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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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MOKs
deadline!!

Dag

Morgen

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

MOK
nr. 27 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) Ved auditorierne.

2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg: Administrationsbygningen 2. sal.
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: Ukendt kunstner, men kontakt os lige, så du kan få dine 100 kr!

Denne                               redaktion:

9.00-11.40
Prøvespot for 4.
sem i 15.2
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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, 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
Annette Høegh, studentersekretær
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 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

ORIENTERING OM
OBLIGATORISK TILMELDING

Der er obligatorisk, aktiv tilmelding til alle semestre på fase I.

Efter aftale mellem studiesekretærer og studienævn, vil der fremover være følgende procedure
i forbindelse med den aktive tilmelding:

Tilmelding til 2. semester:
Tilmeldingsblanket til 2. semester udleveres i forbindelse med undervisningen i anatomi i
slutningen af semesteret, eller kan afhentes hos studiesekretær Bianca Houlind. Tilmeldings-
blanketten afleveres hos studiesekretær Bianca Houlind på Medicinsk anatomisk institut,
rum 18.1.12. Bianca Houlind er ansvarlig for holdsætning på 2. semester.

Tilmelding til 3. semester:
Tilmeldingsblanket til 3. semester udsendes med eksamensbrevene til anatomi I eksamen. Er
du ikke tilmeldt denne eksamen, må du selv sørge for at hente en tilmeldingsblanket hos
studiesekretær Pia Keller på afdeling for socialmedicin. Tilmeldingsblanketten afleveres hos
Marianne Johansen 33.4.26, der holdsætter 3. semester.

Tilmelding til 4. semester:
Efter 3. semester afhentes en tilmeldingsblanket til 4. semester hos studiesekretær Hanne
Holm på Institut for medicinsk biokemi og genetik. Tilmeldingsblanketten afleveres til Hanne
Holm, lokale 24.4.14, der holdsætter 4. semester.

Tilmelding til 5. semester:
Tilmeldingsblanket til 5. semester kan afhentes på eksamenskontoret eller hos studiesekretær
Tilmeldingsblanketten afleveres i postkassen på fysiologiøvelsesgangen ved lokale 12.1.10.
Det er Grete Bisgård, der holdsætter 5. semester.

Tilmelding til 6. semester:
Tilmeldingsblanket til 6. semester udleveres i forbindelse med undervisningen i slutningen af
5. semester, eller den kan hentes hos studiesekretæren, Medicinsk fysiologisk institut.
Tilmeldingsblanketten afleveres i postkassen på fysiologiøvelsesgangen ved lokale 12.1.10.
Det er Grete Bisgård der holdsætter 6. semester.

Fristen for aktiv tilmelding
den 10. januar til forårssemesteret
og
den 10. juni til efterårssemesteret

Generelle regler i forbindelse med holdsætning

Du kan kun holdsættes på et givent semester én gang. Såfremt du ønsker gentagelse af
undervisningen i et fag eller evt. et helt semester, skal du ansøge studienævnet om dette.
Tidsfristen for ansøgning om gentagelse af undervisningen er 10. januar/10. august for
henholdsvis forårs- og efterårssemesteret.

Af hensyn til andre studenter og underviserne bedes man framelde sig hos studiesekretæren,
hvis man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads. Hvis man framelder sig inden 10.
januar/1. august for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret, kan man blive holdsat på
semesteret igen, uden at skulle søge om gentagelse af undervisningen. Ved rettidig framelding
sikrer du at pladsen ikke kommer til at stå tom, men kan bruges til andre studenter eller
enkeltfagskursister. Hvis du glemmer at framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du søge
dispensationsudvalget om gentagelse af undervisningen.

Studienævnet besluttede på sit møde den 5. november 1991, at man ikke kan forvente at blive
tildelt en holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene ikke må
overbookes med studenter der glemmer tilmeldingen.

Det er derfor vigtigt FOR DIG,
at du husker den obligatoriske tilmelding!

Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatoriske tilmelding, kan du altid henvende dig til
studievejlederne for yderligere oplysninger.

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.

REGLER VED EKSAMEN

AFMELDING AF EKSAMEN
Eksamensafmelding skal ske senest 10 hverdage før den første eksamensdag ved personlig
eller skriftlig henvendelse til eksamenskontoret. Ved alle eksaminer skal du være opmærksom
på at udeblivelse eller for sen afmelding tæller som et eksamensforsøg.

TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fastsat bestemte tidsfrister for beståelse af de
enkelte deleksaminer på studiet.
Fase I skal være bestået senest 6 år efter påbegyndelsen af studiet. Hvis du er begyndt på
studiet sommeren 1994 eller senere gælder det, at du skal have bestået kemi og anatomi I
senest 2 år efter påbegyndelse af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået senest 6 år efter bestået Fase I.
Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, d.v.s. inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.
Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister. Hvis man har overskredet sine tidsfrister
p.g.a. dokumenteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist gives dispensation.

EKSAMENSFORSØG
For alle eksaminer gælder, at man kun har 3 eksamensforsøg i hvert fag. Udeblivelse tæller
som et eksamensforsøg. Reeksamen tæller som et nyt, selvstændigt eksamensforsøg. Der kan
kun undtagelsesvist gives dispensation til at gå til eksamen mere end 3 gange i et fag.

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

Studiet
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REEKSAMINATIONSMULIGHEDER
Det er en forudsætning for deltagelse i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3 eksa-
mensforsøg i det pågældende fag og det er en betingelse, at du har været tilmeldt og er mødt,
men ikke har bestået den ordinære eksamen. Udeblivelse fra en eksamen giver ikke adgang til
reeksamen, men tæller som et eksamensforsøg.
Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10 dage efter ordinær eksamen (mundtlige) eller
7-10 dage efter offentliggørelsen af karaktererne (skriftlige).
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tidspunkt. Der er derfor ingen mulighed for
at få en sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Ligeledes er der ingen mulighed for en
reeksamen, hvis du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt syge/reeksamen men, såfremt du
er berettiget hertil, selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret.

