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Tryk:
Tryk 16,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10,
Panum Instituttet 9.2.1, 1171København K,
Blegdamsvej 3, TLF: 35 32 38 26.
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 Det Medicinske Studenterråd

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

MOK
nr. 20 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 Det Medicin-
ske Studenterråd, 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:

Denne                               redaktion:

19.30 p8'n viser
den fantastiske
film "Fargo"
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Styrende organer
REFERAT NR. 02/98 AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET KØBENHAVNS AMT DEN 16.02.1998
KL. 15.15.

Tilstede: Afd.læge Ole Haagen Nielsen (OHN), ovl. Finn W. Henriksen (FWH), ovl. Lene
Wallin (LW), ovl. Troels Mørk Hansen (TMH), afd.læge Jørgen Andersen (JA), afd.leder
Ulla Høy Davidsen (UHD), stud. med. Morten Breindahl (MB), stud.med. Anders Bilde
(AB), stud.med. Rikke Sørensen (RS), stud.med. Faye Sarmady (FS), stud.med. Thomas
Hansen (TH), stud.med. Christina Engel (CE), stud.med. Lotte Dinesen (LD), stud.sekretær
Pernille Bjerregaard, eksp.sekr. Birthe Brogaard.

Afbud fra: ovl. Erik Hippe (EH), ovl. Jens Strøm (JS), ovl. Helle Ørding (HØ), stud. med.
Ghulam Kahn Nabi.

Velkommen til studentersekretær Pernille Bjerregaard, der per 16.02.1998 har overtaget Sofie
Andreasens job som studentersekretær.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

1. Godkendelse af referat nr. 1/98: Godkendt.

2. Konkrete sager til drøftelse: Formanden OHN orienterede om a) Brev af
12.02.1998 fra professor, dr. med. Torkil Menné, dermatologisk afd. Gentofte, vedr. tildeling
af ressourcer i forbindelse med 9. semester undervisere samt 4 hold på 10. semester i forårs-
semesteret 1998, kopi omdelt. KLU indstiller, under henvisning til den aktuelle undervis-
ningssituation samt til tidligere korrespondance i sagen, at der bevilges et beløb sva-
rende til 1. reservelæge-stilling i 3 mdr. � KLU vil på næste møde drøfte fremtidige ret-
ningslinier for kompensation for underviseres fravær til undervisende afdelinger. b) Oriente-
ring om brev af 09.02.1998 fra sundhedsfaglig vicedirektør Bent Christensen med baggrund
i den aktuelle sag på dermatologisk afdeling vedr. principielle spørgsmål om procedurer og
regler, der bør følges i forbindelse med væsentlige ændringer i studenterantallet samt
refusionsmidlernes fordeling, når fordelingen af studenter i et speciale ændres. KLU vil
danne sig et indtryk af behovet for kompensa-tionsmidler til de enkelte afdelinger for
undervisningsfravær og fremsende dette til Sygehusdirektoratet. c) JS anmoder om
frigivelse af tidligere bevilget 30.000 kr. (budget 1997) til indkøb af undervisningsmodeller til
anvendelse ved først-kommende kliniske intro-kursus på 7. semester � forår 1998 � som
forsøgsordning på KAS Glostrup. KLU indstiller, efter samråd med adm.chef Lisbet
Madsen, at beløbet frigives. d) TMH henviser til udsendte kursusprogram af 09.02.1998
vedr. kommunikationstræning h.h.v. 12.03.1998 og 30.03.1998. Undervisere der anvendes
skal have gennemført kursus. KLU vedtager, at indføre fastlagte timer i kommunikations-
træning på 8. semester, efteråret 1998.

3. Undervisningsplaner: a) Refusionsbeløbet for 1998 er fortsat ukendt. b) Studenter-
talsprognose af 10.02.1998 for efteråret 1998 blev omdelt. Prognosen viser, at specielt 9., 11.
og 12. semester kræver ekstra undervisningsressourcer. c) KLU arbejdsgrupper: � Oversigt
ajourføres ligesom der nedsættes et �Biblioteksudvalg� jvf. vedlagte oversigt. d) Fagbiblioteks-
projektet � MB efterlyste en opfølgning af de foretagne indkøb af PC vedrørende driften. �
UHD oplyste, at Bent Christensen vil tage spørgsmålet op i forbindelse med ny Universitets-
aftale, ligesom Benthe Quistgård har oplyst, at der ikke er budgetmæssig dækning til driften af
sygehusenes konto. d) OHN efterlyste forslag til detailplanlægning af pilotprojekt i �Tema-
undervisning i hæmato-onkologi� foråret 1998, jf. breve af 28.12.1997 og 03.02.1998 fra
Erik Hippe. TMH oplyste at semesterudvalget har standset sit arbejde pga. undervisningsmi-
nisteriets meddelelse om ændret studietid fra 13 til 12 semestre. Sagen henlægges og afven-
ter undervisnings-ministeriets initiativ til ændret studieplan.

4. Budgetudvalget: KLU fastholder tidligere beslutning fra mødet den 19.01.1998
om indkaldelse af ansøgninger om tildeling af ressourcer til undervisningsformål. Ansøgnin-
gerne vil udgøre et arbejdsgrundlag for fordeling af ressourcemidlerne i 1998.

5. Universitetssekretariatet: UHD orienterede om møde med Bent Christensen i
Sygehusdirek-toratet den 29.01.1998. Meddeler at den administrative styregruppe er nedlagt,
men at projektet fortsætter uden KLU�s medvirken. UHD har opsagt sin stilling til fratræden
per 28.02.1998. Der  vil ikke fremkomme en statusrapport ultimo februar. Udvalgets medlem-
mer finder det meget bekymrende at nedlægge den administrative styregruppe, hvori alle 3
sygehuse er repræsenteret, ligesom KLU fortsat er positiv overfor et Universitetssekretariat i
Kbh. Amt, men fortsat afventer en organisationsbeskrivelse herfor. Udvalget håber at få
lejlighed til at drøfte sagen med Bent Christensen.

6. Orientering vedr.: a) Studieplanen: OHN orienterede om debatmøde i Lægefor-
eningen den 05.02.1998 vedr. ny studieplan med studieleder Poul Jaszczak, lektor Jørgen
Tranum-Jensen og prof.dr.med. Klaus Ølgaard vedr. baggrund, indhold og kritik. b) Studen-
terne: Vedtægtsæn-dringer: 1) MB og LW udarbejder oplæg på bagrund af tidligere æn-
dringsforslag. 2) Inspector-ordning � MB udarbejder forslag, hvori skal indgå jævnlig kon-
takt til de kliniske afdelinger, ressourcer m.v. samt repræsentation af en lærerrepræsentant og
stud.med. c) Sekretariatet: BB orienterer om afholdt planlægningsmøde den 16.02.1998 i
SFM. Der kan forventes kapacitets-problemer på 9. semester, og i KA udarbejdes nyt skema
med 9 rul á 6 studenter, ligesom der i skemaet planlægges neurologikursus for 6-12 KKHH-
studenter. På 11. semester planlægges 4 hold, der vil kræve spec.-planlægning i biokemi. 12.
semester skal planlægges med 4 hold á 12 studenter. FWH og AB gennemgår forelæsnings-
rækken/fordelingen heraf samt forslag til ny fordeling af eksamensklinikker. 7. seme-
ster � forår 1998 � SFM meddelte 22.01.1998 at Kbh. amt kun modtager 3 hold á 12
studenter, hvorfor den planlagte undervisning jf. tidligere rotationsaftale må aflyses på KAS
Gentofte, selvom Sekretariatet foreslog SFM, at de tildelte  studenter i lighed med foråret 1997
blev opdelt i hold a 8-9 studenter, således at undervisningskontinuiteten  blev opretholdt på
alle amtets sygehuse, hvor der bl.a. er planlagt med kommunikationstræning/problembaseret
undervisning. Da sagen ikke kunne nå at blive forelagt Studieledenen til udtalelse inden
semesterstart den 26.01.1998, blev fordelingen med 3 hold fastholdt. - 13. semester � forår
1998 � Det har været nødvendigt at holdsætte 5 ekstra studenter fra RH efter semesterstart,

ligesom 2 studenter fra hold KA 1a er flyttet til KA 3 pga. mangel på praktikpladser i alm.
medicin. d) Studienævn for Medicin: Intet.

7. Eventuelt: Punkt 6 udgår fremover af dagsorden.

Mødet slut kl. 17.35.      -    Næste møde 16. marts 1998 kl. 15.15.

