning - Det er muligt at opnå dispensation til at dele et semester i forbindelse med fødslen.
Hvis du skal føde midt i et semester, kan du fordele semesteret over to semestre,  på begge sider
af fødslen.  Alternativt, kan du få spredt semesteret efter fødslen over to, så du har mere tid til din
nyfødte.

Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tanker over hvor meget du kan overkomme før og
efter fødslen.  Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes med bekymringer over at komme
videre i studierne, og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde undervisningsfrit semester.

Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan
du så sent som 1. august og 15. januar afmelde det kommende semester.  Det er under alle
omstændigheder bedre at være forudseende, end at skulle søge om gentagelse af undervisnin-
gen.

Eksamen - Er du gravid kan du få ekstra tid til skriftlige eksamener ved at forevise vandrejournal
el. lign. på eksamenskontoret.  Der gives ½ time ekstra til alle skriftlige eksamener.  Du kan søge
dispensation såfremt du mener der bør tages andre særlige hensyn under eksamen, f.eks. am-
ning.  Det er som hovedregel ikke muligt at få arrangeret særlige eksamener p.gr.a. graviditet.

Statens Uddannelsesstøtte - Som studerende der får barn under en videregående uddannelse,
kan du få ekstra SU.  Moderen kan få 12 klip som tillæg til rammen om støttetiden, faderen kan
få 6 klip.  Det kræves ikke at den studerende bliver forsinket i uddannelsen.  Udbetalingen kan
ske på 3 forskellige måder:

- almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannelsen med 12 måneder for moderen
og 6 måneder for faderen - dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder for faderen

- enkeltklip sammen med et almindeligt klip i 12 måneder for moderen og 6 måneder
for faderen (dvs. 2 klip pr. måned).

Moderen kan give indtil 6 af sine fødselsklip til faderen efter fødslen, hvis begge opfylder betin-
gelserne for at få fødselsklip.  Udbetaling til moderen kan starte 2 måneder før fødslen, mens
fødselsklip til faderen først kan udbetales efter fødslen.
I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du fortsat være indskrevet ved studiet.  Det er
dog ikke noget krav om at du skal være studieaktiv i denne periode.  Du kan ikke få fødselsklip
hvis du holder orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af leveomkostninger.

For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser vi dig meget gerne i Studievejledningen til
en samtale omkring deling af semestre, ansøgning om særlige hensyn ved eksamen og vejled-
ning i regler omkring udbetaling af fødselsklip.

Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på gensyn i Studievejledningen.

KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA SIN HOLD-
PLADS ?

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

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

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

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

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

Alt i alt kan du ikke blot møde op på et nyt hold, da for store hold kan forringe undervisningen
for de holdsatte studerende, der har krav på denne undervisning.

DU KAN NU KONTAKTE STUDIEVEJLEDNINGEN
VIA E-MAIL.

Har du spørgsmål vedrørende udlandsophold, SU, meritering af fag, semesterfri, orlov eller an-
det, kan du nu spørge via e-mail.
Vores e-mail adresse:
SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Steen & Stoffer Classic



6 Studiet & annoncer
Fase I
Studiesekretær for fysiologi: Gitte Bisgaard, lokale
12.6.8, tlf. 35 32 75 71 og træffetider i semestermåneder-
ne kl. 10-12.

Fase II
NØGLEKORT TIL STUD.MED. TILKNYTTET KØ-
BENHAVNS KOMMUNE

Anskaffelse af nøglekort til Hvidovre Hospital.
Kontakt klinikudvalgssekretariatet, pavillon 3

VEDR.: BYTNING AF FORELÆSNINGER I MEDI-
CIN OG KIRURGI, 12. SEMESTER.

Der er foretaget følgende bytninger:

Den 30.10.97 kl. 08.15 - 09.00
forelæser Jørgen Lorentzen i.s.f. Torben V.Schroeder
Emne: Aorta anueurisme

Den 14.11.97 kl. 09.15 - 10.00
forelæser Torben V.Schroeder i.s.f. Jørgen Lorentzen
Emne: Kronisk underekstremitetsiskæmi

Venlig hilsen

Rita Dalhammer
Sekretær / Klinikudvalget Rigshospitalet

VEDR. OPGAVE 2 I MEDICINSK VIDENSKABS-
TEORI II 8.SEM. EFTERÅR 97
Opgave 2, der er en gruppeopgave, blev udleveret ved forelæsningen onsdag den 15. okt. 97
med afleveringsfrist den 20.november 97.
Opgaven kan desuden afhentes på afd.f. Med.Vid., hvor opgaven ligger i bakke på bordet
overfor lokale 22.3.22.
Venlig hilsen Kirsten Kjær

SIDSTE FRIST !
SAMFUNDSMEDICINSK FORSKNINGSMETODE

Kort kursusbeskrivelse
Kurset i Samfundsmedicinsk Forskningsmetode er et intensivt 2-ugers VKO-kursus, der hen-
vender sig til lægestuderende med interesse for samfundsmedicin.  I kurset bibringes deltagerne
et overblik over aktuelle samfundsmedicinske forskningsområder og forskningsmetoder med
gennemgående eksempler fra den psykosociale medicin og sundhedstjenesteforskningen.
Endvidere lægges vægt på at bibringe deltagerne en vis praktisk færdighed i udformning af
spørgeskemaer, oparbejdning og analyse af kvantitative data. Undervisningen i kvantitative
forskningsmetoder vil foregå som praktiske computer øvelser ved hjælp af programpakken SAS
for Windows, og der vil derfor ligeledes blive introducerende undervisning i SAS programme-
ring.
I tilknytning til kurser vil deltagerne få lejlighed til individuel drøftelse af egne projektoplæg.

Målsætning
Kursusdeltagerne skal opnå en bred indsigt i aktuelle samfundsmedicinske forskningsområder
og kvantitative forskningsmetoder. Endvidere skal deltagerne opnå en introducerende færdig-
hed i udformning af spørgeskemaer, kvantitativ dataoparbejdning og -analyse ved hjælp af
programpakken SAS.

Form
Kurset afholdes 12.-23. januar 1998 (10 kursusdage fra kl. 9-15) på Panum Instituttet med 12
deltagere. Er der ledige pladser, kan yngre læger med interesse for samfundsmedicinsk forskning
evt. optages mod betaling af kursusafgift.

Tilmelding
Senest d. 3.11.97 til kursussekretær Malene Holm, Institut for Folkesundhedsvidenskab,
tlf.: 35 32 79 78.
Eventuelt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kursusleder, forksningslektor
Jens Modvig tlf.: 35 32 79 69.

Studietilbud

Vi kan nu tilbyde farvefotokopier for 2,50 kr.
Prisen for sort/hvide kopier er stadig 20 øre.

Husk at alle studerende og ansatte ved Panum er velkomne til at gøre brug af vores faciliteter.

EDB-studiesalen

Annoncer
DEN KONGELIGE VETERINÆR- OG LANDBOHØJ-
SKOLE
FORSKNINGSINSTITUT FOR HUMAN ERNÆ-
RING

FORSKNINGSASSISTENT

Ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), Forskningsinstitut for Human Ernæ-
ring (FHE) er en 6 måneders forskningsassistent stilling inden for området Energimetabolisme
og adipositas ledig til besættelse fra 1. januar 1998 eller snarest derefter.

Stillingen er finansieret at Forskningsrådene med henblik på gennemførelse af et forsknings-
projekt om genetiske markører for energiomsætning og glucosemetabolisme. Forskningsforløbet
på i alt 3 år skal gennemføres som et ph.d.-projekt. Det forventes at forskningsassistenten vil søge
ph.d.-stipendiet, når dette opslås til besættelse pr. 1. juli 1998.

Forskningsassistentens arbejde vil med reference til projektlederen hovedsageligt bestå af opga-
ver i forbindelse med planlægning og opstart af  forskningsprojektet �Molekylærgenetik i relation
til metaboliske, hormonelle og klinisk epidemiologiske aspekter af adipositas� som udføres som
et samarbejde mellem professor, institutbestyrer, dr.med. Arne Astrup, FHE, professor, over-
læge, dr. med Oluf Borby Pedersen, Steno Diabetes Center og professor, institutleder, dr.med.
Thorkild I.A.Sørensen, Institut for Sygdomsforebyggelse. Størstedelen af den praktiske del af
forsøget er placeret ved Forskningsinstitut for Human Ernæring.

Stillingen forudsætter bestået kandidateksamen i medicin.

Ansøgere vil blive bedømt i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 728 af 9.
september 1993.

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for uddannelse og skal være vedlagt videnskabe-
lige arbejder, der ønskes inddraget i bedømmelsen, komplet publikationsliste og fortegnelse over
indsendte bilag.