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

EKSAMENSKLAGER
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal være skriftlige og begrundede (velbegrun-
dede).
Du kan klage over:
1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og
dets forhold til pensum.
2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spot-præparater el.lign.).
3/ Bedømmelsen (d.v.s. karakteren eller tentamen-resultatet).
Generelle klager over opgaveformuleringen, relation til pensum, eksamensforløbet (f.eks.
kvaliteten af spot-præparater) kan laves kollektivt, og skal stiles til eksamenskollegiet i det
pågældende fag, og afleveres senest 3 dage efter eksamenens afholdelse, da der er tradition for
at fagene afholder deres første censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der valgt eksa-
mensformænd/kvinder (se MOK), der samler de generelle klager sammen, og sørger for, at
klagerne og svarene offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel i bekendtgørelsen om
eksamensklager for disse kollektive, generelle klager, så faget kan godt nægte at svare på en
klage, trods henstilling fra studienævnet om at gøre det. I så fald er du henvist til at benytte den
individuelle klageadgang (se nedenfor).
Individuelle klager over f.eks. en karakter, et eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det
lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet. Fristen for at klage over en karakter er senest
2 uger efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurderes af censor og eksaminator, og de
skal svare senest 2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt svar, og såfremt du ønsker
at anke afgørelsen, skal det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget. Anken skal ligeledes
stiles til Dekanen. Der nedsættes herefter en ankekommission bestående af en lærer, to cen-
sorer og en student. De træffer den endelige afgørelse, idet de kan vælge at fastholde karakte-
ren, at hæve den eller at tilbyde omeksamen. De kan ikke sænke en karakter.
Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge senest 2 måneder efter indgivelsen af
klagen og ved sommereksamen senest 3 måneder efter. Ankenævnets afgørelse er endelig.

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i 1998 for UGE 21

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

Mandag 10 - 13 13 - 14 Margit B. Skousen orlov i hele MAJ md.

15 - 18 14 - 15 Ulrik Bodholdt

Onsdag 16 - 19 15 - 16 Jes Braagaard

Torsdag 16 - 19 15 - 16 Palle Rasmussen Lukket - Kr.Himmelfartsdag.

Fredag 09 - 12 08 - 09 Maria S. Rasmussen

PRIMÆR INTERNATIONALVEJLEDER

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

Tirsdag 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 Heilmann har orlov fra d. 2. Mar 1998 til d. 2. juni 1998 .
       B) Margit B. Skousen har orlvo i hele MAJ, fra uge 19 til og med uge 22 .

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

SNYD
ikke dig selv

TIL ANATOMIEKSAMEN!
Er anatomieksamen lige om hjørnet, og synes du det hele virker lidt uoverskueligt?  Vi har i
studievejledningen haft indtryk af en snigende, stigende magtesløshed overfor denne store
hurdle.  Følgende skal ikke ses som den evigt gyldne sandhed, eller den eneste rigtige måde at
læse til eksamen på, men blot en samling gode råd eller forslag til hvordan man kunne vælge
at tilrettelægge sin læseperiode.

Princippet i indlæring af et stort pensum er gentagelse med kortere og kortere interval. Føl-
gende tager udgangspunkt i to studerende og at det meste af stoffet er kendt, d.v.s. der har
været undervist i det og I har læst det på et eller andet tidspunkt.

Start i god tid med at få overblik over hvor mange dage I har til rådighed, og med at dele
pensum op i overskuelige bidder efter spørgsmålslisten. Udskyd hvis nødvendigt at gen-
nemgå funktionel anatomi og regionær anatomi til efter spotten, det bliver I ikke spurgt i til
spotten alligevel.  Del nu pensum op således, at I er færdige med pensum  1. gang 5 dage før
spotten. Brug de sidste 4 dage på at gennemgå pensum endnu engang med vægt på de ting I har
svært ved.  Sidste dag hænger pensum Jer sikkert ud af halsen, så hold fri, brug den til at samle
tankerne eller evt. til at kigge på det særligt svære en sidste gang.

Glem ikke at afse tid til at holde fri, ellers når I at blive grundigt trætte af hinanden, og der er
liv efter eksamen!

I  hele læseperioden mødes læsegruppen ca. 3 timer om formiddagen og læser individuelt om
eftermiddagen.  Når I mødes, træk lod om hvem som gennemgår det første spørgsmål for den
anden, og gennemgå skiftevis dagens spørgsmål.  Lad som om I er til eksamen, og indøv den
systematiske fremstilling af stoffet. Når I er færdige med at gennemgå, hold en kort pause, og
gå derefter på studiesalen og spot dagens pensum.Herved får I ikke en uoverskuelig mængde
at spotte i dagene før spoteksamen. De sidste par dage er det en god ide, at bruge de gamle
prøvespots som ligger på studiesalen.

Efter spoteksamen gennemgås funktionel og regionær anatomi.  Resten gennemgås, alt efter
hvor meget tid I har.  Regionær anatomi skulle gerne vække gensynets glæde, de samme
navne, bare præsenteret på en anden måde.

Sidst men ikke mindst, vær ikke bange for selve eksamenssituationen.  Når man har øvet, er
to minutter ved hver spotsituation rigeligt.  Ved den mundtlige eksamen, skal I ikke glemme at
I som oftest har et præparat til rådighed i forberedelsestiden, hvilket er en stor hjælp.
Eksaminatorerne er flinke folk, som er øvede i at trække det I ved ud af Jer.

Har du ikke fået meldt dig til eksamen, skal du hurtigst muligt kontakte Gitte Birkbøll på
OSVAL sekretariatet.

Held og Lykke!

STUDIEOPHOLD I UDLANDET

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

Og du kan få penge til studieopholdet.

Det vigtigste, er at gå igang med planlægningen i god tid, oftest mindst et år i forvejen, alt
afhængig af hvor meget forarbejde du skal gøre (blive accepteret af værtsuniversitet, frem-
skaffe fagbeskrivelser etc.). De mere sofistikerede studieophold kan godt tage 1 til 2 år at
planlægge. Til gengæld har de hidtidige ERASMUS/ECTS-ophold kun krævet begrænset
forarbejde.Fakultetet har gennem ERASMUS/ECTS-programmet samarbejdet med en lang
række europæiske universiteter om udveksling af medicinstuderende. Dette samarbejde op-
hørte sidste år og videreføres nu i det nye SOCRATES-program.Dette medfører at udform-
ningen af udvekslingsprogrammet for 1998/99 endnu ikke ligger helt fast, partnerne i ECTS
programmet har dog forpligtet sig til at videreføre udveksling i samme form som under ECTS,
så der bliver tale om mange af de samme universiteter.