Referent
Birthe Brogaard
P:\klu\klu1998\reffeb.f98.doc

Studiet

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, planlægning fase I, 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 fase II)

Klinikudvalget Rigshospitalet, Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Benedicte Ramsing, studentersekretær
Træffetid:tirsdag 14.00 - 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid:mandag-torsdag 10.00 - 14.00

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, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
Pernille Bjerregaard, studentersekretær
Træffetid:Mandag 15.00 - 16.00
Birthe Brogaard og Annette Skaaning, sekretærer
Træffetid:dagligt 10.00 - 14.00

MØDE 02-98,  STUDIENÆVN FOR MEDICIN

Mødedato 18. februar 1998 kl. 15.00

Sted Lille mødesal, Panum Instituttet

Til stede John Dich, Nina Grosman (fra kl. 16), Poul Jaszczak, Lisbeth Ludvigsen, Klara
Vinsand Naver, Olaf Paulson, Jørgen Hedemark Poulsen, Birgitte Schou Rode, Simon Serbian.

Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Synne Åberg (studievejl.), Berit
Brix, Grete Rossing samt under personsager Gitte Birkbøll.

Afbud Louise Isager

Dagsorden:  1. Godkendelse af dagsorden
./.  2. Personsager
./.  3. Godkendelse af referat af møderne 14/97 samt 1/98
 4. Valg af studenterrepræsentant til koordinationsudvalget (studielederen er født lærer-
medlem)
 5. Valg af 2  lærerrepræsentanter og 2 studenterrepræsentanter til ruskursusudvalg
 6. Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2 studenterrepræsentanter til dispensationsudvalg
 7. Udpegning af 3 lærerrepræsentanter og 3 studenterrepræsentanter til evaluerings-
udvalg
 8. Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2 studenterrepræsentanter til pædagogisk arbejds-
gruppe
 9. Udpegning af 3 lærerrepræsentanter og 2-3 studenterrepræsentanter til kvalitets-
sikringsudvalg
10. Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2 studenterrepræsentanter til international arbejds-
gruppe
11. Kvote II optagelsesudvalg: 2 lærerrepræsentanter, 1 studenterrepræsentant, 1 yngre
læge
12. Studieplan
13. Meddelelser
./. a. Klage vedr. tidsfrister i forbindelse med retning af opgaver v.      eksa-
men i cellebiologi
14. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af punktet �Kvalitetssikringsudvalg�.

ad 2 Personsager
En ansøgning om tidsfristforlængelse samt 5. gangs eksamensforsøg i anatomi I blev ikke
imødekommet.
En ansøgning om for sen afmelding til 9. semester blev imødekommet.

Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev imødekommet.

På forespørgsel vedr. præklinisk ophold besluttede studienævnet, at ansøgning om merit for
ophold på hospitalet uden for Danmark (inkl. Grønland og Færøerne) skal sendes til vurde-



4
ring hos institutlederen.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat af møderne 14/97 samt 1/98 blev godkendt.

ad 4 Valg af studenterrepræsentant til koordinationsudvalget
Simon Serbian valgt. (Studielederen er født lærermedlem).

ad 5 Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2 studenterrepræsentanter til ruskursus-
udvalg (studiestart/tutorordning)
Lærerrepræsentanter: Poul Jaszczak, Jørgen Hedemark Poulsen
Studenterrepræsentanter: Louise Isager, B. Juvik.

ad 6 Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2 studenterrepræsentanter til dispensations-
udvalg
Lærerrepræsentanter: Steen Sejer Poulsen, Peter Lyngdorf
Studenterrepræsentanter: Rikke Reinsmark, Henrik Stæhr Jensen.

ad 7 Udpegning af 3 lærerrepræsentanter og 3 studenterrepræsentanter til
evalueringsudvalg:
Lærerrepræsentanter: Jørgen Hedemark Poulsen, Paul Kristjansen, Viggo Jønsson
Studenterrepræsentanter: Birgitte Schou Rode, Katrine Bagge Iversen, Jens Ulrich Jensen.
Tilknyttede: Nina Grosman (konsulent), Leif Christensen, Martin Vinten, Pia Henriksen
(sekretær).

ad  8 Valg af lærerrepræsentanter og studenterrepræsentanter til pædagogisk ar-
bejdsgruppe
Lærerrepræsentanter: John Dich, Nina Grosman, Poul Jaszczak
Studenterrepræsentanter: Louise Isager, Klara Naver.

ad  9 Udpegning af 3 lærerrepræsentanter og 2-3 studenterrepræsentanter til
kvalitetssikringsudvalg
Lærerrepræsentanter: Torben Schroeder, Olaf Paulsen, Jørgen Hedemark Poulsen
Studenterrepræsentanter: Louise Isager, Lars Lindberg.

ad 10 Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2 studenterrepræsentanter til international
arbejdsgruppe
Lærerrepræsentanter: Jørgen Hedemark Poulsen, Olaf Paulson
Studenterrepræsentanter: Birgitte Schou Rode, Maria Glumby.

ad 11 Kvote II optagelsesudvalg
Til udvalget skal 2 pladser nybesættes: lærerrepræsentant fra klinik samt studenterrepræsentant.
Studienævnet orienteres når disse er fundet.

ad 12 Studieplansrevision
Det fremsendte forslag blev gennemgået i detaljer. Generelt fandt man, at det på en række
punkter afveg væsentligt fra de oprindelige semesterudvalgskommissorier og det første op-
læg, som det blev fremlagt af koordinationsgruppen. Det blev bl.a. fremført, at den skitserede
eksamensstruktur ikke imødekom de integrationsbestræbelser, der generelt var udgangspunk-
tet for studieplansrevisionsarbejdet. På baggrund af det fremsendte notat fra Odense Univer-
sitet til Undervisningsministeriet besluttede man at genbearbejde udkastet, således at specielt
eksamensbeskrivelserne blev fremlagt i en mere sammenskrevet og overordnet form. En
endelig stillingtagen til strukturen vil i første omgang afvente et ministerielt respons.

ad 13 Meddelelser
a. Der var modtaget en klage vedr. den meget sene offentliggørelse af karakterer for celle-
biologi, hvilket havde medført at resultaterne ikke blev opslået rettidigt i forhold til syge-/
reeksamen. Studienævnet var enige i det uacceptable i den sene udmelding.
Birgitte Rode gjorde opmærksom på, at cellebiologi ikke var det eneste fag, hvor der havde
været problemer.
Poul Jaszczak kontakter censorformandskabet med henblik på afklaring af, hvordan man evt.
kan formidle bedre til censorerne.

Fra 12. semester studerende forelå en klage over hovedspørgsmålet ved  eksamen i kirurgi. -
Klagen udsendes til behandling på næste studienævnsmøde.

Meddelelse fra Brian Bjørn om at han holder orlov fra studiet og dermed udtræder af studie-
nævnet.

Vedrørende udvidelse af 2., 4. og 6. semester med 1 uge var modtaget skrivelse fra Jesper
Brahm, Fysiologisk institut. De involverede fag prøver at finde en alternativ løsning, så
udvidelse af semestret undgås.

Spørgsmålet om kursus i basal sexologi tages op, når ny lektor er ansat i klinisk sexologi.
Fysiologisk institut vil fortsat være deltager i kurset.

Fra Undervisningsministeriet var modtaget kopi af skrivelse til Odense Universitet med med-
delelse om tilladelse til igangsætning af 1-årig supplerings uddannelse i tværvidenskabelig
sundhedsforskning.

ad 14 Eventuelt
Nina Grosman gjorde opmærksom på, at holdsætningen på 7. semester foråret 1998 var
problematisk, idet der var oprettet 4,5 hold på Rigshospitalet, 4,5 hold i kommunen og 3 hold
i amtet. Da disse hold videreføres på 8. semester vil fordelingen medføre, at der udløses 8 hold
til den centrale undervisning. Havde de to halve hold været placeret i amtet ville der kun skulle
oprettes 6 hold. Poul Jaszczak vil undersøge sagen.

ref.   Grete Rossing

Studiet
REFERAT AF MØDE I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPI-
TALET, D. 22. JANUAR 1997 KL. 15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, lektor Folmer Elling, lektor Peter Lyngdorf, overlæge
Henrik Permin, lektor Viggo Jønsson, stud. med. Anja Bech Hansen (12. sem.), stud. med.
Sven Pörksen (8. sem.), stud. med. Inger Johanne Poulsen (7. sem), sekretær Rita
Dalhammer, studentersekretær Benedicte Utke Ramsing

Fraværende: lektor Kjeld Lyngborg, prof. O. Paulson, lektor Henrik Arendrup, stud.
med. Linda Jakobsen (Skemafrit sem.), stud. med. Pernille Bruusgaard (10. sem.), stud.
med. Troels Bygum Knudsen (9. sem.),

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt med rettelse af ordlyd i pkt 8

3. Meddelelser fra formanden
TS har været til møde i studienævnet om den nye studieplan. Brev fra ministeriet om at
kalde 1. Del for bachelor og fra 2002 gøre studiet et ½ år kortere til 6 år.
OSKE-rapport til orientering. Opfølgning til punkt på sidste møde.