Udover det materiale ansøgeren har ønsket at få inddraget i bedømmelsen, kan bedømmelsesud-
valget inddrage yderligere materiale i sin bedømmelse af den pågældende. Det påhviler i givet fald
ansøgeren efter anmodning at fremsende materialet til udvalget.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Arne Astrup, telefon
35 28 24 76 eller lektor Søren Toubro, telefon 35 28 25 01.

Ansøgningen (mærket FAS/ST) i 2 eksemplarer med tilhørende bilag og samlet sætvis skal være
Forskningsinstitut for Human Ernæring, Den Kgl. Veterinær- & Landbohøjskole, Rolig-
hedsvej 30, 1958 Frederiksberg C, i hænde senest den 17. november 1997.

ER DU INTERESSERET I AT FORSKE?

Hvis du kunne tænke dig at lave forskning, kan vi tilbyde dig et projekt med vejledere og skolar-
stipendieløn, lige til at gå igang med efter en kort oplæringsperiode. Stipendiet svarer til SU + den
maksimalt tilladte egenindtjening (i alt 8189 kr. pr. måned) i et år.

Vores forskningsområde er vasoaktive stoffers aktivitet på blodkar og vi holder til på Gynæko-
logisk Forskningslaboratorium, Gynækologisk afdeling, Hvidovre Hospital. Projektet er veleg-
net til en OSVAL II opgave. Vi forestiller os at du starter ca. 1. februar 1998.

Nærmere oplysninger fås hos læge, klinisk assistent Tor Dalsgaard tlf. 36 32 35 21/ tlf. 36 32 36
32, personsøger 5427, hos vores nuværende skolarstipendiat Christian Rifbjerg Larsen, tlf. 36
32 26 07 eller hos Professor Bent Ottesen tlf. 36 32 27 26/ tlf. 36 32 36 32, personsøger 5955.
Adressen er Gynækologisk afdeling 537, Hvidovre Hospital, Kettegårds Allé 30, 2650 Hvid-
ovre, e-mail tor.dalsgaard@post7.tele.dk. Ansøgningsfrist fredag den 7. november.

Steen & Stoffer Classic
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FORSKNINGSINTERESSERET SØGES
Forskningsinteresseret stud.med søges til forskningsprojekt (evt. et årigt skolarstipendiat fra
årsskiftet 97/98). Du vil komme til at arbejde i et forskerteam med interesse inden for antibiotika
og immunologi, samt gennemføre et selvstændigt projekt.
Du må gerne være tidligt på studiet.
Henvendelse til læge Christian Østergaard eller læge Jenny Dahl Knudsen, mikrobiologisk
udviklingsafdeling, Statens Seruminstitut, tlf. 32688208/32683175.

Med venlig hilsen

Christian Østergaard, læge
klinisk mikrobiologisk afdeling

Tel.: 3268 8208
Fax: 3268 3887
E-mail: coa@ssi.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

NOVO NORDISK SCHOLARSHIPS
IN BIOTECHNOLOGY AND BIOMEDICAL
SCIENCES

Purpose:
Novo Nordisk Research Board offers for 1998 approx. 15 scholarships to support graduate
training of some of the best students in biotechnology and biomedical sciences, including mole-
cular biology, microbiology, and pharmacology, at Danish Universities. The purpose is to allow
young students to devote themselves to their MSc thesis (speciale).

The Scholarships:
The grants cover modest living expenses for one year and a limited allowance for the student and
his/her supervisor to participate in international meetings in the field to present the results of their
research.
The maximal amount of support obtainable follows the rules for SU (Statens Uddannelsesstøtte)
including allowed free income. If the student is entitled to and receives SU, this amount will be
deducted from the Novo Nordisk support. It is anticipated that the student does not take on other
paid work during the scholarship. The scholarships are given for one year and cannot be
prolonged.

Contacts:
Novo Nordisk scientists may contact a Danish research institute and discuss projects based on
the expertise and interests of the institute. Alternatively, university researchers may contact rele-
vant scientists or departments at Novo Nordisk.

Contact persons:
All projects must have a contact person at Novo Nordisk, i.e. a scientist who wants to follow the
project and occasionally give good advice. The contact person has no formal tuition responsibi-
lities.

Location of the project:
The student�s base is at the university institute. The student may, however, spend some time
elsewhere, possibly a laboratory at Novo Nordisk.

The project:
The research project must be of high quality, considered suitable for a graduate student, and
enthusiastically supported by the university supervisor and the contact person at Novo Nordisk.

The application:
Application forms can be obtained from Marianne Søndergaard, Novo Nordisk, DK-2880
Bagsværd, tel. 4442 2161, fax. 4442 1286, e-mail: msd@novo.dk

Deadline for applications:
December 1, 1997.

Activation of scholarships:
February 1 to September 1, 1998.

Further information:
Ole J. Bjerrum Health Care tel: 4442 3747 e-mail: ojb@novo.dk
Lene Lange Enzymes tel: 4442 3717 e-mail: lla@novo.dk
Børge Diderichsen NNRB tel: 4442 3401 e-mail: bqd@novo.dk

STUDENTERVIKAR I ALMEN PRAKSIS.

Medicinske studenter, der har bestået eksamen i farmakologi, søges til vikararbejde i almen prak-
sis.
Arbejdsopgaverne er både sekretærarbejde og sygeplejemæssige opgaver.
Studenten skal være vikar for enten sygeplejerske eller sekretær under ferie eller sygdom.
Forud for tiltrædelsen, tilbyder vi en optræningsperiode hos vores sekretærer og hos sygeplejer-
sken.
Praksis har PC-netværk.
Ansøgningen bedes henvendt telefonisk til:

Lægerne Jørgen Jacobsen, Lisbeth Mandel & Hans Mikkelsen
Falkonér Allé 63, 2000 Frederiksberg,
Tlf: 38 19 82 10

Annoncer & indre organer

TURNUS BYTTE

Haves: Turnus på Amager Hospital med start 1/3 1998 (først ort.kir., dernæst medicin).

Ønskes: Turnus sted på sjælland.

Henvendelse til:
Mai-Britt Toft Nielsen
Tlf. privat: 31 19 87 23
Tlf. arb.: 36 32 36 32, personsøger 5417

FADL
FADL indkalder på opfordring af
de 12. semester studerende til
møde omkring

TURNUSORDNING
Torsdag d. 23. 0ktober 1997
kl. 17.00 � 19.00
i DAM-auditoriet

REFERAT FRA FADL�S ORDINÆRE GENERAL-
FORSAMLING D. 25/9 1997, KL. 16.00 I
STUDENTERKLUBBEN

Velkomst v. Brian Bjørn der foreslår Jacob Ørum, som dirigent og Torben Conrad, som med-
dirigent.

1.Valg af dirigenter:
Jacob Ørum og Torben Conrad vælges. Jacob konstaterer herefter, at generalforsamlingen er
lovligt indkaldt.

2.Indstilling og valg af referenter:
Patricia Otto og Kristian Kjerulff valgtes som referenter.

3.Bestyrelsens beretning:
(Bestyrelsens beretning er trykt i sin helhed i MOK og udsendt til alle medlemmer i FADL@visen).

Kommentar v. formanden:
Formand i bestyrelsen for FADL; Brian Bjørn gør opmærksom på, at arbejdet i FADL har været
præget af, at der ikke var valg sidste år pga. kun 16 stillere. Dermed har der ifølge formanden kun
været ressourcer til det arbejde som der skulle foretages, men ikke overskud til udvikling. Som
positivt nævnes tillidsmandsordningen samt samarbejdet med Lægefaglig Forening for Etniske
Minoriteter. Herudover opsplitningen af bestyrelsesmøder i fagforeningsmøder og vagtbureau-
møder.

Ved ekstraordinær generalforsamling i foråret har der været rettet kritik af studieaktiviteten
af medlemmerne. Foreningen følger nu fakultetets studieaktiviteteskrav. på denne baggrund er
53 medlemmer i generel vagtkarantæne. 80 sager er på dette tidspunkt uafklarede. Der gøres
opmærksom på, at arbejdsmiljøreglerne bliver kontrolleret i forbindelse  med lønkørslerne.

Af arbejde som ikke er blevet til noget i indeværende periode er vedtægtsændringer i
forhold til medlemsdemokrati.
Der opfordres til, at stille op og deltage i møderne.

Spørgsmål rettet fra salen vedr. medlemskontrol:

Der rettes kritik af medlemskontrollen bl.a.. af nødvendigheden af udskrift af karakterer. Det
ønskes bekræftet, om der er tale om stikprøvekontrol eller om alle tjekkes. Endvidere rejses spørgs-
mål fra et andet medlem, om studiekontrollen er hård nok, og om der har været givet dispensation
fra reglerne.

-svaret fra vagtsouchefen er at alle tjekkes samt at kontrollen er hård nok. Mht. dispen-
sation fra reglerne afviser vagtchefen at dispensere for disse.