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

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

Kort oversigt over stipendiemulighederne:

Internationaliseringsstipendier til hele verden,
ansøgningsfrist: oktober

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

Studiet
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Med venlig hilsen
Studievejledningen

NORDPLUS, Nordiske samarbejdsuniversiteter,
ansøgningsfrist: februar og september

KULTURAFTALESTIPENDIER, til særlige lande
ansøgningsfrist: oktober og november

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fase I
MØDESTED FOR 6. SEMESTER-
EKSAMINERNE - SOMMEREN 1998

Til de studerende, der skal til skriftlig eksamen på 6. semester i
sommeren 1998, fremgår det af eksamensbrevet, at I skal møde i
�Frederiksberg Hal 1, 2 eller 3�. Disse haller ligger på Jens Jessens
Vej 20 på Frederiksberg.
Oplysning af karakterer over telefonen
Efterhånden som eksamensresultateterne begynder at komme ind til
eksamenskontoret, skal vi bede alle studerende om selv at møde op og
kontrollere deres karakter på opslagstavlen foran 9.1.55a eller få en
medstuderende eller anden til at kigge, hvis man selv er forhindret. Det
er ikke muligt at få oplyst karakterer over telefonen.Skal man tilmeldes
en eventuel re-eksamen kan man udfylde en sådan tilmelding på forhånd,
som vedkommende så kan aflevere, hvis det bliver aktuelt.
I denne forbindelse skal vi ligeledes bede jer om at huske jeres
eksamensnummer, når I skal kontrollere jeres karakterer.
På forhånd tak for hjælpen

Studie- og eksamenskontoret

Fase II
ÆNDREDE ÅBNINGSTIDER I
LÆSEFACILITERNE VED KLINIKUDVALGET
RIGSHOSPITALET:

Fra mandag d. 18. maj 98 har læserummene i afsnit 5404 (Teilumbygningen) følgende åb-
ningstider:

mandag - fredag  kl. 08.00 - 20.00
lørdag - søndag  kl. 09.00 - 17.00

Venlig hilsen

Rita Dalhammer
sekretær/Klinikudvalget Rigshospitalet

KURSUS I AVANCERET GENOPLIVNING

Som et helt nyt tilbud til alle fase 2 studerende afholder vi undervisning i forskellige færdig-
heder hver uge på L.K.F.
I denne uge har du mulighed for at modtage undervisning i avanceret genoplivning samt at
praktisere det på en dukke. Øvelsen er meget realistisk og lærerig.
Kurset afholdes torsdag 14/5-1998 fra kl. 16.30 til ca. kl. 18.30  på LKF. Er du interesseret i
at øve dig i oven-stående, skal du ringe til LKF på tlf. 35455407 senest onsdag d.13/5 -98 og
melde dig til. Der er kun plads til 6 studerende pr. kursus og det er et krav at der møder min.
3 op til hver kursus, da øvelsen ellers ikke vil kunne gennemføres.
I næste uge afholdes der kursus i anlæggelse af kateter på mand. Kurset afholdes kl. 16.30 og
varer ca. 1 time. Tilmelding skal ske senest onsdag d. 20/5-1998.

OBS OBS OBS

Fra og med mandag d. 18. maj 1998 ændres åbningstiderne for læselokalerne i LKF. Åbnings-
tiderne vil herefter være fra kl- 8.00 til 20.00 på hverdage og fra kl. 9.00 til 17.00 i weekender
og på helligdage. Bemærk iøvrigt at åbningstiderne for Kristi Himmelfarts dag og Grundlovs-
dag er som i weekender, d.v.s. fra kl. 9.00 til 17.00.

Venlig hilsen
Studentermedhjælperne ved Laboratorium for Kliniske Færdigheder.

KURSUS I KLINISK SEXOLOGI
13.-20. maj 1998, har vi måttet aflyse.
 Det skyldes manglende tilmeldinger, hvilket formentlig beror på
 sammenfald med eksamen.
 Næste kursus afholdes 2.-4. og 7.-9. december 1998.
 Vi håber at se mange af jer der.

     Ellids Kristensen
     Klinisk lektor i sexologi

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG
MØDER

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

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

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

TURNUSNUMRE I KØBENHAVN
Med hjælp fra de forskellige holdrepræsentanter,  er det lykkedes at få indsamlet turnusnumre
fra 84 personer ud af 100 mulige. Jeg håber, at det kan hjælpe nogen med  prioriteringen af
turnusamt.
Numrene er som følger:

5, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 28, 29(m),
32, 34, 47, 48(m), 52, 54(m), 58, 59x2,
61, 64, 66, 68, 71, 73, 75, 76, 78, 81, 83, 87, 89,
91, 92, 93, 94, 103(?), 104, 107x2(m), 109, 113, 114, 115, 116,
123, ca.125, 131, 134, 136, 137, 143, 144,
159, 160, 162, 166, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 177, 178,
183, 184, 186(m), 187, 191, 192, 194, 199, 201, 204, 206,
210, 213, 214, 216, 217, 220

Nr. 116 og 144 er oplyst 2 gange. Én uoplyst har fået særlige hensyn og én skal i militæret.

Mvh. stud. med. Marie-Louise von Linstow

Studiet
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Annoncer
SÆLGES:
MEDICINSK KOMPENDIUM, 14. udgave
Helt som nyt. Sælges for 2.100 kr.
Henvendelse tlf. 35 43 66 56

SÆLGES:
OXFORD HANDBOK OF CLINICAL MEDICINE, 3. udgave
Aldrig brugt. Sælges for 150 kr.
Henvendelse tlf. 35 43 66 56

FORSØGSPERSONER SØGES TIL
SMERTEFYSIOLOGISK FORSKNING.

Vi søger frivillige til et studie, hvor vi undersøger korrelationen
mellem forskellige smertevariabler efter en varmeskade samt efter en
isvandstest. Kriterierne for at deltage er, at man er sund og rask, at
man ikke er gravid eller ammende, og ikke har taget medicin inden for de
sidste 48 timer.

Efter forudgående helbredsundersøgelse orienteres du på en træningsdag
om forsøget, prøver varmeskaden og isvandstesten sammen med målingerne
der skal udføres I det egentlige studie. Varmeskaden laves med et
varmelgeme, der måler 2,5 x 5 cm.  Skaden er moderat smertefuld, og kan
give anledning til vabler og rødme af huden I 1-2 dage. Let øget
hudpigmentering kan ses I efterforløbet. Isvandstesten indebærer
nedsænkning af foden I 0-1 graders varmt vand I 2-4 minutter.
Ugen efter udføres selve forsøget med målinger. Målingerne idebærer
bestemmelse af sensoriske tærskler og smertetærskler. Træningen tage 1-2
timer, og selve forsøget  5 timer.
Studiet finder sted på Akut Smerteenhed, afsnit 532 på Hvidovre Hospital
.
Honoraret er : Kr. 500,- og transportudgifter refunderes.
Er du interesseret? Kontakt:

Mads Werner, overlæg dr. med.

Akut Smerteenhed
Anæstesiafdelingen
Hvidovre Hospital
2650 Hvidovre
Telefon: 36322519
Fax: 36323356
E-mail: madswerner@medscape.com

SÆLGES
Medicinsk Kompendium sælges.
Bind 1+2, 14. Udgave. Aldrig brugt.
Pris: 2300,-
Kontakt: Jesper  tlf. 33 11 92 92

THORA CENTER
STUDENTERMEDHJÆLPER SØGES.