4. Meddelelser fra studienævn mm

5. Meddelelser fra sekretariatet
Der er travlt med udsendelse af introduktionsmateriale til det nye semester.

6. Meddelelser fra semestrene
7. Sem:  Spørgsmål fra de studerende. Skal tutor undervise 10 timer. Svar tutor får 20 timer
betalt pr semester. Halvdelen er for planlægning og halvdelen er til undervisning/hvordan
går det dvs. 5 timer på 7. Og 5 timer på 8. Du kan ikke forvente en formel undervisning
hver dag, men 1 time ca. hver uge til at finde ud af hvordan det går, evt. tage cases op el.
lign.
Mange af samklinikkerne er glippet. Enten er psykiateren eller onkologen udeblevet.

7. Inspektorbesøg på afdelinger
Ordningen er blevet positivt modtaget af alle involverede parter. Inspektorbesøg vil derfor
blive indført fast og vi regner med et besøg på alle de afdelinger, på Rigshospitalet og
Frederiksberg Hospital, der underviser, ca. en gang om året.

8. Evaluering af PBU, 10. Semester
Indførelsen af PBU på 10. Semester er blevet positivt modtaget af de studerende.

9. Programmer til skemalægning
Vi har fået navnet på et program, der evt. kan bruges til skemalægning af undervisningen.
Vi kan umiddelbart se om vi kan bruge det, men vil invitere firmaet på besøg til en
demonstration af programmet.

10. Mødedatoer i foråret
26. februar, 2. april, 30. april, 28. maj, 18. juni, 27. august.

11. Evt.

KAGE: stud. med. Troels Bygum Knudsen tager kage med på mødet den 26. februar 1998

Referent: Studentersekretær Benedicte Ramsing

Sporten kort
MÅLMAND SØGES.

AC Glansholdet er et fodboldhold som består af 19 spillere, der alle er medicinere. Vi er alt fra
spillere med 2-3 års erfaring til folk som altid har spillet fodbold, samt en enkelt ex-professio-
nel.

 AC Glansholdet spiller i DAI�s A-række og træner i øjeblikket en gang om ugen, senere på
sæsonen træner vi 1-2 gange om ugen, samt spiller kamp i weekenden. Vi har ikke ambitioner
om at slå Brøndby og FCK, ej heller om at tabe til ukendte serie 6 hold. Vores ambitioner ligger
snarere i at blive godt placeret i turneringen, samt at forbedre vores placering i forhold til sidste
års pokalturnering, hvor det blev til en 2.-plads skabt i forening med A-holdet.

Det vi søger, er en målmand, som har lyst til at spille fodbold 1-3 gange ugentlig, samt gerne
har erfaring som passer til DAI�s A-række (svarer ca. til serie 4 i SBU og serie 2/3 i KBU). Er
du interesseret kan du rette henvendelse til nedenstående eller spørge efter Teffe nede i studenter-
klubben.

På vegne af AC Glansholdet

Jens Rasmussen  Palle Rasmussen
Tlf. 31 21 88 01                                             Tlf. 31 21 64 17



5Studiet

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 afhol
des, 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.

Studievejledningen
TRÆFFETIDER I 1998 FOR UGE 12 + 13

Dag / dato. Træffetid. Telefontid.    Vejleder. Bemærkning.

Onsdag 18/3 17.30 - 19.00 aflyst Jes Braagaard møde ml. kl. 15-17.30

Torsdag 19/3 16 - 19 15 - 16 Palle Rasmussen

Onsdag 25/3 16 - 19 15 - 16 Jes Braagaard

Torsdag 26/3 16 - 19 15 - 16 Palle Rasmussen

PRIMÆR INTERNATIONALVEJLEDER

Dag / dato. Træffetid. Telefontid.    Vejleder. Bemærkning.

Tirsdag 24/3 10 - 13 13 - 14  Jon Prause

OBS !!! Jon Prause behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS o.lign )
samt forhold vedrørende gæstestuderende ved medicinstudiet i københavn.

BEMÆRK : A) Christian Engell har orlov fra d. 2. Feb 1998 til d. 1. Sep. 1998 .
B) Christian Heilmann har orlov fra d. 2. Mar 1998 til d. 2. juni 1998 .

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 tlf. 35 32 70 92 lokale 9.1.41
    Pia Henriksen tlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA SIN HOLDPLADS ?

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

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervisningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel,
manglende børneinstitutionsplads), skal du først og fremmest skaffe dokumentation på
grunden til dit fravær d.v.s. lægeerklæring (udfærdiget i sygdomsperioden eller umid-
delbart 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.

KLINISK GRUNDKURSUS - 3. SEMESTER

Arrangerer du selv et klinisk ophold eller skal du skal på præklinisk ophold gennem IMCC?
Så skal vi bede dig afmelde din plads på fakultetets kliniske grundkursus, da det koster mange
ressourcer at oprette flere hold end der reelt er brug for.

Du skal være sikker på, at du ikke får brug for din plads, da du vil være nødt til at søge om
gentagelse af den kliniske undervisning, hvis du fortryder efter at holdene er oprettet/ ophol-
dene er overstået. Er du i tvivl, så kontakt Pia Henriksen inden du afmelder dig.

Afmelding skal ske skriftligt på sedlerne der hænger på opslagstavlen ved lokale 9.1.41.
Afmeldinger modtages med tak inden den 20. marts, hvor fordelingen på hospitaler og
perioder foretages.

Pia Henriksen
Studienævnssekretær

DU KAN NU KONTAKTE STUDIEVEJLEDNINGEN VIA
E-MAIL.

Har du spørgsmål vedrørende udlandsophold, SU, meritering af fag, semesterfri, orlov eller
andet, kan du nu spørge via e-mail.
Vores e-mail adresse:

SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen

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.

Fase I

OMSTÆNDIGHEDER?

Lykkelige eller ej, det er vigtigt at være forberedt når du skal føde. Vi giver dig fra studie-
vejledningen derfor denne Invitation til at komme forbi studievejledningen og høre om nogle
ting i den nærmeste 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 vandre-
journal 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. amning.  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 uddan-
nelse, 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 fa- deren

- 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
betingelserne 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 leveomkostnin-
ger.

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
vejledning i regler omkring udbetaling af fødselsklip.

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

UGE 11
MANDAG DEN 09.03 KL. 12-16
ONSDAG DEN 11.03 KL. 08-17

UGE 12
MANDAG DEN 16.03 KL. 12-16
ONSDAG DEN 18.03 KL. 08-14
FREDAG DEN 20.03 KL. 14-17
UGE 13
MANDAG DEN 23.03 KL. 12-16
TIRSDAG DEN 24.03 KL. 16-19
ONSDAG DEN 25.03 KL. 14-18
TORSDAG DEN 26.03 KL. 16-19

UGE 14
MANDAG DEN 30.03 KL. 15-18
ONSDAG DEN 01.04 KL. 13-17

UGE 15
MANDAG DEN 06.04 KL. 16-18
TIRSDAG DEN 07.04 KL. 16-19
ONSDAG DEN 08.04 KL. 08-14

UGE 16
TIRSDAG DEN 14.04 KL. 14-18
TORSDAG DEN 16.04 KL. 14-18
FREDAG DEN 17.04 KL. 10-16

UGE 17
MANDAG DEN 20.04 KL. 10-14
TIRSDAG DEN 21.04 KL. 14-18
TORSDAG DEN 23.04 KL. 12-16

UGE 18
MANDAG DEN 27.04 KL. 10-16
ONSDAG DEN 29.04 KL. 16-18
TORSDAG DEN 30.04 KL. 12-16

UGE 19
MANDAG DEN 04.05 KL. 09-13
TIRSDAG DEN 05.05 KL. 09-13
ONSDAG DEN 06.05 KL. 12-18
TORSDAG DEN 07.05 KL. 12-18

UGE 20
LUKKET PGA. 6. SEM. EKSAMEN

UGE 21
ONSDAG DEN 20.05 KL. 14-18
TORSDAG DEN 21.05 KL. 14-18
FREDAG DEN 22.05 KL. 08-16

UGE 22
MANDAG DEN 25.05 KL. 10-16
ONSDAG DEN 27.05 KL. 15-18
TORSDAG DEN 28.05 KL. 14-18
FREDAG DEN 29.05 KL. 12-16

UGE 23
TIRSDAG DEN 02.06 KL. 10-14
ONSDAG DEN 03.06 KL. 14-18
TORSDAG DEN 04.06 KL. 09-18

UGE 24
MANDAG DEN 08.06 KL. 10-13

ANATOMISK INSTITUT
STUDENTERKONTORET

Fase II
KÆRE ALLE MEDICINSTUDERENDE PÅ FASE II

Laboratorium for Kliniske Færdigheder er stedet, hvor du kan komme og øve dig i de prakti-
ske procedurer, du har brug for i klinikken. Eksempelvis:
· venflonanlæggelse · kateteranlæggelse
· sutur · genoplivningsteknik
· knudebindingsteknik · gynækologisk praksis

Desuden har vi en PC-sal med 14 computere, hvortil hører et væld af interaktive CD-rom-
programmer om bl.a. kardiologi, neurologi, patologi og anæstesi.