Jens Christian Faber-Rod nævner at have kendskab til to ikke studieaktive som for et år siden har
arbejdet til, at der har kunne findes afløsere.
Pedram K. opfordrer til at der føres indkomstkontrol og timestatistik.
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Vedr. 4611 sagen:

4611 sagen tages op af Pedram K. og Mashi Bang, der retter kritik af FADL bestyrelsens hånd-
tering af sagen. Der fremsættes krav om en redegørelse, i det der er fremsat et krav på 617.000 Kr.
i forbindelse med transportgodtgørelse. Der videredebateres ikke på mødet da sagen verserer, og
da man ikke vil komme ind på personspørgsmål.

Afstemning om godkendelse af Bestyrelsens beretning:

V. håndsoprækning godkendes bestyrelsens beretning.
Stemmetallet blev: 17 for, 9 imod, 13 stemte blankt.

1. Beretning fra Hovedbestyrelsen og HF-udvalg:

Med hensyn til Hovedbestyrelsesberetningen i FADL rejses kritik af lægevikar-
overenskomstforhandlingerne, samt FADL�s fyring af en sagsbehandler.

Annelise Vedersø kommenterer kritikken af overenskomstforhandlingerne med, at der har været
arbejdet hårdt med forhandlingerne,  men at for få medlemmer er repræsenteret. Derudover har
forhandlerne ikke tilstrækkelig opbakning i Amtsrådsforeningen.
Forhandlingsresultatet anses for utilfredsstillende, men  det er  vigtigt, at der indgås en overens-
komst.
(Der opfordres af Annelise Vedersø til at deltage i Turnusudvalget.)

5.Beretning fra FADL�s forlag og Bogladen:

Ingen bemærkninger.

6. Opstilling af kandidater til bestyrelsen for FADL:

Der opstilles 31 kandidater, 11 lister. Alle repræsenteres ved valgtaler og præsentation. A+K er
enkeltopstillere. Henholdsvis B+E+F og C+D+G+I+J+H er listevalgforbund.

7. Eventuelt:

Vedtægtsspørgsmål.

Diskussion omkring berettigelsen af udskrivelse af valg ved få stillere som ved fredsvalget sidste
år. Dvs. mandat/pladser i bestyrelsen i forhold til demokratiet i foreningen.

Efter Anders Rothe�s udsagn er det en politisk beslutning ikke at vælge at udskrive valg, - et valg
ville have styrket demokratiet. Man ville dermed se medlemmernes opbakning omkring forskel-
lige synspunkter.
Formanden udtaler at der er tale om et repræsentativt demokrati og glæder sig i den forbindelse
over de mange opstillede kandidater.

Patricia Otto og Kristian Kjerulff.

Indre organer & Vagtbureauet

SPV - VAGTER

Ugestatistik for ugen: 29/9-97 - 5/10-97

ma tir ons tor fre lør søn   ialt     %
07-15 bestilt  5  6  3  5  7  13  9     48
07-15 udækket  0  0  0  1  0  0  0     1         3

15-23 bestilt    11  9  11  9  9  9  8     66
15-23 udækket  0  0  0  0  0  0  0     0        0

23-07 bestilt  11  7  13  10  13  11  11   76
23-07 udækket  0  0  0  0   0  0  0     0 0

ialt bestilt 27  22  27  24  29  33  28   190
ialt udækket  0  0  0  1  0  0  0          1         0,5
dæknings %  100  100  100  96  100  100  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:29/9-97 - 5/10-97

man tirs ons tors fre lør søn          ialt
ledige hold  5  5  6  4  3  2  2
arbl. vagter  17  15  17  14  9  7  4             83
planlagte vagter  24  24  24  24  24  24  24        168
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: 168
Antal arbejdsløse vagter i ugen: 83
Arbejdsløshedsprocent: 50 %

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: 14.00-15.00
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.

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...

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

VENTILATØR 4626 NORDSJÆLLAND

Hjemmehold 4626 i Allerød søger 2 nye ventilatører pr. 1. nov. 1997.
Vi har holdmøde torsdag den 23. okt. kl. 17.00.

Vi hjælper en 8-årig dreng, der har sølvkanyle. Vi dækker vagter i tidsrummet fra kl. 06.45-15.00
på hverdage og alle nattevagter. På hverdage dækker vi nattevagter fra kl. 22.30 til 06.45 og på
fredage og lørdage dækker vi fra kl. 23.00 til kl. 08.00. Derudover dækker vi aftenvagter efter
behov og endvidere dækker vi nattevagterne når familien er på ferie.

Drengen går i en almindelig folkeskole (2. klasse) og der følger vi ham fra kl. ca.. 7-8
til kl. 13.00. Derefter er han i fritidsordning indtil kl. 15.00 hvor han bliver hentet.

Kvalifikationskrav: 250 -300 VT-timer, gerne børneholdskursus og intensiv erfaring. Evt. erfa-
ring med hjemmehold er en stor fordel. Du skal kunne lide børn da du konstant er omgivet dem.

Det er ikke et krav at du har bil, men det er en fordel. Det tager ca, 35-40 min. at gå fra stationen
til hjemmet, men en cykel på stationen løser det problem.

Du skal kunne tage mindst 5-6 vagter pr. måned og gerne flere. Der ydes transportgodtgørelse
til hver vagt.

Der er to følgevagter, en i hjemmet og en i skolen.

Der er en gensidig prøvetid på tre måneder.

Yderligere oplysninger på VB eller hos holdlederen tlf. 48 79 75 42.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 23. oktober 1997 kl. 12.00 på Vagtbureauet.
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HOLD 1502 SØGER 2 NYE MEDLEMMER
MED START 1.NOV.1997.

Holdet afholder dag og aftenvagter, og du skal kunne ta� 4-6 vagter pr. måned.

Kvalifikationer: Min 300 spv-timer, god psyk. erfaring

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

Yderligere oplysninger: Hos holdleder Katrine 38 88 89 27 el.
             31 23 37 67

Den 27. okt.1997  kl. 16.30 er der holdmøde og der skal du kunne deltage.

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.

CARDIOLOGIHOLD 4102 - INTENSIV AFD. 542,
HVIDOVRE HOSPITAL

- har brug for dig !!

Vi søger 3 nye holdmedlemmer, dels 2 med vagtstart 1. nov. 97, dels 1 med vagtstart 1. dec. 97.

Vi forventer at du:

- har ca. 600 VT-timer bag dig
- har bestået farmakologi
- kan  tage 5 vagter om måneden
- har hæmodialyseerfaring (ikke et krav)
- har børne VT-kursus (ikke et krav)
- er flexibel, selvstændig og engageret
- kan tage 2 lønnede samt 2 ulønnede følgevagter
  for vagtstart i november tages følgevagterne fra 1.nov. 97 til 30. nov. 97.
  for vagtstart i december tages følgevagterne fra 1. dec. 97 til 31. dec. 97.

Vi tilbyder:

- oplæring i medicingivning
- oplæring i CVVHD(kontinuerlig venovenøs hæmodialyse)
- oplæring i PDM (elektroniske kardex)
- selvstændigt arbejde på lige fod med det øvrige personale
- muligvis introduktion til brandsårsptt. (Flytter til RH d. 1. jan. 1998).

Ansøgningsfrist: For n0ovembervagtstart : 29. okt. 1997
For decembervagtstar : 14. nov. 1997

For yderligere info, kontakt Vagtcheferne eller holdlederen på tlf. 33 25 73 69.

Vagtbureauet meddeler & P8'n

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 Thomas Vinterberg:

De største Helte
Torsdag den 23. oktober kl. 20.00

Karsten er på udgang fra fængslet, da han får at
vide, at han har en tolv-årig datter. Da den før-
ste vantro har lagt sig tager han sammen med
sin ven Peter ud for at møde hende. De finder
ud af, at hun har problemer med sin
stedfar, og tager hende med til Sverige, på flugt
fra politiet og stedfaderen. Det bliver en rejse,
hvor de tre kommer tættere på hinanden og
oplever mere dramatik end de havde drømt om
fra starten.
Instruktion: Thomas Vinterberg
Censur: Tilladt til over 12 år

Steen & Stoffer Classic
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Nr. 6 • 22. oktober 1997 • I denne uge redigeret af Simon Serbian

Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd...?
Rådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.

Rådets telefonnummer er 35 32 64 00.
Post kan sendes til adressen: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, 2200 København N

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

Mødekalender for semestret

21/10 Fællesmøde kl. 15.00
-Diskussion af aktiviteter
- Nedsættelse af udvalg

11/11 Fællesmøde kl. 15.00
- Indtegningsbetingelser

2/12  Fællesmøde kl. 15.00

16/12 Fællesmøde kl. 15.00
- Julehygge

Møderne afholdes ved Det Medicinske
Studenterråds kontor i bygning 1.2.5. Udover
temapunkterne ovenfor er de faste punkter
"Tilbagemelding fra semestrene" og
"Studienævnets dagsorden" altid på dagsordenen.
Kaffe, the og kage serveres !