Thora Center, center for seksuelt misbrugte o.a. søger studentermedhjælper til pasning af
telefon og forefaldende kontorarbejde herunder anvendelse af PC. Vi lægger vægt på at du har
interesse for socialt arbejde og er engageret og stabil. Du kan få nærmere oplysninger om
stillingen hos centrets daglige leder Cand. Psych. Bodil Dichow i centrets åbningstider (ma-ti-
on-to 10.00-15.00) på telefon 31398222 eller ved personlig henvendelse.

Center for seksuelt misbrugte o.a.
Nørrebrogade 261  DK-2200 København N
Tlf.: 31 39 82 22
Fax.: 31 39 82 21
e-mail: abuse@thoracenter.dk

THE SOCIETY FOR RESEARCH ON
NICOTINE AND TOBACO (SRNT)

afholder den førsteInternationale Konference om  i København
22 - 23 august 1998 på Panum instituttet Rygning og nikotinafhængighed

Emner:
Epidemiologi
Nikotins sikkerheds ratio
Nikotin erstatning
Rådgivning og behandling
Genetik
Harm reduktion

Studerende der er interesserede i at deltage i konferencen kan henvende sig til:

Fagerstrom Consulting
Berga Allè 1
S-254 52 Helsingborg
Sweden

FAX: +46 42 16 57 60

EMAIL: karl.fagerstrom@swipnet.se

Vedr spørgsmål:
TLF. +46 42 15 06 50 (Karl Olov Fagerstrõm)

Pris for studenter: før 20 juli 45,00 USD, efter 20 juli 75,00 USD

Venlig hilsen
Poul Tværmose

VIDENSKABELIG UNDERSØGELSE:
P-PILLER

 Frivillige deltagere i projekter omfattende p-piller�s effekt på:

Kroppens funktioner af betydning for trombose:

Glukose og lipidmetabolisme samt hæmostase

Undersøgelsen strækker sig over 12 mdr. og medfører 3 sukkerbelastningsundersøgelser  af
3 timers varighed i forsøgsperioden.

Er du kvinde mellem 18 og 40 år, rask, normalvægtig med regelmæssige menstruationscykli
og interesseret i at deltage i undersøgelsen bedes du kontakte:

Gynækologisk laboratorium tlf. 38 16 34 38
Gynækologisk Obstetrisk klinik, Frederiksberg Hospital
 hvor du ligeledes kan få supplerende information.

 Med venlig hilsen

 Sven O. Skouby, Henri Goldstein,
klinikchef, dr. med              speciallæge, dr. med

MANDUKØR SØGES TIL FYSIOLOGI!

- Opgaveregning
- Pensumgennemgang

Ring snarest til Alexandra 36 17 51 01

STUDENTERSEKRETÆR  SØGES
til Klinikudvalget Rigshospitalet pr. 1. august 1998.

Stillingen er på 450 timer årligt, og arbejdsopgaverne, som varetages sammen med en anden
studentersekretær, er bl.a.:
· praktisk planlægning af undervisning og kliniske ophold
· skemalægning
· holdsætning
· vejledning af studerende
· referent ved klinikudvalgsmøder

Kvalifikationer:
Selvstændig og pligtopfyldende med overblik og sans for detaljer.
Humor samt kendskab til EDB ingen hindring.

Arbejdstid:
Fordeles efter aftale - men med flest timer placeret i august/september og januar/februar.
Der må påregnes en ugentlig træffetid samt deltagelse i klinikudvalgsmøder.

Løn:
I henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat.

Evt. spørgsmål:
Kan rettes til studentersekretær Benedicte Ramsing eller sekretær Rita Dalhammer på
telefon  3545 4436.

Ansøgning:
Skriftlig ansøgning sendes til

Klinikudvalget Rigshospitalet
Afsnit 5404, teilumbygningen
Tagensvej 9
2100 København Ø

Ansøgningsfrist:
Mandag d. 18. maj 1998.

Annoncer
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Fadl
HALVÅRSBERETNING FOR KØBEN-
HAVNS KREDSFORENING 1997-98

1. Indledning
Det politiske år har været præget af gode intentioner  fra alle. Vi har mest arbejdet med de
akutte sager der er dukket op, men har efterhånden også fået hul på de ideologiske og   mere
lystprægede sager. Det er godt at se der er flere studenteraktiviteter  i form af foredrag og
sociale aktiviteter på beddingen. Samtidig er der blevet arbejdet på forsikringsordningen så
den kan blive bedre og mere fleksibel. Der er gjort et stort arbejde med vores overenskomst for
at sikre at der i fremtiden er vagter og et vagtbureau til at servicere os. En arbejdsgruppe
arbejder på at opfylde valgløftet om lettere forhold med kontingentet. Der har været et kursus
i jura og bestyrelsesarbejdet  for politikerne, så de kunne blive bedre til det generelle arbejde i
foreningen. Mødeaktivite-ten har været god for de flestes vedkommende og tonen på møderne
er blevet bedre efterhånden, men der har været en del frafald efterhånden som året gik. Det er
synd, for det belaster kvaliteten af arbejdet der bliver udført, både i arbejdsgrupperne og i
foreningen som sådan.
Det bliver også godt  at høre fra de af arbejdsgrupperne der endnu ikke har leveret det lovede
arbejde.

2. Bestyrelsen
Bestyrelsen har i perioden bestået af Anders Dyhr Toft, Pedram Kazemi, Mads Dalsgaard,
Emil D. Bartels, Stine Sloth, Brian Bjørn og Peter Svenningsen, suppleanter har været
Anders Rothe,  Dennis Staahltoft og  Andreas H. Lundh.

FADL har haft støttet følgende:
- Medicinerrevy �98
- Læger mod kernevåben
- SVARNU�s arbejdsmiljø patrulje
- Lægefaglig forening for etniske minoriteter
- SIMS�s idrætsdag

1997 sluttede med kr. 202.536 i overskud og det efter at der er sat kr. 100.000 hen til Thalia,
FADL�s kursusejendom.

I 1998 er der budgetteret med et underskud på kr. 234.949 efter at Vagtbureauet har fået en
bevilling på kr. 122.910 til udførelse af fagforeningsmæssige opgaver.

2.1  Personalet
Fagforeningen (kredsen) har tre ansatte:

- sekretær Linda Edslev
- bogholder Anette Petersen (som vikar for Mette)
- faglig sagsbehandler Torben Conrad ansat.

2.2 Bestyrelsens løbende faste arbejdsopgaver
2.2.1 Medlemskontrol
Medlemskontrollen er indarbejdet i foreningens love idet formuleringen af krav til medlems-
skab er at man er �aktiv medicinstuderende�.
Sundhedsstyrelsen har ligeledes i 1974 fastsat at �betingelsen for at bureauet kan tildele en
student en vagt i et sygehus eller lignende institution er, at den studerende er aktiv medicinstu-
derende. Repræsentantskabet har besluttet at bureauet mindst en gang årligt skal  kontrollere,
at medlemmerne ifølge fakultetet er studieaktive, dvs., at de opfylder de af fakultetet fastsatte
grænser for studiet, eller har dispensation til at overskride disse.