Åbningstider for Laboratorium for Kliniske Færdigheder
Hverdag Weekend

PC-salen 13-21 10-18
Laboratorierne

Øvede (alle dage) 16-21 10-18
Uøvede (kun tirs- & torsdage) 16-21 ¸
For at undgå ventetid, bedes I ringe og bestille tid på hverdage mellem kl. 13-18 eller week-
ends mellem kl. 10-18 på tlf. 3545 5407.

Torsdag den 19. marts tilbydes kurser i suturteknik for alle studerende på fase II. Ring snarest
på ovenstående telefonnummer for at blive tilmeldt.

Venlig hilsen studentermedhjælperne

FORSIDER TIL OSVAL II

Ved gennemgang af forsiderne til forårets OSVAL II-opgaver
har jeg konstateret at 61 af de studerende der har tilmeldt sig
eksamen i OSVAL II, sommeren 1998, endnu ikke har afleveret
forsiden.
Jeg mangler derfor helt nødvendige oplysninger om opgaverne,
som f.eks. titel og vejleder.
De studerende der fortsat ønsker at gå til eksamen i indeværende
eksamenstermin, skal straks aflevere en forside. Hvis forsiden ikke
er modtaget i OSVAL-sekretariatet senest mandag den 23. marts 1998,
vil eksamenstilmeldingen blive annulleret.
Forsider til OSVAL II kan afhentes i skufferne udenfor sekretariatet.

Gitte Birkbøll
OSVAL-sekretariatet

VEDR.: ERSTATNINGSFORELÆSNING FOR 12.
SEMESTER - FORÅRET 98

Fredag d. 24.04.98 kl. 10.15-11.00 i AUD på Rigshospitalet afholdes forelæsning v/
overlæge Finn Hardt.
Emnet er �alkoholbetingede somatiske lidelser�.

Forelæsningen erstatter forelæsningen d. 05.03.98, som glippede.

Venlig hilsen

Rita Dalhammer
Sekretær for Klinikudvalget Rigshospitalet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK FILOSOFI,
ETIK OG METODE
59. ordinære møde

Emne:        Det Etiske Råd: status over de 10 første år og visioner for
fremtiden.
Tid: Torsdag den 2. april kl.19.30.
Sted: Aulaen , 1. sal, opgang 4, Kommunehospitalet, Øster Farimagsgade
                                                                   5, 1399
København K.
Program:
 a) Foredrag ved formand for Det Etiske Råd professor, dr.jur.  Linda Nielsen
  b) Pause
  c) Diskussion

Med venlig hilsen,

Asbjørn Hróbjartsson
Sekretær i Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode.
Det Nordiske Cochrane Center
Tagensvej 18 B
2200 N
Telefon: 35 45 70 05
Fax : 35 45 70 07

Studietilbud

KÆRE INTERNATIONALE KONTAKTPERSONER
På Web-site adressen http://www.ku.dk/sa/inter/ kan I finde
marts-udgaven af Meddelelser fra Det internationale Kontor.
Overskrifterne er som følger:
TEMPUS generelt
TEMPUS ansøgningsrunde 1998/99
TEMPUS The Phare & Tacis Information Centre, Bruxelles
TEMPUS partnersøgning
TEMPUS godkendte projekter 1997/98
FIRST konsultation om EU-midler, 1. april 1998
EU og USA: Nyt om samarbejdsprogrammet
Fifth RTD Framework Programme
Training and Mobility of Researchers (TMR)
Leonardo da Vinci Programmet
Norfa
University College London: 1998/99 Research Scholarships
Publikationer

Studiet
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Fysiologi
I sidste uge ankom så den splinternye 4. Udgave af Berne & Levy, som så mange har �længtes�
så meget efter.

Berne & Levy: Physiology
4. udgave, 1998, 1131 s., indb. Kr. 420,00

Mikrobiologi
Det trækker øjensynligt ud med den nye udgave af Høiby: Basal og klinisk mikrobiologi. Men
nu er det væsentligste udenlandske alternativ på hylderne igen i Bogladen  - og endda i en helt
ny udgave:

Mims et al.: Medical Microbiology
2. udgave, 1998, 584 s., hft. Kr. 495,00

NYT OM LÆGEVIKAR

FADL har med Amtsrådsforeningen (ARF) indgået overenskomst for medicinstuderende,
der ansættes som vikar i underordnet lægestilling pr. 1.4.1997.
Efterregulering
ARF har lovet at efterreguleringen udbetales ved lønkørslen 1.4.1998. Såfremt du i 1997
havde lægevikariat skal du huske at aflevere dit skattekort til sygehuset.
Lønnen pr 1. april 1998 er:
Årsløn kr. 218.103,00
Månedsløn kr.   18.175,25
Timeløn kr.        113,36
Vikariatformidling?
Hvis du ønsker at søge vikariat kan du gøre følgende:
Udfyld tilmeldingsblanket (er andetsteds i bladet) og returner denne til FADL. Du kan også
selv søge et vikariat.
FADL anbefaler at du gør begge dele.
Hjælp dig selv!
Der er lavet en ny lov om, hvad en ansættelseskontrakt skal indeholde. Bl.a. hvad man er ansat
som, hvilken periode og hvilken løn. FADL kan hjælpe dig med, om du bliver ansat under de
rette vilkår, derfor send din ansættelseskontrakt ind. Husk der skal stå, at du er ansat under den
nye overenskomst pr 1. april 1997.
HS
Der er ikke indgået overenskomst med HS. FADL forsøger i øjeblikket at få forhandlinger i
gang.
Yderligere info
Hvis du ønsker at læse overenskomsten i sin helhed, kan du få en kopi af den og hovedaftalen
i din kredsforening.

Med venlig hilsen
FADL�s lægevikargruppe

LÆGEVIKARFORMIDLING 1998
Tilmeldingsblanket

Jeg vil gerne tilbydes lægevikariater efter følgende retningslinier:

Medlemsnr. (Kun Århusmedlemmer):______________CPR-nr:______________________

Navn:_________________________________________________________________________________

Adresse:_______________________________________________________________________________

Postnummer og by:________________________________Tlf.-nr____________________

Evt. Ferieadresse:__________________________________________________________

c/o:______________________________________________________________________

Postnummer og by________:________________________Tlf.-nr___________________

Ferieperiode (DDMMÅÅ - DDMMÅÅ):________________________________________

Disponibelperiode 1 (DDMMÅÅ - DDMMÅÅ):___________________________________

Disponibelperiode 2 (DDMMÅÅ-DMMÅÅ):____________________________________

Studietrin:_________Bestået farmakologi:____________Bestået mikrobiologi:____________

Særlige bemærkninger (herunder tidligere vikariater):________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Ønsket sted og speciale (sæt x):

_  Nordjyllands Amt _ Frederiksberg Kommune
_ Viborg Amt _ Københavns Kommune
_ Århus Amt _ Jylland
_ Ringkøbing Amt _ Fyn
_ Vejle Amt _ Sjælland
_ Ribe Amt _ Hele Landet
_ Sønderjyllands Amt
_ Fyns Amt _ Gyn/Obs
_ Storstrøms Amt _ Kirurgi
_ Vestsjællands Amt _ Medicin
_ Roskilde Amt _ Organkirurgi
_ Frederiksborg Amt _ Ortopædkirurgi
_ Københavns Amt _ Andet
_ Bornholms Amt _ Alle specialer

_ Psykiatri
Tilmeldingsblanketten returneres til din egen kredsforening. Hvis du søger vikariat uden for
din egen kredsforenings organisationsområde, vil blanketten blive videresendt i kopi til de
respektive kredsforeninger.

NY TURNUSORDNING ELLER ...?

FADL afholder endnu engang informationsmøde om turnusordningen. Men denne gang har
Sundhedsstyrelsen og regionerne indvilliget i at informere om turnus -  foruden FAYL.

I øjeblikket er FADL, FAYL, Amtsrådsforeningen og Sundhedsstyrelsen igang med en eva-
luering af turnusordningen. Det sidste halve år er der arbejdet på, hvordan ordningen skal se
ud for fremtiden. På mødet vil Sundhedsstyrelsen fremlægge det foreløbige resultatet.