Din studenterorganisation har skiftet navn !

På fagrådets årlige generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 7. oktober
1997 skiftede fagrådet navn fra det tidligere "Medicinsk Fagråd" til det
nye:

Hvorfor ?
Ved at ændre navn til Det Medicinske
Studenterråd ønsker vi at signalere, at
rådet er vokset – og ønsker at vokse
videre.Dette gælder både i struktur og
i indflydelse.

Det nye navn skal signalere, at
rådet ikke blot diskuterer rent faglige
emner; men også vil arbejde for de
studerendes interesser bredt. Det
Medicinske Studenterråd skal frem-
over udgøre en langt mere synlig og
betydende faktor på Panum og på de
kliniske undervisningshospitaler. Dette
skal gøres ved at bestyrelsen (se andet
steds på siden) tager initiativ til at
nedsætte en lang række arbejdsgrupper
og udvalg. I disse udvalg kan alle
medicinstuderende blive direkte aktive
– uden altså nødvendigvis at skulle
komme til samtlige af rådets møder.

Omverdenen
Navnet Det Medicinske Studenterråd
viser, at rådet stadig udgør studen-
terorganisationen for en bestemt
fagretning i Forenede Studenterråd ved
Københavns Universitet. Det er tanken
med det nye navn, at rådet fremover
også i pressen (universitetets som den
almindelige) skal være mere synlig. Her
vil kombinationen af "medicinsk" og
"studenterråd" umiddelbart gøre det
lettere at få vores budskab frem som
medicinstuderende.

En ny bestyrelse
På generalforsamlingen blev der ud-
over navneændring også valgt en ny
bestyrelse for rådet. Således har Det
Medicinske Studenterråd nu en be-
styrelse bestående af følgende personer:

   Simon Serbian, 6. sem. (formand)
   Bue Juvik, 3. sem. (økomisekretær)
   Birgitte Schou Rode, 6. sem.
   Katrine Bagge Iversen, 4. sem.
   Christian Jeppesen, 4. sem.

Opgaver
Det er bestyrelsens opgave at tage
initiativer til aktiviteter i rådet. Således
vil bestyrelsen i den nærmeste fremtid
foreslå, at der oprettes en række
arbejdsgrupper – f.eks. for følgende
områder: eksamensformer, admini-
strationen, kantineforhold, klinikfor-
hold . Hvis der eksisterer områder, som
Det Medicinske Studenterråd oplagt
mangler at arbejde med, modtager rådet
gerne kritik og forslag til forbedringer.
Henvendelse kan ske mundtligt, skriftligt
eller pr. mail – bedst naturligvis på et af
rådets møder.         SS

Rektorvalget
Hvem skal vi vælge ?

Forenede Studenterråd skal i denne uge
afgøre hvilken rektorkandidat, der skal
støttes (hvis nogen ...) eller anbefales
fra studenterside. Dette sker på

Fællesrådsrådsmøde
Torsdag den 23. oktober kl. 18.00

Fiolstræde 10

På baggrund af det politiske grundlag i
de to rektor- og prorektorkandidaters
valgoplæg, skal der tages stilling.
Valgoplæggene er trykt i Forenede
Studenterråds blad "Information &
Debat", der kan findes via sekretariatet
i Fiolstræde 10 (tlf: 3532 3838) eller
via Det Medicinske Studenterråd på
Panum.         SS

Det Medicinske Studenterråd

Husk at stem i FADL !
Der er på fredag frist for at afgive
stemme til Repræsentantskabsvalget
i FADL, Københavns Kredsforening.
Brug din stemme (du har den til det
samme) og vælg FADL-politikerne.

Indre organer



11
Det Medicinske Studenterråd
RETTEVEJLEDNINGER

Der er nu oprettet et kartotek på Panum Biblioteket med rettevejledninger fra fagene integreret
eksamen, farmakologi og psykiatri. Kartoteket er åbent for alle studerende.

Oprettelsen er en lille sejr for de studerende og Det Medicinske Studenterråd (tidligere Medicinsk
Fagråd), som efter længere tids kamp endelig har fået aktindsigt....

De fleste fag her på studiet udleverer rettevejledninger til gamle eksamensopgaver. Ordningen
kan der siges en masse rosende ord om: Vi lærer af vores fejl og har en bedre mulighed for at
forberede de skriftlige eksamener. Imidlertid er det desværre  ikke alle fag, som har ville medvirke
i en sådan ordning. Således har det hidtil ikke været muligt at få udleveret rettevejledninger fra
fagene integreret eksamen, farmakologi og psykiatri.
Dette problem er ikke unikt for Panum. På jura har en studerende gennem længere tid kæmpet en
hård kamp for at få udleveret rettevejledninger fra forskellige fag. Sagen ender i foråret �96 med,
at Ombudsmanden under henvisning til offentlighedsloven fastslår, at studerende har ret til og
krav på at få indblik i rettevejledninger.
På den baggrund begynder Det Medicinske Studenterråd at søge førnævnte institutter på Panum.
Skriveriet har nu kørt frem og tilbage gennem et års tid uden resultat. Derfor har Det Medicinske
Studenterråd følt sig nødtsaget til at orientere Dekanen om, at vi agter at føre sagen til ombudsman-
den. Men med Dekanatets mellemkomst er det imidlertid lykkes at få løst sagen, så vi nu har
indblik i alle rettevejledninger.

Forhåbentlig vil ordningen komme mange studerende til gode.

På vegne af Det Medicinske Studenterråd

Katrine Bagge Iversen

Indre organer

IMCC
TIL STUDERENDE DER HAR VÆRET I GRØNLAND I
ÅR!

Så er det tid at aflevere rapporten om dit ophold i Grønland til IMCC-grønlandsgruppen. Rappor-
ten skal bla. indeholde en beskrivelse af de forhold du har fungeret under, dine gode og dårlige
oplevelser og gode råd til de næste studerende der besøger sygehuset hvor du har været. Du får
kr. 50 for dit arbejde. Så derfor:

1. Skriv en side eller to
2. Aflever den på IMCC´s kontor på en onsdag
2. Få udbetalt det klækkelige honorar

Med venlig hilsen IMCC-grønlandsgruppen

MØDE I IMCC PUBLIC-HEALTH GRUPPEN MAN 27.
OKT. KL. 18.00 PÅ IMCC-KONTORET

Har du lyst til at komme ud på et spændende projekt, hvor du skal arbejde med primær sundhed
- så er muligheden her! Du kan rejse det meste af året til en række lande - i øjeblikket bl.a. til Indien,
Rumænien, Brasilien og Uganda. Opholdene varer fra én måned til et halvt år (afhængig af pro-
jektet), og det er ofte muligt at komme afsted allerede på 1. del.

Det er også muligt at blive aktiv i gruppen, hvor du så er med til det praktiske arbejde med at sende
andre studerende afsted, have løbende kontakt med de forskellige projekter m.m..

Alle er velkomne - også hvis du blot er lidt nysgerrig.

Det ville være rart at se nogle af de �gamle� aktive til mødet, da vi skal diskutere en del vigtige emner
bl.a. det forestående IMCC-landsmøde samt valg af ny NPO.

Christian Svane

PRÆKLINIK PÅ SJÆLLAND OG BORNHOLM
I DECEMBER OG JANUAR 1997-98.

IMCC KØBENHAVN (PRÆKLINISK UDVALG) TILBYDER IGEN PRÆKLINISK OP-
HOLD I DECEMBER OG JANUAR, HVOR DU KAN FÅ MULIGHED FOR AT KOMME UD
PÅ EN AFDELING OG FØLGE LÆGERNE I DERES ARBEJDE.

VI HAR DE ANDRE ÅR KUNNET TILBYDE PLADSER PÅ FØLGENDE SYGEHUSE:

BORNHOLM CENTRALSYGEHUS
FREDERIKSSUND SYGEHUS
CENTRALSYGEHUSET I HOLBÆK
NAKSKOV SYGEHUS
NÆSTVED CENTRALSYGEHUS
AMTSSYGEHUSET I STEGE
RASK (KØGE)
KALUNDBORG SYGEHUS
NYKØBING FALSTER SYGEHUS

HVIS DU ER INTERESSERET, KAN DU SENDE EN SEDDEL TIL VORES KONTOR MED
NAVN, ADRESSE, TELEFONNR. OG SEMESTER SAMT ET PAR ORD OM, HVOR DU
GERNE VIL HEN OG I HVILKEN PERIODE (14 DAGE). SIDSTE FRIST FOR TILMELDING
ER DEN 3. NOVEMBER 1997.
TILMELDING ER BINDENDE OG KOSTER 350 KR. PENGENE KAN INDBETALES PÅ
GIRO 6 07 62 62. PENGENE REFUNDERES KUN I TILFÆLDE AF SYGDOM, REEKSAMEN,
ELLER HVIS OPHOLDET IKKE KAN ARRANGERES.