I maj 1997 startede sidste medlemskontrol og alle blev kontrolleret bortset fra nystartere og
dem der lige var kommet på fase 2.
Nogle er kommet i karantæne. En del er holdt op på studiet og kan derfor ikke bibeholde deres
medlemskab i FADL.

I systemet er der lagt en kontroldato ind for hvert enkelt medlem. Datoen angiver hvornår man
bliver trukket ud til kontrol igen.

Ved medlemskontrol modtager den enkelte et brev om at man er udtrukket til medlemskontrol,
hvorefter man ved eksamensudskrift skal dokumentere at man har bestået det man skulle.

Vagtbureauet har spurgt medlemmerne om tilladelse til for nemheds skyld i fremtiden selv at
indhente oplysning  om studieaktivitet fra fakultetet. For dem der har givet denne tilladelse
modtages eksamensudskriften herefter fra fakultetet.
Dem der ikke har givet tilladelse skal selv sørge for at aflevere en eksamensudskrift til
vagtbureauet.

Næste kontrolkørsel fastsættes af bestyrelsen.

2.2.2. Arbejdsmiljø
Der har været kontrol af medlemmernes overholdelse af arbejdsmiljøreglerne og der er ud-
sendt advarselsbrev til dem der har overtrådt reglerne.
Når man ved pludselig opstået sygdom får to vagter efter hinanden skal man huske at skrive
dette på styrkelisten

Edb-arbejdsmiljøprogrammet, som kører på vagtbureauet er ved at blive endnu bedre til at
fange dem der overtræder arbejdsmiljø-reglerne.

Reglerne stammer fra Arbejdsmiljølovens § 50-58 om hviletid og fridøgn m.v.

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

FADL har i samarbejde med LFEM arbejdet med en idé om at ansætte en etnisk konsulent.
Denne konsulent skulle dels rådgive FADL i konkrete sager dels afdække de etniske minoriteters
forhold i FADL.
Inden LFEM i samarbejde med FADL ansætter en konsulent er det vedtaget at lave en for-
analyse, der bl.a. skal afdække nogle af de uafklarede punkter vedrørende kvalifika-tioner,
kompetence og økonomi.

Foranalysen, som udføres af to speciale-studerende (psykologi) fra RUC i Videnskabsbutik-
regi, indeholder følgende:

· Iværksætte opsøgende arbejde for at kortlægge de forskellige barrierer som fører til
diskrimination af de etniske minoriteter (systematiske eller direkte)
· Opsøge de etniske minoriteter for at kunne vide hvilke problemer, som volder dem
besvær i forbindelse med vagtarbejdet gennem FADL
· Undersøge hvorvidt integrationen af de etniske minoriteter fungerer tilfreds-still-
ende i FADL
· Kortlægge og beskrive eventuelle problemer som er specielle for �etniske� piger/
kvinder

· Komme med konstruktive forslag til, hvordan eventuelle problemer kan løses og
undgås

Deres kontaktperson i FADL er Stine Sloth.

2.2.4. Medlemsinformation
Har ikke fungeret i perioden trods en  erkendelse fra flere af os opstillede om at det er vigtigt
at få skrevet noget mere om FADL�s arbejde.

2.3. Bestyrelsens andre arbejdsopgaver
Bestyrelsen har støttet medlemmer med følgende forhold:

2.3.1 Arbejdsskader
Indimellem kommer medlemmer til skade på arbejdet. FADL kan hjælper med at få sagen
anmeldt således at man kan få erstatning mv. I det følgende refereres til en konkret sag, hvor
et medlem er kommet til skade ved en arbejdsulykke og derved pådraget sig en whiplash
læsion.

Hvordan skete skaden?
Medlemmet skulle tømme en tøjvogn med nyt linned. Da hun havde tømt den øverste
opklappelige hylde blev den slået op, fordi det  er nødvendigt for at kunne tømme den nederste
hylde. Herefter satte hun sig på hug for at fortsætte tømningen. Den øverste hylde faldt 1 m
ned i hovedet på medlemmet med jernkanten forrest, ved første tømning af den nederste hylde.

Medlemmet sad på hug med siden til vognen og skulle til at rejse sig op i stående stilling for
at bære tøjet til tøjdepotet da hylden ramte høje side på toppen af hovedet og hovedet gav
derved et ryk og et tilbagesmæld, hvilket medførte en Whiplash læsion samt hjerne-rystelse
med dertil følgende symptomer jf. lægeerklæringer.
Arbejdsulykken medfører forsinkelse i studiet udover normeret tid, idet medlemmet 10 måne-
der efter stadigvæk er sygemeldt.

Hvem havde ansvaret?
Vognen var en gammel tøjvogn, som Arbejdstilsynet efterfølgende har forbudt. Andre ansatte
er også tidligere kommet til skade i forskellig grad (fået hylden i hovedet).

Sygehuset har tilsidesat Arbejdsmiljølovens § 38, hvorefter sygehuset som arbejdsgi-
ver har pligt til at sikre, at arbejdet udføres uden unødig risici for de ansatte. Desuden
overtrædes Arbejdsmiljølovens § 45, hvorefter sygehuset som arbejdsgiver har pligt til
at sikre, at de tekniske hjælpemidler, herunder tøjvogne, er i forsvarlig stand.

Sygehuset er som arbejdsgiver erstatningsan-svarlig for den skade, der er overgået medlem-
met og som har medført tabt arbejds-fortjeneste, udgifter til helbredsundersøgelser og behand-
ling, samt svie og smerte i sygeperioden.

Desuden rejses der i denne sag krav om erstatning for mèn.

Arbejdsskaden anerkendes
Ulykken bliver i dette tilfælde anerkendt af Sygehuset og af Arbejdsskadestyrelsen. Derfor får
medlemmet i henhold til Arbejdsskadeforsikringsloven dækket sine udgifter til sygebehandling
af helbredende karakter, fx fysioterapi, kiropraktik, halskrave og transport.

Medlemmet er sygemeldt og får sygedagpenge via Vagtbureauet. Disse kan udbetales i ét år.
Der er ikke hjemmel til at dække tabt arbejdsfortjeneste og svie samt smerte i Arbejds-
skadeforsikringsloven. Disse poster skal gøres gældende efter Erstatningsansvarsloven.
Der rejses krav om tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte til medlemmet. Svie og smerte
godtgøres med kr. 150 pr. sengeliggede dag og kr. 70 pr. oppegående dag frem til stationær-
tidspunktet (sygdommen er væk eller den bliver ikke bedre). FADL rejser regres for at få
dækket de udbetalte sygedagpenge.