Et udvalg under Sundhedsstyrelsen - bestående af samme interessenter som før - vil i foråret
og sommeren evaluere kvaliteten af selve uddannelsen i turnus. Desuden er der fokus på, om
Sundhedsstyrelsen kan garantere en turnusplads til alle. I 1997 var der 427 kandidater og 399
turnusstillinger. I 1998 er der 413 turnusstillinger og endnu flere kandidater.

Hvis du vil høre, hvad Sundhedsstyrelsen, regionerne og FAYL har at berette om turnus-
ordningen, så er der møde i:

Århus
tirsdag den 24. marts
kl. 16.00 - 19.00
Fysiologisk Auditorium A

København
mandag den 30. marts
kl. 16.30 - 19.30
Dam Auditoriet

Odense
tirsdag den 31. marts
kl. 16.00 - 19.00
Emil Årestrup Auditoriet

Med venlig hilsen
På vegne af FADL�s Turnusudvalg

Ellen Ostenfeld Strunge

VEDRØRENDE FADL�S
FORSIKRINGSORDNING

I forbindelse med FADL�s RUS-introduktion  i februar måned var sekretariatet desværre ikke
i besiddelse af de nye forsikringspjecer. Sekretariatet havde bestilt de nye pjecer i uge 2, men
har først modtaget disse i indeværende uge.

Du er meget velkommen til at afhente forsikringspjecen på sekretariatet,  du kan naturligvis
også ringe til sekretariatet 31392641,  hvis du ønsker pjecen tilsendt eller hvis du ønsker
yderligere oplysninger om FADL�s forsikringsordning.

Med venlig hilsen
FADL�s sekretariat

Bøger

FADL

Studiet & FADL
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TURNUSPJECEN

1. udgave 1997
Pjecen er en informationspjece, som er udarbejdet til kommende turnuskandidater af Gruppen
af Yngste læger (GYL) under Foreningen af Yngre Læger (FAYL).

Formålet med pjecen er, at give kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i
forbindelse med arbejdet som turnuskandidat.

Pjecen indeholder følgende emner:

? Turnustilmelding og central fordeling
? Lodtrækning
? Yderamtsordning
? Turnuskontrakten
? Særlige hensyn
? Værnepligt
? Lægeboliger
? Graviditet
? Turnusordningen generelt

Bagest i pjecen kan du finde nogle nyttige telefonnumre.

Til pjecen er brugt materiale fra kursusmappen ved GYL?s introduktionskurser for nybagte
kandidater.

Turnustilmelding og central fordeling.

Når du har tilmeldt dig eksamen på 12. semester sender Sundhedsstyrelsen automatisk et
tilmeldingsskema til turnusordningen. I brevet vil der også være en vejledning om turnus-
ordningen, og oplysninger om de tidsfrister du skal overholde. De fleste tilmelder sig når de
er på 12. semester, men du kan vælge at udskyde din tilmelding i op til 2? år. Det er op til dig
at være opmærksom på fristens udløb, samt at rekvirere et nyt tilmeldingsskema hos Sundheds-
styrelsen når du ønsker at tilmelde dig.

Tilmeldingen er bindende og kan kun ske én gang. Tager man ikke imod anviste turnusstilling
udgår man af turnusordningen, og kan ikke senere træde ind - der er altså kun én chance i
lodtrækningen.

Lodtrækning.

Når alle, der ønsker at tilmelde sig turnusordningen det pågældende semester, har indsendt
deres tilmeldingsskemaer, foretager Sundhedsstyrelsen en lodtrækning, hvor hver tilmelding
får et nummer. Lodtrækningsnummeret påføres tilmeldingen, som tilbagesendes til ansøgeren.
Når du får dit tilmeldingsskema tilbage fra Sund-
hedsstyrelsen, skal du anføre en prioriteret rækkefølge af samtlige amter i landet, sådan at du
skriver det amt du helst vil arbejde i som nummer 1, andenprioritet som nummer 2 og så
fremdeles.

Sundhedsstyrelsen fastsætter hvor mange kandidater, der skal fordeles til hvert amt.

Sundhedsstyrelsen fordeler kandidaterne til amterne i henhold til lodtrækningsnummeret på
den måde, at den kandidat der har lodtrækningsnummer 1, får opfyldt sin første prioritet, og de
følgende numre får opfyldt deres ønsker i det omfang det kan lade sig gøre. Når pladserne skal
fordeles tager Sundhedsstyrelsen også hensyn til, hvad der populært kaldes ?yderamts-
ordningen?, samt til læger der er værnepligtige, frivilligt går i militæret, eller får dispensation.

Yderamtsordningen.

Man har valgt at definere bestemte amter som ?yderamter? - altså amter der ligger et stykke
væk fra de tre store universitetsbyer, hvor de fleste søger hen. På tilmeldingen kan du se hvilke
amter, der indgår som yderamter.

Ordningen indebærer, at Sundhedsstyrelsen først fordeler ansøgere der har et yderamt som 1.
prioritet. Er der flere ansøgere med et bestemt yderamt som 1. prioritet end der er turnuspladser
i amtet, anvendes lodtrækningsnummeret. Man fortsætter i ?yderamtsordningen? på 2. priori-
teten eller følgende prioriteter, så længe man prioriterer yderamter.

Den noget uigennemskuelige ?yderamtsordning? indebærer således ingen garanti for at man
tildeles det yderamt, man har prioriteret først. Men til gengæld en vis mulighed for at komme
til det yderamt, du gerne vil arbejde i, hvis du får et dårligt lodtrækningsnummer.

Er du meget uheldig og bliver sendt langt væk, har du mulighed for efter fordelingen, men før
du skriver kontrakt med amtet, at søge Sundhedsstyrelsen om at blive fordelt på ny.

Sundhedsstyrelsen kan imødekomme dit ønske, hvis der er ubesatte turnusblokke i den region
du gerne vil til. Læs mere herom i materialet fra Sundhedsstyrelsen.

Særlige hensyn.

Ved turnustildeling kan Sundhedsstyrelsen endvidere tage særlige hensyn fx i forbindelse
med sygdom i den nærmeste familie. Du skal udfærdige en ansøgning om

særlige hensyn, hvor du nøje beskriver, hvorfor du søger om særlige hensyn. Se nærmere
herom i turnusbekendtgørelsen, og hent eventuelt råd og vejledning hos medlemmer af GYL-
gruppen.

Midlertidig udsættelse af turnusafviklingen gives til gravide. Mænd der ønsker frihed i forbin-
delse med fødsel, eller som ønsker at aftjene værnepligt.

Udsættelse kan endvidere søges af Ph.D.studerende eller andre i forskerstillinger.

Værnepligt og kontrakt med forsvaret.

Mandlige kandidater der indkaldes til værnepligt i forsvaret, samt kandidater der indgår kon-
trakt med forsvaret om en tilsvarende ordning, tildeles amt i blandt et af de to højst prioriterede
ønsker indenfor uddannelsesregion Nord og Syd, og for uddannelsesregion Øst - et af de tre
højst prioriterede ønsker.

Turnuskontrakten.

Når Sundhedsstyrelsen har fordelt turnuskandidaterne til landets amter, foretager amterne en
intern fordeling af ledige turnusblokke. Der er for øjeblikket ingen regler for, hvordan denne
fordeling skal foregå, og praksis spænder fra anvendelse af tidligere tildelte lodtræknings-
nummer, over ny lodtrækning, til amter hvor man forsøger at tage hensyn til alles ønsker. Du
gør derfor klogt i straks at rette henvendelse til det tildelte amt og forhøre dig. Her kan du prøve
at forhandle omkring starttidspunkt og ansættelsessted. Med tiden sender amtet/sygehuset en
ansættelseskontrakt, som skal omfatte hele turnusperioden det vil sige 1? år. Ansættelses-
kontrakten er din sikkerhed for løn under sygdom, graviditet etc. Du skal være opmærksom
på, at ansættelseskontrakten er bindende, når du har returneret den i underskrevet stand.
Lægeboliger.

Hvis du ønsker en lægebolig der hvor du skal ansættes, er det klogt at henvende sig til
administrationen på sygehuset i god tid. Senest når du accepterer at tiltræde en stilling, skal du
underrette administrationen, hvis du er interesseret i at få en lægebolig. Er der ingen ledige
lægeboliger, skal sygehuset senest 1 måned efter din tiltræden, have medvirket til at skaffe dig
en anden bolig. Hvis der opstår problemer, så kontakt reservelægerådet på sygehuset eller
amtsreservelægerådet. Ret til lægebolig gælder kun udenfor storkøbenhavn.

Børnepasning.

Med hensyn til børnepasning må man rette henvendelse til de kommunale myndigheder.
Nogle steder eksisterer der lokale aftaler mellem sygehuset og kommunen. Kontakt syge-
husets personalechef herom.