PRÆKLINISK UDVALG
IMCC
PANUM INSTITUTTET 9.2.2
BLEGDAMSVEJ 3B
2200 KØBENHAVN N

INFORMATIONSMØDE OM
UDVIKLINGSPROJEKT I ZIMBABWE

Kom og hør mere om et tværfagligt udviklingsprojekt startet og administreret af studerende fra
medicin, antropologi, land- og skovbrug.

IMCC og IAAS (International Association of Agricultural Students) er i gang med at starte et
tværfagligt udviklingsprojekt i Zimbabwe. Vi samarbejder med universitetet i Zimbabwe og
zimbabwianske  medicin- og landbrugsstuderende.
Vi har været på forundersøgelse sommeren 1997 og er på nuværende tidspunkt i gang med at
skrive rapport fra dette ophold.

Vi er i øjeblikket en gruppe på ca. 20 studerende, men vil meget gerne være  flere. Involvering i
projektet vil give mulighed for at blive udsendt til Zimbabwe i ca. ½ år i løbet at projektperioden.

Deltagerne fra forundersøgelsen vil fortælle om projektets fremtid og indhold.

Grib chancen for at deltage i et tværfagligt udviklingsprojekt. Vi har både brug for folk, der gerne
vil afsted, og folk, der er interesseret i at administrere projektet her fra Danmark.

Både medicinstuderende og studerende ved KVL er meget velkomne

DATO: ONSDAG DEN 22. OKTOBER

TID: 19.00

STED: AUDITORIE 3.14
Kongelige Veterinær & Landbohøjskole
Thorvaldsensvej 40
(Der vil være sat skilte op, der viser vej)

Hvis du vil have mere at vide, før du dukker op, så kontakt Christian Sloth på tlf.: 35370202-125
eller e-mail: sloth @dsr.kvl.dk

IMCC�S ZIMBABWE-GRUPPE SØGER MEDICIN-
STUDERENDE

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

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

Så er muligheden her!!

Du skal kontakte os inden 10. oktober 1997, hvis du ønsker at deltage i en af ovennævnte
rotationer. Derudover skal du skrive en formel ansøgning som skal være os i hænde senest d. 19.
oktober 1997. Ansøgningsvejledning kan fås på IMCC�s kontor.

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

På genhør
IMCC�s Zimbabwe-gruppe

IMCC�s Zimbabwe-gruppe består i øjeblikket af medicin-, landbrugs-, skovbrugs- og antropologi-
studerende.
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UGANDA REFUGEE PROJECT
I Sydvestuganda befinder sig i dag ca. 10.000 flygtninge fra Rwanda, Etiopien, Kenya og So-
malia. De bor i to Settlement-camps, hvor de lever af små  jordlodder som de har fået tildelt og
ekstra forsyninger som de modtager fra rødekors. Uganda redcross administrerer lejerne
.
I hver af de to lejre er der en sundhedsklinik, der drives af jordemødre og sygeplejersker. Klinik-
ken tilses hver 14. dag af en læge og hver 4. uge af en psykiater. De tager sig af de mere alvorlige
tilfælde.

Et projekt for medicinstuderende er startet op i disse to lejre. Det er altså muligt for dig at  arbejde
sammen med jordemødre, sygeplejersker, læger, psykiatere og andre medicinstuderende i disse
lejre.

Arbejdsopgaverne består i sundhedsoplysning, antenatal-behandling, deltagelse i immunisering-
sprogrammer, etablering af drikkevands forsyning, ernæringsstøtte, deltagelse i sociale aktivite-
ter for flygtninge og oplysningskampagner om seksuelt overførte sygdomme.

Sundhedsproblemerne i lejerne er: malaria, respiratoriskesygdomme (tuberkulose), diarre, og
seksuelt overførte sygdomme.

Rotationsperioderne er: 07.12.97-18.01.98
08.03.98-19.04.98
07.06.98-19.07.98
16.08.98-27.09.98

Den første uge af rotationen tilbringes på universitetet i Mbarara med et kort introduktionskursus.
Projektet kan kun søges at studerende som har bestået farmakologi og mikrobiologi.

Flere oplysninger: Hent en informationsfolder og kig i vores (=SCORP/Public Health) informa-
tions mappe  på IMCC kontoret. Eller vores homepage:
Stud. organisationerÞ IMCCÞ CopenhagenÞ FlygtningeprojekterÞUganda

Jakob Maraldo IMCC-SCORP

Er du allerede ved at gå ned over alle bøgerne og nørderne, & ved du at engageret arbejde giver
dig langt mere energi end du putter i det. Har du spekuleret på, om det er muligt at deltage i
humanitært arbejde på dit studie?
Svaret er Ja!
Det kan virkelig lade sig gøre!
Equip er en gruppe af aktive medicinstuderende under IMCC. Vi sender nyt og restaureret udstyr
til hospitaler og sundhedsprojekter, i lande hvor det offentlige system ikke fungerer.
Udstyret indsamler vi på hospitaler i Danmark. Equip består lige nu af 4 meget aktive medicinere,
der godt kunne tænke sig endnu flere medspillere til kommende projekter.

Men Equip skal ikke beskrives i MOK - Equip skal opleves, så har du mod på �lidt� internationalt
orienteret humanitært arbejde så kig ind til vores næste møde:

MØD OP I AFTEN ONSDAG D. 29 OKTOBER KL. 16. I IMCC�S LOKALER  (9.2.2 PÅ
PANUM)

Er du forhindret kan du lægge en besked  i vores bakke sammen sted, eller skrive til os via e-mail:
equip@IMCC.dk

Basisgrupperne

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 22. Oktober 1997 kl. 1600 i FadL�s mødelokale (1.2.15).

Den foreløbige dagsorden ser således ud:

Introduktion ved stud. med. Eva Holme fra Idrætsklinikken på Bispebjerg Hospital. Hun har
beskæftiget sig med at forske i genoptræningens betydning for helingen af forstuvede ankler, og
vil hér fortælle om diverse aspekter ved genoptræning.

1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent.
3) Formandens beretning.
4) Beretninger fra nedsatte udvalg:
- Foredrag om ernæring.
- Kursus i skulder-, knæ- og ankelskader.
- Foredrag om skiskader.
5) Forelæggelse af regnskab.
6) Fastlæggelse af næste års kontingent.
7) Behandling af indkomne forslag:
- Besøg af SIMS-århus til foråret.
- Foredrag om filosofiske aspekter ved idrætsmedicin.
- Foredrag om bjergbestigning.
- Oprettelse af nye bestyrelsesposter en gang i fremtiden.
8) Valg af bestyrelse:
-     Formand; Jens Rasmussen stiller ikke op til genvalg
-     Næstformand; Jonas Meile stiller op til valg som formand
-     Kasserer; Lars Windfeld Hansen stiller ikke op til genvalg
-     Sekretær; Susan Bjerregård stiller op til genvalg
Det er meningen, at næstformandsposten skal udgå, idet den blev oprette ved sidste års general-
forsamling som en midlertidig post. Ny kandidat til kassererposten er Claus Bo Svendsen.

9) Eventuelt.

Alle er velkomne, men kun SIMS-medlemmer har stemmeret. Et medlemsskab koster 50,- kr. Og
varer indtil september �98. Det er muligt at blive meldt ind på selve generalforsamlingen, hvis man
ønsker det. Den endelige dagsorden vil blive udleveret på selv generalforsamlingen.

Kom Glad ;-)
Med venlig hilsen
Susan Bjerregård
(sekretær)

FØRINGAR
Nu mødes vi igen i Foreningen af Færørske Lægestuderende FFL. Lørdag den 25/10-97 ude hos
Randi Ellingsgaard Pragtstjernevej 23, 1 th. Planen er at holde et foreningsmøde og lidt BALL.
Tilmelding hos Rógvi (32680139), Katrin (36179352) eller Steen (36413149).

KRISTNE MEDICINERE.
Vi mødes næste gang onsdag d. 29. Okt.
kl. 19.30 hos :
Maria Fischer-Nielsen
Jesper Brochmands Gade 2 (3.tv.)
2200 Kbh.
tlf. 35363517

Kristne medicinere.

MEDICINERREVY 1998
For alle jer der kom til det første møde og for alle jer derude, der aldrig dukkede op, men som gerne
vil være med:
Det næste møde i medicinerrevyen er Onsdag den 22. oktober klokken 19:00 i klubben.

Der er brug for alle der har lyst, og det er ikke for sent at være med !!