Det sørgelige i denne sag er at medlemmet får mén af ulykken. For at kunne give den størst
mulige kompensation inddrages en advokat,  der er specialist i whiplash.

Det meste af advokatens salær betales af sygehusets forsikringsselskab. Resten betaler FADL
- denne bistand til advokatbetalingen beløber sig til ca. kr. 2.000.

Grunden til at vi gør så meget ud af denne sag er, at vi ved at flere kommer ud for arbejds-
skader, uden at anmelde det til FADL. Vi vil gerne opfordre medlemmerne til at gøre brug af
os.

Indre organer
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2.3.2 Ansættelsesbreve
EF�s ministeråd vedtog i 1991 direktiv nr. 91/533 om arbejdsgiverens pligt til at underrette
arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.
Direktivet er omsat i bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmod-
tageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.  Pligten gælder når lønmodtageren er i et
ansættelsesforhold der har en varighed på mere end 1 måned, og hvis den gennemsnitlige
ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer.
Direktivet kan implementeres af arbejdsmarkedets parter. FADL har kun gjort dette på læge-
vikarområdet i Amtsrådsforeningens regi.

SPV/VT/DIA/CARD
Der er uenighed mellem FADL og ARF/H:S om hvem der har ledelsesretten som ar-
bejdsgiver og hvor medlemmet er ansat i forhold til vikarer, der formidles gennem FADL�s
vagtbureauer.

Har ARF/H:S ledelsesretten skal de også udfærdige ansættelsesbreve, men FADL har  natur-
ligvis foreslået at påtage sig arbejdet, ligesom FADL udbetaler lønnen mm..

Institutioner under ARF�s forhandlings-område er i forhold til FADL-vagter derfor underlagt
den danske følgelov, og de kunne meget vel blive dømt til at betale en godtgørelse.

Et forhold der her skal fremdrages er lovens § 6:
�Hvis arbejdsgiveren ikke har overholdt sin oplysningspligt, kan lønmodtageren tilkendes en
godtgørelse ved domstolene�.

I aftalerne om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelses-
forholdet der er indgået med ARF og H:S på den side og lønmodtager-organisationer på den
anden side findes ikke en § om godtgørelse, men sagen kan rejses i henhold til aftale vedrø-
rende behandling af retstvister om aftaler.

Det er derfor for begge parter et gode at indgå en kollektiv aftale.

Lægevikar i H:S
H:S har nægtet at indgå en overenskomst med FADL, og FADL har for at forsvare medlem-
mernes lovlige rettigheder og for at presse H:S startet en række sager op om ulovlige ansættelses-
breve.

Dette har medført at tre medlemmer indtil videre har fået en godtgørelse på kr. 10.000.
Det skal bemærkes at sådanne godtgørelser ikke er skattepligtige.

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

FU består af Brian Bjørn, Peter Svenningsen og Emil Bartels.

2.3.1 Edb-anlæg
Nikolaj B. Bak har stået for  Kredsens edbudvikling og -service.
Vi er blevet koblet sammen med vagtbureauet, således at kredsen også har adgang til medlems-
register, kontingentbetaling mv.

Desuden er kredsen og Hovedforeningen også koblet sammen og kører nu på samme server.

2.4. Arbejdet i HF og HF-udvalg
Brian Bjørn er formand for Hovedforeningen og sidder i Hovedbestyrelsen (HB) sammen
med Peter Svenningsen, som er formand i Kredsforeningen og er derfor født medlem af HB.
Desuden er Anne-Lise Z. Vedersø og  Camilla Buxbom medlemmer af HB.
Peter R. Kirkegaard, Morten Kaad, Emil D. Bartels og Anders Rothe er suppleanter i nævnte
rækkefølge.

2.4.1. Lægevikaroverenskomst (LVG)
Anne-Lise Z. Vedersø er formand for LVG.
Fra kredsen har endvidere Torben Conrad deltaget.

Der blev indgået en lægevikaroverenskomst d. 7.10.97 med virkning fra 1.4.97. Dvs. at
såfremt du har været i lægevikariat i 1997 skal din løn efterreguleres � og udbetalingerne er
påbegyndt i april 1998.

Overenskomsten blev vedtaget af medlemmerne ved urafstemning og er trykt i FADL-forum
nr. 8. Man kan altid rekvirere overenskomsten og de gældende lønsatser i kredsen.

Efter at have fået overenskomsten hjem igen med Amtsrådsforeningen (ARF) efter 15 år,
regnede vi med, at det var en formsag at få en overenskomst med H:S.
H:S havde under forhandlingerne med ARF deltaget som observatører.
H:S vil ikke indgå en overenskomst med FADL på det niveau (relation på 85,43%) vi havde
opnået med ARF. De vil fortsætte med en aflønning på 82,25%.
Herefter har vi lavet et udredningsarbejde med H:S om deres opfattelse af relationen på
82,25%.
Sideløbende er FADL gået i gang med at vise dem at det er fordel at have en overenskomst, idet
det bliver betydeligt lettere for dem at overholde Arbejdsmiljøloven og Lov om ansættelses-
breve.

2.4.1.2 Lægevikarformidling
FADL har skrevet til samtlige sygehus-afdelinger og tilbudt en effektiv formidling af læge-
vikariater.

Kredsen formidler derefter indkomne lægevikariater til de studerende der er skrevet op (dvs.
har udfyldt en tilmeldingsblanket med oplysning om studietrin, ønsket arbejdsområde, dispo-
nibel periode mv.).

2.4.2 Overenskomstudvalget (OU)
OU forhandler FADL´s overenskomst på SPV/VT/DIA/Card området med Amtsrådsfor-
eningen (ARF) og Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S). Samtidig beskæftiger udvalget
sig med alle mulige spørgsmål der vedrører overens-komsten. Vagtbureauanalysegruppen og
OU har fungeret som en og samme gruppe i perioden.

Siden starten på overenskomstforhandlingerne i april 1997 har OU haft en række usædvanligt
komplicerede problemer at arbejde med.

Det drejer sig om funktionærloven, arbejds-giveransvaret og driften af vagtbureauerne.
Det har fra starten været ARF´s udmelding at disse problemer måtte løses inden vi underskrev
overenskomsten. Derfor den store forsinkelse.