Graviditet.

Kvindelige læger, der har et ansættelsesforhold, har ret til orlov med fuld løn (grundløn +
kvalifikationstillæg + holddriftstillæg) fra 8 uger før forventet fødsel, til og med 24 uger efter
fødslen.

Mandlige læger har ret til 2 ugers fædreorlov - med fuld løn indenfor de første 14 uger efter
barnets fødsel.
De sidste 10 uger af moderens barselsorlov kan helt eller delvist afholdes af faderen, ligeledes
med fuld løn.

Arbejdsgiveren skal underrettes senest 3 måneder før forventet termin, eller ved ansættelsen,
om hvornår barselsorloven afholdes. Det er i den forbindelse vigtigt, at ansættelsespapirerne
underskrives, da du ellers kan risikere, at amtet ønsker at udskyde din turnusstart i forbindelse
med barselsorloven. Dette betyder i så fald, at du ikke har et ansættelsesforhold, og dermed
ikke ret til barselsorlov.

Turnusordningen generelt.

Turnus er din praktiske og alment dannende grunduddannelse som læge, og ligger derfor først
i det postgraduate karriere forløb. Som turnusordningen ser ud i dag, sikres turnuslæger en
nogenlunde ensartet og hurtig turnusuddannelse, uden at skulle slås for stillingerne med mere
eller mindre gennemskuelige kvalifikationskrav. Turnusordningen er ikke ideel, men resultatet
af skiftende forhandlinger mellem Sundhedsstyrelsen, amterne, FADL og Lægeforeningen.
Ordningen indebærer en vis form for tvang, der naturligt opleves som utilfredsstillende blandt
berørte læger. Derfor er ordningen ofte emne for diskussion, og Gruppen af Yngste Læger og
FAYL vil også fremover afsætte tid og plads hertil.

Det er FAYL?s opfattelse, at fordelene ved den nuværende turnusordning - set som et hele - er
større end ulemperne. FAYL holder sig løbende ajour med turnusordningens administration,
og vil også fremover arbejde for at forbedre ordningen.

Har du spørgsmål?

De fleste har mange spørgsmål i forbindelse med turnusordningen. Det er en god idé at
undersøge mulighederne for bolig, børnepasning, turnusstart og ventetider i de forskellige
amter.

Har du yderligere spørgsmål, kan du ringe til FAYL på telefon 35 44 85 00. Her kan du tale
med en sekretariatsmedarbejder, eller få oplyst telefonnummer på en GYL-repræsentant fra dit
universitet.

Introduktionskurser.

Efter sidste eksamen vil du blive inviteret til et introduktionskursus for nyuddannede læger
arrangeret af GYL-gruppen. Her kan du blandt andet få svar på spørgsmål om løn, graviditet,
overenskomst o.lign.

Tegninger: Peter Ellekvist.
Redaktion: Grete Teilmann, Jens Winther Jensen

FADL
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Telefonliste.
FAYL: 35 44 85 00
Amterne (Sundhedsforvaltning):

Københavns Amt: 43 22 22 22
Frederiksborg Amt:42 26 66 00
Roskilde Amt: 46 32 32 32
Vestsjællands Amt: 57 87 25 33
Storstrøms Amt: 54 82 32 32
Bornholms Amt: 56 95 60 00
Fyns Amt: 65 56 10 00
Sønderjyllands Amt: 74 33 50 50
Ribe Amt: 75 42 42 00
Vejle Amt: 75 83 53 33
Ringkøbing Amt: 97 32 08 66
Århus Amt: 89 44 66 66
Viborg Amt: 87 27 17 00
Nordjyllands Amt: 96 35 10 00

FADL (Foreningen af Danske Lægestuderende).
Hovedkontorer i henholdsvis Odense, Århus og Kbh.:

Odense: 66 13 96 01
Århus: 86 19 79 99
København: 31 39 26 41

OMLÆGNING AF FORSKUD FRA 2.
MARTS 1998

Som tidligere varslet i MOK bliver proceduren for udbetaling af forskud nu ændret med
virkning fra 2. marts. Der er ikke længere personaleressourcer til at fortsætte den meget
tidskrævende måde at udbetale forskud på, som er gældende idag.

Fra den 2. marts 1998 skal du, hvis du vil have forskud på din vagtløn, selv udfylde en
formular på Vagtbureauet med alle relevante oplysninger, vedlægge de relevante lønsedler og
lægge det i en speciel bakke/kasse. Hvis du er på hold og derfor ikke kan vedlægge styrke-
listen, angiver du blot hvilke vagter, der tages forskud på.

Bakken/kassen tømmes en gang ugentligt (onsdag kl. 12.00), hvorefter papirerne behandles.
Hvis du har afleveret papirerne i udfyldt stand senest onsdag kl. 12.00, vil dit forskud være til
rådighed på din bankkonto den følgende torsdag.

Der udbetales ikke forskud pr. check mere med virkning fra den 2. marts.

UDBETALING AF FERIEPENGE OPTJENT I
1997

Vagtbureauet har i uge 9 udsendt FERIEPENGEKORT for det ferieår, der starter 1. maj 1998.
Hvis du ikke har modtaget FERIEPENGEKORT, så kontakt Vagtbureauet.

UDBETALINGEN

Hvis du vil have feriepenge udbetalt i 1. feriepengekørsel, skal dit feriepengekort være Vagt-
bureauet i hænde senest onsdag den 25. marts 1998. Dine feriepenge vil derefter være til
rådighed på din konto torsdag den 2. april.

Derefter køres der feriepengekørsler hver anden uge:

- Aflevering af feriepengekort ULIGE uger torsdag inden kl. 10.00
- Udbetaling af feriepenge LIGE uger om torsdagen

NB! Hvis dit feriepengebeløb er UNDER 500 kr., er pengene til disposition onsdag den 2.
april. Vagtbureauet skal ikke have disse feriepengekort tilsendt!

NYE ÅBNINGSTIDER PÅ VAGTBUREAUET

Som led i besparelserne og deraf færre medarbejdere på Vagtbureauet indføres nye åbnings-
tider på Vagtbureauet. Disse træder i kraft pr. 2. marts 1998, og fra Vagtbureauets side må vi
henstille til, at åbningstiderne respekteres.

Mandag: Kl. 9.30 - 12.00  og  13.00 - 15.00

Tirsdag: LUKKET

Onsdag: Kl. 9.30 - 12.00  og  13.00 - 15.00

Torsdag: Kl. 9.30 - 12.00  og  13.00 - 15.00

Fredag: LUKKET

Samtidig skal I være opmærksomme på, at mandage i ULIGE uger er lønningsmandage,
hvilket betyder, at der er meget travlt på Vagtbureauet. Når der bliver færre ansatte på Vagt-
bureauet, bliver lønningsmandagene endnu mere travle!

Vagtbureauet meddeler

SPV - VAGTER

Ugestatistik for ugen: 9/3-1998 - 15/3-1998

ma tir ons tor fre lør søn ialt          %
07-15
bestilt   9  12  13  14  16  27  9  100
07-15
udækket  0  2  2  6  0  0  0  10           10
15-23
bestilt  36  30  26  22  25  18  9  166
15-23
udækket  0  0  1  0  0  0  0  1             0,6
23-07
bestilt  31  25  21  22  24  15  18  156
23-07
udækket  0   0  1  0  0  0  0  1                0,6
ialt
bestilt  76  67  60  58  65  60  36  422
ialt
udækket  0  2  4  6  0  0  0  12          2,9
dæknings
%  100   97  94  90  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:   9/3 - 1998 - 15/3 -1998

man tirs ons tors fre lør søn ialt
ledige
hold  6  5  6  7  6  5  5
arbl.
vagter  22  17  17  21  19  16  15  127
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: 127
Arbejdsløshedsprocent: 76 %

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE
uge 12

Træffetider:
OBS: Der er kommet nye åbningstider på Vagtbureauet. LUKKET både Tirsdag og Fredag
for personlig henvendelse. Vagtchefernes træffetider forbliver uændret.

Mandag 13 - 14
Onsdag 13 - 14
Fredag 13 - 14 (Kun telefonisk henvendelse)

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Vi er desværre nødt til at være lidt mere strikse
med at afvise henvendelser udenfor træffetiderne, da vi også på vagtchefkontoret er skåret ned
i tid. Hvis I har akut behov for at tale med en vagtchef, så læg en besked i vagtafdelingen og
bed om at blive ringet op.

________________________

Chancevagter:
Som en del af jer nok har set, har der i de sidste par uger ofte været ledige chancevagter,
ligesom der for tiden er flere ledige dagvagter. Derfor: Prøv lykken og ring på chancen.