Steen & Stoffer Classic

Steen & Stoffer Classic
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Efterlysning

EFTERLYSNING : HVEM HAR MIN
JAKKE, OG HVIS HAR JEG???

Til klubbens fødselsdag d. 4-10-97 befandt jeg mig som så mange andre i en
ikke helt appelsinfri tilstand. Jeg har derfor, i min tågetilstand,
hjemtaget en sort læderjakke, som ikke tilhører mig. Kontakt mig derfor,
hvis du savner en sådan. Da jeg ugen efter henvendte mig i klubben, for at
afhente min egen, var denne der imidlertid ikke !!?? Kan det mon tænkes, at
ejermanden til den jeg har bortført har taget min. Hvorom alting er :
mangler du en sort læderjakke eller har du en for meget (som i øvrigt har et
meget vigtigt nøglebundt i lommen), så ring venligst til mig.

                                       M.V.H

                                       Morten Roos Nielsen, 10 sem.

                                       tlf 38882007

Debat
FYSIOLOGIBØGER
Der er måske en enkelt der husker (?), at undertegnede førte en debat med Fysiologisk Institut i
foråret vedrørende den anbefalede kursuslitteratur i fysiologi. Jeg medbragte dengang evaluerings-
resultater fra evalueringerne af semestrene i henh. forår og efterår 1995, samt forår 1996. De viste
at ca. 80% af de studerende var utilfredse med den anbefalede lærebog (Berne & Levy).  Denne
debat afsluttedes dengang med, at jeg konstaterede, efter to ubesvarede indlæg i MOK, at da
fysiologerne ikke ville diskutere, måtte debatten slutte.
Heldigvis havde jeg ikke ret på dette punkt. Kort tid efter kontaktede institutlederen, Jørgen
Warberg, mig og foreslog mig at deltage i et møde med de fysiologer, der koordinerer de forskel-
lige emnegrupper indenfor faget. Ved dette møde ville jeg få mulighed for at fremlægge de stude-
rendes synspunkter. Jeg gik ind på forslaget på den betingelse, at fysiologerne rent faktisk ville
høre på mig. Det mener institutlederen at de vil. Vi aftalte at dette møde skulle afholdes engang i
løbet af efteråret, og det er jo snart, så jeg vil hermed opfordre alle de studerende der har en mening
om fysiologibøger til at give denne tilkende overfor mig på en af nedenstående kommunikations-
veje. Mine ideer er blandt andre:

-Pensumliste der kan bruges til mere end en bog � hvorved vi får frihed og mulighed for at finde
vor viden forskellige steder.

-Løbende evaluering af anbefalede lærebøger � hvilket burde være tilfældet for stort set alle studie-
elementer.

-Nedsættelse af et udvalg bestående af fysiologer og studerende til udvælgelse af kursuslitteratur.

Hvis du ikke gider at komme med dine ideer, så husk på at fysiologi er et fag der strækker sig over
halvandet år på vores studie, og at det efter manges (og min) mening er det vigtigste fag for
forståelsen af resten af studiet. Tænk på alle de studerende der i fremtiden skal trækkes med en eller
anden elendig bog hvis vi ikke �løfter i flok�. Og svar så alligevel !

Med venlig hilsen
Jens-Ulrik Stæhr Jensen
Strynøgade 1, 2.t.h.
2100 Kbh. Ø.
T.l.f. 21234942
E-mail: jusj@mdb.ku.dk

ÅBENT BREV TIL
PEDRAM KAZEMI

Vedrørende dit indlæg i MOK nr. IV af 24. september 1997

Hovedbestyrelsen har onsdag den 1/10-97 behandlet dit indlæg og samtidig behandlet en klage
over dig fra teknikerne; Gerda Lambertsen ÅKF, Bruno Rasmussen OKF og Heinz Jacob Kbh.�s
vagtbureau.
Hovedbestyrelsen (HB) betragter dine postulater med stor alvor. Undertegnede vil i det følgende
kun behandle de dele af indlægget, der berører Hovedforeningen.

Som udgangspunkt skal jeg på det kraftigste anfægte, at du under afsnittet �Københavns ledelse
forsøger at svække FADL�s Hovedforening� referer et lukket punkt fra HB mødet i Århus den 27/
6-97. Du kommenterer en personsag, en sådan handling er ikke bare kritisabel, men direkte
ukollegial, og hvis den havde været fremsat vedr. forhold i en kredsforening, ville den efter min
overbevisning være grund til eksklusion. Denne sanktionsmulighed har man ikke i HB. Under-
tegnede har i stedet fået ført til referat, at man fra HB�s side kun kan opfordre til, at man i Køben-
havns kredsforening undersøger mulighederne for sanktioner, herunder også muligheden for
eksklusion.

Dine kommentarer vedr. redaktørens  påståede censur af dit indlæg i FADL-forum om LVG
arbejdet, finder jeg også meget billige, set i lyset af den skrivelse du tidligere har modtaget fra
undertegnede. Her gør jeg klart, at HB ikke støtter nogen form for censur. Men de pågældende
som bliver kritiseret, skal have en mulighed for at forsvare sig i det samme nummer af bladet. Dette

skal ses i lyset af at den uregelmæssige produktion af FADL-forum, og at  muligheden for debat
hermed ville bortfalde.

Du påstår at Hovedforeningen er under opsplitning og at FADL er på vej �henimod en privat
vikarbureau-business drevet på direktørers og forretningsføreres præmisser�. Disse bemærk-
ninger vil jeg bede dig om at trække tilbage offentligt eller dokumentere. Sådanne bemærkninger
skaber mistillid til vores teknikere, hvilket for udenforstående kan virke som om, at de er uduelige
og ikke tjener foreningens interesser!
Jeg skal på det kraftigste tage afstand til nogle sådanne usaglige beskyldninger! De ovenfor
nævnte teknikere laver et meget stort stykke arbejde for vores organisation. De arbejder i øjeblik-
ket blandt andet med at løse vores nuværende situation i vagtbureauanalyse-regi. Det skal da ikke
være nogen hemmelighed, at disse forhandlinger er meget komplicerede.
-Men hvis du mener, at du er bedre end vores ansatte, så synes jeg at du forlængst skulle have
brugt din energi på reelt FADL forbedrende arbejde, og ikke være i en misforstået opposition til
vores forening. Denne gentage mistillid er med til at udhule en organisation som vores, netop
fordi FADL er afhængig af det store frivillige stykke arbejde, vi som medicinstuderende udfører.

Jeg skal til slut bemærke, at dette brev vil blive offentliggjort i MOK snarest muligt og endvidere
vil kopi tilgå diverse implicerede.

Med venlig hilsen

Michael Dall
Konst. Formand for FADL, Hovedforeningen

HOVEDFORENINGEN INFORMERER
Efter gensidig aftale har sagsbehandler Jørgen R. Lassen valgt at forlade FADL, Hovedforeningen
efter næsten ti års ansættelse. Det har været ti interessante år, som FADL har nydt godt af. Hoved-
bestyrelsen ønsker Jørgen alt mulig held og lykke.

Hovedbestyrelsen arbejder i øjeblikket med at finde en ny, som kan udfylde Jørgens funktion.
Det vil medfører en del omstrukturering i vores Hovedforening, men som forhåbentlig vil skabe
en bedre sammenhæng mellem vores kredse. Der skal arbejdes med ændringer i forhold til arbejds-
områderne. Dette vil sandsynligvis føre til nogle vedtægtsændringer, men ikke noget det enkelte
medlem behøver at tage stilling til før på næste generalforsamling.

Det er derfor for tidligt på nuværende tidspunkt, at tage stilling til hvilken person vi søger til at være
daglig leder i HF, da det afhænger af de før nævnte strukturændringer.

Formandskabet i Hovedforeningen vil løbende holde Jer orienteret.

På vegne af Hovedbestyrelsen

Michael Dall
Formand

MANGE FADL-VAGTER ER
FUNKTIONÆRER

Svar på indlæg af samme navn i �det nye FBI�.

I løbet af bare de sidste tre år er der sket en ændring i retspraksis, i forhold til funktionærloven, der
betyder at ca. 300 af FADL, Kbh�s medlemmer er funktionærer. Det giver dem ret til en opsigelses-
periode på 1-6 måneder og muligvis også fuld løn under sygdom.

For at opnå funktionærstatus skal man i en (ikke nærmere angivet) periode have været ansat, af
den samme arbejdsgiver, gennemsnitligt mindst 15 timer ugentligt.

For at undgå, at FADL skal komme i en økonomisk klemme, hvis et hold seponeres, har
vagtcheferne, i marts, skrevet ud til alle afdelinger, der har hospitals- eller hjemmehold, fortalt dem
situationen og bedt om et 3 måneders seponeringsvarsel. Alle har været indforståede.