De to første problemer tager udgangspunkt i nye love og domme der dels betyder at nogle
medicinstuderende opnår rettigheder ifølge funktionærloven (fx ret til et opsigelsesvarsel hvis
længde bestemmes af den tid man har været ansat), dels giver arbejdsgiveren pligt til at
udfærdige ansættelsesbreve til sine ansatte.
Problemerne med opsigelsesvarsler, godtgørelse til de der ikke opsiges rettidigt, samt udfær-
digelse af ansættelsesbreve fik primært ARF og H:S til hovedkulds at afvise at FADL vagter
overhovedet er ansat på de hospitaler hvor de arbejder. ARF og H:S mente at man som FADL
vagt er ansat i FADL, og argumenterede med at vagtbureauerne varetager en masse traditio-
nelle arbejdsgiverfunktioner fx udbetaling af løn, administration af feriepenge.

FADL står meget fast på at vagtbureauerne er anvisningskontorer der af praktiske årsager
udfører visse funktioner for arbejdsgiverne. Vi har samtidig givet ARF forslag til hvordan
problemerne kan løses � ved at FADL tager sig af de praktiske ting og ved at oprette en
forsikringsordning, der sikrer afdelingerne mod pludselig at skulle udbetale et medlem flere
måneders løn.

Det tredje problem vedrører driften af vagtbureauerne. Når hospitalerne bestiller en vagt
betaler de som bekendt 9 % oveni FADL-vagtens løn til vagtbureauets drift. I Odense er
beløbet 12% i Århus 11%. Ved årets afslutning uddeler FADL i København et eventuelt
overskud til hospitalerne eller indkræver et eventuelt underskud. I Odense og Århus bærer de
selv eventuelle overskud/underskud. Herudover afkræves hospitalerne efterfølgende udgifter
til sygedagpenge og kurser.
Både ARF, H:S og FADL finder ordningen utilstrækkelig, men er ikke overraskende overho-
vedet ikke enige i hvad der skal sættes i stedet. ARF har været utrolig upræcise i udmeldingerne
om deres ønsker hvilket bliver forståeligt i lyset af at de på det seneste er kommet med flere
hints om at de ønsker at komme helt af med overenskomsten med FADL � det ville også løse
problem 1 og 2 for dem.
I vil uden tvivl høre mere om dette.

Iøvrigt
FADL´s krav om lønstigning på lige under 4½%, svarende til hvad de kommunale tjeneste-
mænd og overenskomstansatte fik, har ARF og H:S i første omgang accepteret (ARF og H:S
prøver dog at skære en lille del af beløbet under henvisning til at FADL ikke har decentral løn).

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

Men hovedkravet i OK-97 har været lønforhøjelser med det formål at bringe os tættere på den
procentrelation vi principielt er enige med arbejdsgiverne om at vi skal holde til sygeplejerskenes
begyndelsesløn (SPV -  90%, VT - 95% og DIA/CARD  - 100%).

FADL sakker desværre bagud fordi sygeplejerskerne de sidste år har opprioriteret deres
nyuddannede sygeplejerskers grundløn.

FADL´s krav om løn svarende til sygedagpenge under barns 1. sygedag og forhøjelse af
holdledertillægget med 50 kroner/mdr. har ARF og H:S umiddelbart afvist.
Det endelige resultat kender vi selvfølgelig først når forhandlingerne er afsluttet.

Fra kredsen har Ditte G. Strange og Torben Conrad deltaget.

2.4.3. Turnusudvalget
Anne-Lise Z. Vedersø er kredsens repræsentant og hun har lavet et stort arbejde med informa-
tion til 11. og 12. semester studerende sammen med Gruppen af Yngste læger (GYL).
Hun har ligeledes deltaget i forhandlinger i Sundhedsstyrelsen om en revision af turnus-
ordningen.

FAYL�s repræsentantskabsmøde har tidligere vedtaget følgende:.
Udrag:
�Repræsentantskabet lægger vægt på at der fortsat etableres turnusstillinger til alle tilmeldte
kandidater.
Repræsentantskabet turnuspolitik er fortsat gennemførelse af samtlige forslag i turnusgruppens
rapport 1994, herunder at der sikres reel mulighed for selv at sammensætte turnus.�.

Specielt problemet med at sikre en turnusplads til samtlige kandidater kan blive problematisk
efter år 2002 når de store kandidatårgange begynder at blive færdige.

Sundhedsstyrelsens lægeprognose 1995 til 2025 fremviser nogle nøgletal og fastslår, at der er
voldsomt behov for at øge videreuddannelseskapaciteten, idet der allerede er drejet på håndta-
get, der skal øge kandidatproduktionen til ca. 725 årligt fra 2005.
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Der er imidlertid behov for også at dreje på det håndtag, der hedder undervisningsstilling og
uddannelsesstilling i det hele taget. Videreuddannelseskapaciteten er i dag kun gearet til ca.
450 om året.
FAYL har bl.a. overfor den nye sundhedsminister Carsten Koch påpeget at antal af
undervisningsstillinger skal øges, bl.a. ved at inddrage centralsygehusene i undervisnings-
stillingerne.

2.4.4 Forsikringsudvalget (FU)
FU har i foråret indgået et tættere samarbejde med Tryg-Baltica med henblik på en omlægning
af den nuværende administration for FADL�s forsikring. Dette vil betyde at Tryg-Baltica
fremover vil stå for al form for opkrævning af indbetalinger. Ligeledes betyder det, at med
overgangen til deres nye TOSCA-computer system, vil det enkelte medlem få mulighed for at
ændre på sammensætningen af sin forsikring. Dette vil betyde en mulighed for at vælge
forskellige forsikringspakker, med højere eller lavere præmier på forskellige områder og
yderligere en indførelse af forskellige selvrisikobeløb. Alt i alt åbner det muligheden for at
betale mindre for sin forsikring, hvis behovet er mindre.

Vi håber at kunne starte systemet i �99, men på grund af forsinkelser kommer det nok først op
at køre fra januar år 2000. I mellemtiden arbejder FU med at undersøge om der er samme
muligheder, til en billigere penge i andre forsikringsselskaber.

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

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

Det vil vi prøve at undgå, idet FADL synes at et tilbud om forsikring er en fagforeningsopgave
fordi:
- Du ikke behøver at være bange for at blive smidt ud selv om cyklen er blevet stjålet
7 gange.
- Vi har medbestemmelsesret om dækning af skader.
- Den er tilpasset bedre til medicinstuderende (fx. højere erstatning for skade på
fingre, syn
- og hørelse).
- Der er særordninger ved sygdom

Andreas H. Lundh, Rasmus Ripa og Lisbeth Ludvigsen er kredsens repræsentant i udvalget.

2.5 Vagtbureauet
Den 1. februar 1998 blev den nye direktør Jørgen Breide ansat.

Hans første opgave var at udmønte det besparelseskrav som Vagtbureauet havde fået pålagt af
H:S. Der skulle spares kr. 914.000, kr. 457.000 i 1998 og forlods kr. 457.000 i 1999.