________________________

FADL & Vagtbureauet
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Hygiejniske principper:

Efter ønske fra vores brugere er her lige en lille opsang fra vagtcheferne omkring emnet
hygiejne. Der er desværre en del af vores medlemmer som har glemt alt hvad der lærte på SPV-
kurset omkring hygiejne. Er du i tvivl om hvordan du skal forholde dig, så læs afsnittet i SPV-
bogen igen.
PAS PÅ DIG SELV - ingen andre gør det!!!!
Husk Handsker ved bl.a. mundpleje, sårpleje og kontakt med urin og afføring. Gør ikke som
de andre, men gør hvad der er rigtigt.

________________________

Nye ringetider på opskrivningen:

På grund af omstruktureringer og nedskæringer i vagtafdelingen er der sket en ændring i
ringetiderne. Det som tidligere var en dårlig ringetid, kan i dag godt være en god.
Ligeledes vil der være større travlhed i vagtafdelingen. Der er bedst tid til opskrivninger og
spørgsmål fra kl. 6-8 om morgenen og kl. 15-18 om eftermiddagen. Hjælp vagtafdelingen og
ring i disse tidsrum- TAK

Hvis du misser din ringetid, så mister du din opskrivning. Lad være med at skælde ud på
vagtafdelingen. De administrerer de regler de har fået udstukket. Er du utilfreds så kontakt
vagtchefen .
Hjælp vagtafdelingen så de kan hjælpe dig.

________________________

Til alle Ventilatører på VT-flyverhold med over 100 VT-timer, og vores afdelingshold.

Når du er på vagt og patienten er egnet til at have følgevagt med på (se nedenstående retnings-
linier) bedes du gøre følgende:
Check med patienten, evt. pårørende og altid afdelingen om det er OK, at der kommer en
følgevagt ud til dig. Ring derefter til Vagtbureauet og sig, at du kan have en følgevagt med.
HUSK hvordan det var, da du engang selv skulle have dine følgevagter.
DU kan være en kæmpe hjælp for dine nye kolleger, hvis du gør den lille indsats som
beskrevet ovenfor.
GIV de nye VT-ere en hånd med på vejen.

Regler for afvikling af VT-følgevagter:

En Ventilatør skal have 100 VT-timer, for at kunne have en følgevagt med.
Man skal have 4 følgevagter á 3 timer.
Man kan holdsættes efter 3 følgevagter.
Alle patienter skal være intuberede eller tracheostomerede (ingen krav om respirator).
Man kan afholde 2 følgevagter i træk. (6 timer).
Man skal møde 2 timer før på sin første vagt.
Følgevagter kan afholdes på VT-flyverhold, P-dialyseholdet og Afdelingshold.
Man må tage på Følgevagt efter den 3. kursusdag. (VT-kurset er nu på 2 hverdag og 3 hele
lørdage)

Med venlig hilsen

Lars Vadstrup  og Jakob Lundborg
Vagtchef     Vagtchef

HOLDLEDER-KURSUS
Der er endnu ledige pladser på forårets Holdleder-kursus.

Har du lyst til at blive holdleder, eller er du det allerede, er dette kursus noget for dig. Her vil
blive diskuteret aktuelle problemstillinger, holdlederinstruksen og andre
spændende emner.

Tid: d.28.marts 98          kl. 15-18  på Vagtbureauet

Tilmelding: Senest d. 20.marts kl.12.

Krav: Interesse

      Filmklubben P8'n

præsenterer

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

En film af Joel og Ethan Coen

Fargo
Torsdag den 19. marts kl. 20.00

 "Fargo" er baseret på en virkelig begivenhed,
der fandt sted i Minnesota i 1986. Jerry
Lundegaard (William H. Macy) har gældsat sig.
Han allierer sig med et forbryderpar (Steve
Buchemi og Peter Stormare) for at kidnappe sin
egen kone. Da hans svigerfar er stenrig, håber
Jerry, at denne vil betale en klækkelig løsesum,
stor nok til at betale forbryderne og gælden. Men
alt går galt.

Længde: 1 t. 38 min.
Musik: Carter Burwell
Censur: Tilladt over 16 år

Vagtbureauet og p8'n
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Annoncer
SÆLGES

Medicinsk kompendium
14. udgave, aldrig brugt

kr. 2600,-

Henvendelse til
tlf.: 35 43 87 88
eller bgur@hotmail.com

BØGER SÆLGES:

Peter Elsass: Sundhedspsykologi 150,-
Lars Juul m.fl.: Farmakologi -et kompendium 140,-
Sociale Ydelser 1997 15,-
Niels Michelsen m.fl.: Klinisk Socialmedicin 250,-
Rubin & Farber: Pathology, 2th edition (ubrugt) 400,-
Alle bøgerne er i flot stand.
Henvendelse
Casper Claudius Petersen, Tlf.: 31 35 38 84

KIRURGISK KOMPENDIUM
2. udgave sælges for 2295
Henvendelse: 3379 0201

Efterlysninger
EFTERLYSNING:

I forbindelse med valgaftenen i Studenterklubben onsdag d. 11/3 mistede jeg en trøje. Er du
kommet til at tage en sort, ulden rullekravesweater, bedes du kontakte mig med henblik på
tilbagelevering. Eller aflever den i Klubben.

Jakob
Tlf.: 35387214

EFTERLYSNING !!
jeg har glemt en lille bog� Biokemi� af Jan Mainz i kantinsområdet fredag
6. mar. 1998. Jeg vil meget gerne at have den igen, hvis en af jer, der har
fundet den. Jeg har lånt den fra Albertslund Bibliotek.
Mange tak på forhånd!
Trung Do. hold 405. tlf.21470122 eller E-mail: thdo@stud.mdb.ku.dk

IMCC
IMCC FORÅRSMØDE

                         27. - 29. Marts ved Silkeborg

                 Det er blevet tid til IMCC ´s forårsmøde, - og vi har fundet stedet -

                               PARADISLEJEREN!

Vor alles fader Professor Henrik R. Wulff åbner mødet fredag aften. Med i IMCC helt tilbage
dengang det hele startede, -
med til at opstarte IFMSA, - og idag ærespræsident for IMCC. Vi kender alle hans navn fra
brevpapiret, men hvem er han? -
Kom til Paradislejeren og se giraffen! Wulff vil holde et foredrag om sundhedsvæsnets etiske
basis i forskellige dele af
verden, - et emne han også gav oplæg om på sidste års Ethical Student Conferens, med stor
aplaus!

Hele lørdagen er afsat til et endagskursus i motivering, kommunikation og samarbejde. Vi skal
lære noget nyt! Vi

samarbejder og kommunikerer allerede på livet løs i IMCC, - men kunne vi ikke gøre det
bedre? Hvorfor kommer der ikke
flere til månedsmøderne end der gør? Hvorfor ved nogle medicinere ikke hvad der sker i
IMCC? Hvorfor er der nogle
udvalg man aldrig hører fra, - og hvorfor er lokalformændene så kedelige og enten gamle eller
halvskaldede? Harry Milter
har erhvervet sig ved at afholde kurser om samarbejde og kommunikation siden 1990, og har
afsat hele lørdagen i
paradislejeren til samme!

Lørdag aften kommer havd vi alle sammmen naturligvis kommer til paradislejeren for - FEST
FEST FEST FEST!!!!! til den
lyse morgen. Husker i Port Athur? Der er også denne gang tale om et surprise-party, hvorfor
vi ikke her kan afsløre for
meget, men tro os, - Port Athur vil minde om en børnefødselsdag sammenlignet med denne
lørdag aften i Paradishytten. Find
dansetrussen frem, kridt skoene og tag dit fineste tøj ud af skabet, - intet kan være for fornemt
til denne gallafest! Du fortryder
sikkert at være taget med, - men helt sikkert er det, at du fortryder det langt mere, hvis du ikke
gør!

Tilmeld dig nu på dit lokalkontor eller mail: U951685@svfedb.aau.dk, - senest den 19. marts

IMCC refunderer alle deltageres rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i mødet!

Program:

Fredag:

    17:00 Ankomst (senest!)

    18:00 - 19:30 Foredrag v/ Henrik Wulff

    19:30 - 20:30 Aftensmad

    20:30 - ? Udvalgsmøder, - Exchange arbejder hele natten - for os andre vil

    der være musik m/ let flirteri

Lørdag:

    06:30 - 07:00 Islandsk morgengymnastik v/ Magnus Jónsson

    08:30 - 09:30 Morgenmad

    09:30 - 16:30 Kursus om Kommunikation og samarbejde afbrudt af frokost.