Af hensyn til fremtidige vagtmarked, vil vi fra FADLs side meget nødigt ende med at skulle
udfakturere 3 måneders løn til en enkelt afdeling, uden de har gavn af os. Derfor er vi i Hoved-
foreningen i gang med at finde løsninger på, hvordan vi kan give, de af vores medlemmer, der
er funktionærer, et opsigelsesvarsel og samtidig undgå, at skulle belaste enkelte tilfældige afdelingers
økonomi. En af løsningerne er en fond, der indbetales til, hver gang, der bliver afholdt en hold-
vagttime. Denne fond vil så stå for lønudbetalinger, når der seponeres et holdmedlem eller et helt
hold, som har funktionærstatus og andet arbejde ikke kan findes til ham/hende/dem.
Forslaget er rejst af Københavns Repræsentantskab (Rep-mødet den 14. oktober) i Hovedbesty-
relsen (HB-mødet den 15. oktober), da det er Hovedforeningen, der står for vores overens-
komstmæssige forhold, og funktionær-spørgsmålet utvivlsomt vil få indflydelse på overens-
komstforhandlingerne.

�Hvorfor skal vi overholde funktionærloven� kunne nogen måske få lyst til at spørge. Jo, vi er
nødt til at overholde landets love. Det er ikke muligt, som Anders Rothe et al. skriver i deres �det
nye FBI�, at man kan forhandle sig til noget dårligere end funktionærlovens bestemmelser; hvis
man har lavet sådan en aftale, er den ugyldig på de punkter der er ringere, og funktionærlovens
bestemmelser vil træde i kraft.

Problemet med opsigelsesvarsel er arbejdsgivernes (hospitalernes). Det er dem, der kommer til
at betale løn til FADL-vagter under en opsigelsesperiode. Dette forhold giver specielt arbejdsgiver-
siden problemer og de kan derfor komme til at virke tøvende med at indgå en SPV/VT-overens-
komst. Der er altså udelukkende et udtryk for, at de ikke kan finde nogen smuthuller, så de kan
omgå funktionærloven. Forhandlingsteknisk står FADL altså rigtig godt i vores forsøg på at give
vores medlemmer de rettigheder, de har i forhold til funktionærloven.

Nikolaj Bolsing Bak
Næstformand i FADLs hovedforening
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DEN DEMOKRATISKE FORENING

Svar til Pedram Kazemis indlæg af samme navn i �det
nye FBI�.

Det er helt uhørt, at et medlem på den måde, som Pedram Kazemi gør, offentligt diskuterer de
ansatte i FADL. Det kan kun tolkes som en fuldstændig mangel på indlevningsevne i andre
menneskers situation; teknikerne er ikke i en position, hvor de kan forsvare sig mod de angreb,
Pedram Kazemi gør mod dem. De er ansat til en bestemt arbejdsopgave, som politikerne udstikker
grænserne for. De kan derfor ikke tage bladet fra munden og svare på diverse beskyldninger,
som efter Pedram Kazemis forgodtbefindende fremsættes.

At Pedram Kazemi skulle være blevet censureret er en løjerlighed eller et rent demagogisk fif.
Lægevikargruppen har ønsket at Pedram Kazemis indlæg til FADL-forum ikke blev bragt uden
lægevikargruppen fik chancen til at svare på indlægget, da de ellers ville kunne blive bragt i en
svær position over for arbejdsgiverparten i de igangværende overenskomstforhandlinger. Ind-
lægget Pedram Kazemi sendte til FADL-forum kom få timer før deadline, derfor kunne lægevikar-
gruppen ikke nå at svare i samme nummer, og derfor er indlægget blevet udskudt til senere.

Pedram Kazemi handler i modstrid med foreningens interesser, når han videregiver konfiden-
tielle oplysninger, og når han offentligt diskuterer ansattes duelighed i deres stillinger, men det er
intet imod den skade, han volder på foreningen når han
§ Indgiver politianmeldelse mod foreningen for �uregelmæssigheder i lønopkrævningen
på 600.000� (Se endvidere andet steds i MOK under titlen: �Regning på 600.000 til FADL�).
§ Uden om bestyrelsen og uden dens viden skriver til revisoren for at påpege, at der er
�uregelmæssigheder i regnskabet� og �der er en falsk påtegnelse af regnskabet fra direktøren�.
Revisoren har senere svaret at der intet var i vejen.
§ Uden om bestyrelsen og uden dens viden skriver til KAS Glostrup for at opfordre dem
endnu en gang til uberettiget at kræve 600.000,- kr af FADL.

Det må således være klart at Pedram Kazemi ikke bare har nogle holdninger og ønsker at ytre sig,
men misbruger sin placering i FADLs bestyrelse til at tilsvine og mistænkeliggøre foreningen i alle
de fora, han kan finde på, og samtidig forpester arbejdsklimaet for de forskellige ansatte i forenin-
gen.

Nikolaj Bolsing Bak
Næstformand i FADLs hovedforening

HOVEDFORENINGENS
SAGSBEHANDLER ER IKKE BLEVET
FYRET

Svar på indlæg i �det nye FBI� ved navn �AFSKED� med
undertitlen �Fyring af hovedforeningens sagsbehandler�.

Den 6. oktober opsagde Hovedforeningens sagsbehandler gennem de sidste ni år, Jørgen Rotbøll
Lassen, sin stilling. Han opsagde den i samråd med Hovedbestyrelsens formandsskab.
Hvis Anders Rothe et al. ligger inde med den påståede advarsel, synes jeg de bør offentliggøre
den af hensyn til medlemmernes information.

Når en så ledende medarbejder som Jørgen Rotbøll Lassen siger sin stilling op, er det en helt
almindelig ageren, at fritstille manden. Det er mange penge, men det kan meget nemt blive til endnu
flere penge, der skal bruges på internt splid i foreningen og risiko for illoyalitet fra en afgående
medarbejder � det er også en faktor, der bør regnes med.

Dagen efter Jørgen Rotbøll Lassen havde sagt op, var der afsluttende forhandlinger i Amtsråds-
foreningen om lægevikaroverenskomsten. Jeg er glad for at kunne sige, at det faktum, at Jørgen
Rotbøll Lassen sagde op dagen før afslutningen af lægevikar-overenskomstforhandlingerne,
ikke haft nogen negativ indflydelse på udfaldet af overenskomsten. Det var også kun småting,
der skulle færdigforhandles.

Den skjulte dagsorden
Den skjulte dagsorden, som vi hører så meget om, går for mit vedkommende ud på at tjene de
medicinstuderendes interesser. Jeg vil ikke bare arbejde for en hovedløs forbedring af visse
vagttageres arbejdsvilkår, med en klar forringelse af flertallet af vagttageres, ved uden planlæg-
ning at lade de vagttunge medicinstuderende (vagthajerne) opnå funktionærstatus og derved
blive medlemmer som vagtbureauerne skal finde arbejde til før alle andre. Forstil dig, at det ikke
er til at få en SPV-vagt, fordi nogen har mere ret til vagten end dig. Der er ikke at varetage de
medicinstuderendes interesser. (Se endvidere andet sted i MOK under �Mange FADL-vagter er
funktionærer�).
Umiddelbart må det være i medlemmernes interesse at vagtbureauerne prøver at opnå den størst
mulige omsætning, det betyder bare, at der er masser af arbejde til alle, og det er vel godt. Det er
selvfølgelig ikke godt, hvis jagten på omsætning forringer vores arbejdsforhold. Ingen tekniker
kan tage en beslutning om ændring af arbejdsvilkårene; det skal forbi politikerne, og hvorfor
skulle politikerne forringe egne arbejdsvilkår?
Sidste år var den højeste indtægt på en enkelt vagttager 468.000,- kr. Det er stadig mange penge.
Omregnet svarer det dog ikke til mere end ca. 1,5 årsværk � en arbejdsindsats, der sagtens kan
ligge inden for arbejdsmiljøreglerne. En umiddelbar reaktion på dette kan selvfølgelig være: �Det
er for dårligt at nogen kan opnå 1,5 årsværk, når jeg har svært ved at få vagter.� Og medgivet det
virker underligt, men disse medlemmer tager praktisk taget kun arbejde på hjemmehold. Hjem-
mehold er normalt i lav kurs blandt de fleste af vores medlemmer, og normalt har vi svært ved at
finde medlemmer til disse hold; flere hold søger i måneder, før de får nye medlemmer, så disse
medlemmer tager rent faktisk ikke arbejde fra nogle andre, men er med til at holde basisomsætningen
i vagtbureauet højt, med det dermed følgende høje serviceniveau.

Nikolaj Bolsing Bak
Næstformand i FADLs hovedforening

REGNING PÅ 600.000 TIL FADL

Svar på indlæg af samme navn i �det nye FBI�.

På hold 4611 findes en aftale om transportgodtgørelse på 2½ time. Denne aftale er speciel, idet
patienten bor i Københavns Amt/Københavns Kommune; normalt udbetales der nemlig ikke
transportgodtgørelse inden for amtsgrænsen. Da holdet blev oprettet var det ikke muligt, at finde
medlemmer til holdet, der blev derfor indgået en aftale om, helt ekstraordinært, at betale transport-
godtgørelse. I aftalen står der intet om, at patienten skal bo i en bestemt afstand fra en S-togsstation
eller et busstoppested, der er heller ikke angivet andre situationer hvor aftalen falder bort. Der har
derfor fra FADLs side ikke været grund til at ændre på lønopkrævningerne fra KAS Glostrup eller
lønudbetalingerne til holdmedlemmerne. KAS Glostrup, som har patienten og som hver 14 dag
har modtaget lønopkrævningerne (inkl. transportopgørelse) fra vagtbureauet, har heller ikke sagt
at de ønskede at genforhandle aftalen.

At FADLs vagtbureau skulle være forpligtet til at fortælle KAS Glostrup hvor deres patient bor,
som Anders Rothe et al. skriver i deres �det nye FBI�, lyder som en joke. Vi må da gå ud fra at
hospitalet ved hvor deres patienter bor?
Endvidere kan man spørge sig selv om det er FADLs opgave, at gå ind i en forhandling, som kun
kan resultere i en mindre lønningspose for vores medlemmer, ved at sige til KAS Glostrup:
�Skulle vi ikke nedsætte eller fjerne transporttiden på denne patient, som vi har en aftale om?� Er
det i vores medlemmers bedste interesse?

FADL, Kbh�s bestyrelse er af den klare overbevisning, at der lige til holdet blev nedlagt, forelå en
helt klar aftale om at der ydedes 2½ times transportgodtgørelse til holdmedlemmerne på hold
4611. Aftalen er aldrig blevet opsagt eller bortfaldet af tekniske grunde.

At kravet fra KAS Glostrup ikke er nævnt i bestyrelsens årsberetning, som Anders Rothe et al.
nævner, er en logisk følge af, at årsberetningen ifølge lovene skal trykkes i første MOK efter
sommerferien (dvs. i år den 3. september) og brevet fra KAS Glostrup om tilbagebetalingskravet
først var afsendt den 12. september.

At aflysningen af forhandlingsmødet om SPV/VT-overenskomsten (med et årsbudget på langt
over 100 mill.) skulle have noget som helst at gøre med, at KAS Glostrup fejlagtigt kræver en
tilbagebetaling af  ca. 618.000,- kr er lidt af et langskud.

Nikolaj Bolsing Bak
Næstformand i FADLs hovedforening
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SCOREBOGS NYT
Det lader til at projekt-scorebog er ved at tage form. Vi indkalder derfor

holdene 1-6 sem. til fotografering (se skema).

Men først formalia:
- Holdlisterne er HR-repræsentanternes ansvar!! Dvs. HR-rep. medbringer en

komplet adresse og telefonliste til   fotograferingen. På listen skal også
fremgå hvor mange der vil være interesseret i at købe scorebogen, da der

ikke laves et ekstra oplag til løssalg. - Når billederne er fremkaldt,
vil HR-rep. modtage billedet og rep. opgave er så, at lave en tegning der

matcher navne   med billede. Derefter afleveres det hele til os. - Det er
selvfølgelig smart at så mange så mulig møder op til fotografering. Tag

derfor fat i Jeres holdkammerater. - Prisen for scorebogen bliver 40-50 kr.
Alt afhængig af sponseraftaler. - Det er op til de enkelte hold, at det hele

kommer til at køre let og gnidningsløst.

FASE 2:
- Da det kan være svært at samle Fase 2�erne har vi besluttet at afsætte 2

eftermiddage, hvor de
  enkelte hold indbyrdes kan aftale at møde op.

- Ovenstående formalia omkring adresseliste gælder også for Fase 2.

BASISGRUPPER:
Vi vil i år komme med en opfordring til de enkelte basisgrupper om at møde
op til fotografering, så resten af Panum kan se hvem I er! Vi håber, I møder

talstærkt op.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Bent  Bent@mdb.ku.dk
Anne Mette abay@mdb.ku.dk

Christina 31 35 39 45

Fotograferingsskema:

Hold 101: 27/10 kl. 09-09.15 Hold 201: 27/10 kl. 10-10.15
Hold 102: 27/10 kl. 09-09.15 Hold 202: 27/10 kl. 10-10.15
Hold 103: 28/10 kl. 09-09.15 Hold 203: 30/10 kl. 09-09.15
Hold 104: 27/10 kl. 12-12.15 Hold 204: 27/10 kl. 11-11.15
Hold 105: 27/10 kl. 12-12.15 Hold 205: 27/10 kl. 11-11.15
Hold 106: 27/10 kl. 13-13.15 Hold 206: 28/10 kl. 11-11.15
Hold 107: 28/10 kl. 09-09.15 Hold 207: 27/10 kl. 13-13.15
Hold 108: 28/10 kl. 10-10.15 Hold 208: 27/10 kl. 14-14.15
Hold 109: 28/10 kl. 10-10.15 Hold 209: 28/10 kl. 12-12.15
Hold 110: 27/10 kl. 14-14.15 Hold 210: 27/10 kl. 15-15.15

Hold 301: 30/10 kl. 12-12.15 Hold 401: 29/10 kl. 09-09.15
Hold 302: 30/10 kl. 12-12.15 Hold 402: 29/10 kl. 09-09.15
Hold 303: 29/10 kl. 13-13.15 Hold 403: 29/10 kl. 10-10.15
Hold 304: 28/10 kl. 11-11.15 Hold 404: 29/10 kl. 10-10.15
Hold 305: 28/10 kl. 13-13.15 Hold 405: 29/10 kl. 12-12.15
Hold 306: 28/10 kl. 13-13.15 Hold 406: 29/10 kl. 14-14.15
Hold 307: 28/10 kl. 12-12.15 Hold 407: 29/10 kl. 14-14.15
Hold 308: 30/10 kl. 13-13.15 Hold 408: 29/10 kl. 15-15.15
Hold 309: 30/10 kl. 14-14.15 Hold 409: 29/10 kl. 15-15.15

Hold 501: 29/10 kl. 11-11.15 Hold 601: 30/10 kl. 10-10.15
Hold 502: 29/10 kl. 11-11.15 Hold 602: 30/10 kl. 10-10.15
Hold 503: 29/10 kl. 12-12.15 Hold 603: 30/10 kl. 11-11.15
Hold 504: 29/10 kl. 13-13.15 Hold 604: 28/10 kl. 14-14.15
Hold 505: 31/10 kl. 12-12.15 Hold 605: 28/10 kl. 14-14.15
Hold 506: 31/10 kl. 12-12.15 Hold 606: 30/10 kl. 13-13.15
Hold 507: 31/10 kl. 13-13.15
Hold 508: 29/10 kl 14-14.15

Fase 2 og Basisgrupper: Torsdag d. 6/11 kl. 16-18
  Fredag d. 7/11 kl. 16-18

Al fotografering foregår i Studenterklubben. Vi håber på at se rigtigt
mange af jer.
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ER DU 12. SEMESTERS STUDERENDE,
SÅ AFBRYD DIN LÆSNING BARE DENNE ENE DAG

OG KOM TIL

TURNUS-MØDE

torsdag d. 23/10 kl. 17
i Dam-auditoriet

Til mødet vil der være en kort introduktion og efterfølgende skal vi afgøre om
- turnus-ordningen er god nok

- hvilke dele af turnus-ordningen vi vil have ændret
- vi skal deponere vores turnus-ansøgninger

- vi skal sammenarbejde med Århus/Odense om
deponeringsgrundlag

- hvor mange der minimun skal deponere turnusansøgningen
for at vi gennemfører en eventuel deponering

 Oplæget til deponering af turnusansøgninger er:
- indledning af 2-partsforhandling mellem Sundhedsstyrrelsen og

FADL/FAYL med indgåelse af aftale med henblik på
- afskaffelse af yderamtsordningen (større gennemskuelighed

 af fordelingen)
- oprettede turnus-pladser skal ikke nedlægges (hvis de ikke

 fyldes, skal de kunne søges (ad-hoc klassifikation))
- gennemskuelighed i fordeling inden for amterne (fordeling efter

 nummer & prioritering inde i amtet)
- mulighed for at sammensætte turnus selv og få den godkendt

(i praksis)
- oprettes minimum det antal turnus-pladser, som der er kandidater

Hvis du ikke kan komme til mødet så sig din mening til én fra dit hold, så at alle me-
ninger kan blive hørt!

Kom glad!
Arrangeret under FADLs turnusudvalg

Turnus?