    16:30 - 18:30 Gøren-sig-lækker (kvinder)

    18:20 - 18:30 Gøren-sig-lækker (mænd)

    18:30 - 20:00 Gallamiddag

    20:00 - ? Gallasurprise med underholdning og dans til den lyse morgen

Søndag:

    08:00 Fælles afgang for de af os, der har nogle syndere at bekende, efter gårdsdagens
udskejelser til den nærmeste
    katolske kirke, anført af Morten og Lone. Gudstjenesten holdes v/ Pastor Bent Jørgensen

    10:00 - 11:00 Morgenmad

    11:00 - 12:30 Fodboldkamp Fastlandet vs. Øboerne

    12: 30 - ? Oprydning + Afregning

Praktiske oplysninger:

Pga. Begrænsede midler opkræves max 75 kr. for mad

Medbring: Sovepose, varmt tøj, kondomer + godt humør

Drikkevarer sælges til indkøbspris (vin + øl)

Tilmedling er nødvendig, - senest d. 19 marts til lokalformændene eller
U951685@svfedb.aau.dk

Da vi allerede har en foredragsholder på programmet fredag aften kl 18:00, - opfordrer vi folk
til at komme samlet fra de tre byer, - således, at man er der senest
klokken 17:00 fredag aften.

Annoncer & Indre Organer
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EXCHANGE MØDE!

Exchange er en gruppe indenfor IMCC, der arrangerer kliniske udvekslingsophold af en
måneds varighed. I øjeblikket har vi aftaler med ca. 30 lande over hele verden.
En stor del af arbejdet består i at arrangere opholdene for de udenlandske studenter, der
kommer til Danmark, dvs. tage kontakt til overlæger, finde boliger og - sidst men ikke mindst
- tage sig af studenterne, mens de er her.
Lyder det spændende - synes du, det kunne være sjovt at gå i byen med medicinstuderende fra
hele verden - eller er du bare nysgerrig? - så duk op til vores næste møde, som bliver mandag
den 23. marts kl. 16.00 i lokale 9.2.2.

DAGSORDEN:

1. Introduktion til nye medlemmer.

2. EOM

3. Sommerens indkommende studenter - fordeling af arbejdet, kontaktpersoner.

4. Nye overlæger? - Leje af værelser?

5. Opdatering af exchangefolder og ansøgningsvejledning.

6. Forårsmøde.

7. GA i august.

KUNNE DU TÆNKE DIG AT PRØVE KRÆFTER
MED ET HELT NYT PRIMÆR-SUNDHEDS-
PROJEKT?

 At arbejde med sygdomsforebyggelse, bæredygtig udvikling, participatoriske, kvantitative
og kvalitative metoder i et samspil med antropologer, land- og skovbrugsstuderende? At bo
midt på den zimbabwianske savanne? At undersøge traditionelle behandlingsmetoder hos den
zimbabwianske landbefolkning? At strukturere et sundheds uddannelsesprogram.....og me-
get, meget mere?

Zimbabwe VCP er et helt nyt tværfagligt IMCC projekt i samarbejde med land- og skovbugs-
studerene, samt antropologer. Projektet er lokaliseret i et landområde med en population på ca.
3500. Projektets overordnede mål er at højne den generelle levestandart i området ved at øge
organiseringsevnen og en bedre udnyttelse af humane og naturressourcer.

Projektets rotationer strækker sig over syv måneder henholdsvis fra 1.feb-30aug, og 1.aug-
26.feb. Ved hver rotation udsendes 2 medicin studerende, 2 land- eller skovbrugs studerende
og en antropolog. De studerende arbejder frivilligt på projektet men flyrejse, vaccinationer,
forsikringer, forberedende kurser samt kost og logi i Zimbabwe finansieres af projektbudgettet.
De deltagende forpligter sig ud over selve projektperioden på 7 måneder til at engagere sig i
projektgruppens arbejde i Danmark 6 måneder før og efter udsendingen.

ANSØGNINGSFRIST ...ansøgere til 2. 3.og 4. Rotation skal allerede nu til at tænke sig om.
Din ansøgning skal være os i hænde inden d. 1.April 1998. Dvs er du muligvis interesseret i
at deltage i projektet i en af  perioderne startende aug. �98, feb. �99 eller aug. �99...så få en
folder på IMCC kontoret Panum 9.2.2 Eller kontakt evt. IMCC kontoret i dets åbningstider
eller på tlf. 3532-6411, eller via e-mail zimbabwe@imcc.dk

Basisgrupper
FORENINGEN AF SOCIALISTISKE STUDERENDE
(FSS), INDBYDER ALLE INTERESSEREDE
til en debataften om KVINDER I ISLAM. Den nuværende verdenssituation viser
at kvinder gang på gang bliver ofre for islamiske ekstremisters og
fundamentalisers handlinger. Kvinder bliver i Islamiske lande straffet og
undertrykt i Khoranens navn. Stening, piskning og fratagelse af
forældremyndighed bliver retfærdiggjort ved brug af islamiske love.

Er fundamentet i Islam i sig selv mandchouvunistisk?
Er kvindernes situation i yderst Islamiske lande blot et eksempel på
misbrug af Islam?
Er slør og inen sex før ægteskab undertrykkende elementer i en kvindes liv?
Er muslimske kvinder tilfredse med deres situation? Skal der forbydes at
børn under 16 år skal gå med slør?

Vi har alle mere ellere mindre spekuleret på disse og mange andre
spørgsmål, men fordi det lægger langt væk fra vores hverdag er vi meget
tilbøjelig til at se bort fra det eller se mellem fingrene med det. Vi
glemmer ofte at menneskerettigheder er nogle universelle rettigheder, som
ikke kan bortforklares hverken med kultur-relativisme eller respekt for
andre menneskers traditioner og religion:

TORSDAG DEN 26. MARTS ,KL 16.00 LOKAL 1.2.17 (på panum)
er der mulighed for at diskutere kvindernes placering i Islams
verdensbillede. Diskussionen bliver indledt af to oplæg fra to kvinder med
vidt forskellige opfattelser af islams syn på kvinder.

MØD OP OG SIG DIN MENING- MØD OP OG HØRE ANDRES MENINGER
DIALOG ER VEJEN TIL UDVIKLING

MED VENLIG HILSEN : FORENINGEN AF SOCIALISTISKE STUDERENDE

UNIVERSITETSBOGLADEN
PANUMBOGLADEN  NATURFAGSBOGLADEN

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

Ansøgningsfristen er den 1. april

Ansøgninger stiles til forretningsudvalget for Panumbogladen. Der skal være et gennemsku-
eligt budget vedlagt samt navn, adresse og telefonnummer på en kontaktperson. Endvidere
ønsker vi at vide, om der er søgt penge andre steder. Hent eventuelt en vejledning i
Panumbogladen hvor ansøgningen også skal afleveres, eller se vores hjemmeside på adres-
sen: www.universitetsbogladen.dk
De øvrige ansøgningsfrister er 1.juni, 1.oktober og 1.januar.

Vi håber at se en masse initiativrige ansøgninger.

På FU-Panums vegne

Mads Hornum

LÆGEMANGEL - FUP ELLER FAKTA?

Du har sikkert hørt om deponering af turnusansøgninger, og ting der ikke ragede dig en
papand. Du er sikkert også blevet tudet ørerne fulde af skrækhistorier om turnusfordelingen.
Til gengæld har du hørt opmuntrende historier om lægemangel, så du kan vælge og vrage når
du bliver cand. med.

Sidste semester var vi en gruppe 12. semesterstuderende der valgte at aktionere mod turnus-
ordningen, ved at indgive nogle krav til Sundhedsstyrelsen. Ét af kravene var  at der skal
oprettes turnuspladser til minimum det antal kandidater der bliver færdige det pågældende
semester. Sundhedsstyrelsens svar var følgende:

Faktum er altså at der om få år ikke vil være turnuspladser til alle færdige kandidater, og derved
vil der opstå lange ventetider på at få lov til at tage sin turnus.

Kan det være rigtigt når der er stor mangel på læger? Er det rimeligt at Sundhedsstyrelsen kan
presse krav ned over hovedet på os, når vi står i en situation der burde være til vores fordel.

Vi er en gruppe 13. semesterstuderende, der har fået tildelt turnuspladser og derfor kunne være
lige glade. Vi mener dog at det er vigtigt at skabe opmærksomhed og debat om Turnus-
ordningen på hele Fase 2, og ikke kun hos de stressede 12. semesterstuderende.

Vi håber derfor at se alle interesserede fra 7. - 12. semester til en debataften, hvor vi vil fortælle
om vores holdninger til Turnusordningen og høre om jeres.

onsdag d. 1. april kl. 19:00
på G. A. Hagemanns Kollegium
Kristianiagade 10 på Østerbro.

Ring og hør nærmere, og meld din ankomst!

Rikke: 31 42 36 31 Malene: 39 20 66 29
Helga: 31 21 85 45 Marie: 38 33 90 67
Mads: 35 26 03 13, lokal 926

Debat

Indre Organer & Dialog