For at kunne gennemføre besparelserne var det nødvendigt at reducere personalet med 3
ansatte.
Desuden medførte besparelser at der lukkes på Vagtbureauet om natten, at vagtbureauet holder
lukket en dag ekstra, afskaffelse af  forskud.
Desuden giver kredsen et tilskud på kr. 232.910 til vagtbureauet for at få udført
fagforeningsmæssige opgaver.

Line Drachman har været vagtchef indtil hun gik på barselsorlov.
Som et led i besparelserne er vagtchef-stillingerne blevet omstrukturerede, så både Jakob
Lundborg og Lars Vadstrup er ligeværdige vagtchefer, men kun med 20 timer hver om ugen.

Bestyrelsen har for længe siden vedtaget at der skal laves en overenskomst for vagtcheferne
med Ledernes Hovedorganisation (LH), således at deres fagforening og deres arbejdsgiver
ikke er en og samme person. Arbejdet med dette har ligget stille et stykke tid, og alle kredse har
ikke været lige afklaret om hvorvidt Hovedforeningen stadig skulle inddrages ved interne
problemer i kredsene.

2.5. 1. Vagtmarked
2.5.2. Rigshospitalet
Efter at Rigshospitalet havde sagt fuldstændig stop for eksterne vikarer lykkedes det FADL
sidste år at få en aftale i stand hvori der blev åbnet mulighed for at RH brugte FADL-vagter.
For FADL var dette en kæmpe sejr i forhold til at fastslå, dels at vi adskiller os fra de private
sygeplejevikarbureauer, dels at vi har nogle kvalifikationer som RH ikke kan undvære. Sam-
tidig sikrede vi et marked som FADL har meget svært ved at være foruden, da en meget stor
del af vores vagter, især på andendelsområdet ligger på RH
Der er ikke lavet nogen ny aftale med RH for 1998.

2.5.3 Vagtudvalget
Det lille vagtudvalget har bestået af Emil Bartels (formand), Margrethe Lynggaard og Mads
Dalsgaard.

I det seneste halvår har arbejdet i vagtudvalget været præget af direktørskift, to næsten nye
vagtchefer samt nedskæringerne på vagtbureauet. Især nedgangen i vagtchefernes faste time-
tal kombineret med et øget arbejdspres på vagtchefkontoret, har haft betydning for vagt-
udvalgets mødeaktivitet. Vi har holdt 5 møder siden vagtudvalget blev nedsat, hvor vi udover
de faste punkter med dispensationsager og tidskrævende klagesager har arbejdet en del med
udfærdigelsen af en standardkontakt for FADL�s hold.

Fra SPV-fronten kan det meddeles at flere af de gamle sygeplejersker, som underviste på
kurset, måtte erstattes akut, hvilket blev med nye studenterundervisere. Der arbejdes på at
ændre kursusformen og undervisningen, hvilket allerede har resulteret i blandt andet en afslut-
tende prøve. Vi vil i løbet af de næste par måneder besøge udvalgte afdelinger på hospitalerne
for at finde ud af, om SPV-vagterne opfylder afdelingernes krav og behov tilfredsstillende.
Resultatet vil indgå i en forestående evaluering og revidering af SPV-kurset sammen med
kursisternes evalueringer.

Til slut kan det oplyses, at vi er begyndt at servicere hjemmeplejen i Valby, med blandt andet
vagter i hjemmet hos terminalpatienter.

Vi vil arbejde videre med at udvidde vagtmarkedet på �alternative� fronter.

2.5.4 Klage-/karantænesager på VB
2.5.4.1 Hold 4611
I oktober måned 1996 henvendte et medlem sig til vagtbureauet med oplysninger om, at der
foregik systematisk svindel med dobbeltvagter, transportbetaling og vagter i andre folks
navne på et af foreningens hjemmeventilatørhold.

Af denne grund blev alle de 9 medlemmer på holdet den 29. oktober 1996 sat I midlertidig
generel vagtkarantæne.

Foreningen stillede med et fuldt kvalificeret hold til erstatning for de karantæneramte, men
dette hold kom aldrig i arbejde, da patienten nægtede dem adgang. Holdet blev derfor seponeret
den 11. november 1996. Syv medlemmer blev herefter, uden om FADL, ansat til at fortsætte
med at passe patienten. Derfor blev de, af repræsentantskabet ekskluderet af foreningen for at
arbejde uden om FADL�s vagtbureau. Eksklusionen blevet stadfæstet af hovedbestyrelsen og
er nu af de syv indbragt for voldgiften.
De to sidste medlemmer har i dag ingen karantæne p. gr. a. af 4611-sagen karantæne.
De har udstået deres disciplinær sanktionering (1 års generel vagtkarantæne).

Politiets undersøgelse af sagen er endnu ikke afsluttet.
Københavns Amts Sygehus i Glostrup har i forbindelse med sagen fremsendt et krav til
vagtbureauet om tilbagebetaling af kr. 617.718,55, idet de har den opfattelse at der ikke var en
transportaftale. Der findes en transportaftale, hvorfor FADL har afvist dette krav. Dog er
FADL på grund af at KAS Glostrup er en storkunde interesseret i en mindelig løsning.

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

Det har været diskuteret at afholde kursus for FADL-vagter i psykiatrisk afdeling � et
sikringskursus.
Holdlederne skal kunne få bedre uddannelse og støtte ved problemer på holdene. Der afholdes
nu holdlederkursus hvert semester.
3. Repræsentanskabet
Repræsentantskabet har i halvårsperioden afholdt 6 møder.

Repræsentantskabet fastlægger fagforeningens budget, herunder kontingentet, som har været
uforandret i de sidste par år. Desuden god-kendes regnskabet af repræsentantskabet.

Repræsentantskabet har nedsat en række
arbejdsgrupper i perioden.

3.1.1 Kursus for KKR-medlemmer
Gruppen har afholdt en juridisk dag

Advokat Christian Harlang underviste i rets-
systemet, om retskilder, den danske
aftalemodel på arbejdsmarkedet,
om fortolkning og udfyldning af foreningens
love, om bestyrelsens juridiske og økonomiske
ansvar og meget mere.

Det var en utrolig spændende dag.

Til efteråret arbejdes der på at lave en arbejds-
retslig dag.

3.1.2 Revision af vedtægter
Det er stadig tanken at lave vedtægtændringer.

Gruppen har endnu ikke lavet oplæg til KKR.

3.1.3 Kontingentproblematikken
For øjeblikket findes der stadigt det differentierede kontingent, som er afhængigt af både
antallet af de der tjener over 150.000 og antallet af de passive.

Der er kr. 49.000 til fordeling blandt mulige 486 medlemmer.

Efter den 1. maj kendes det nøjagtige beløb. Sekretariatet har indtil nu modtaget omkring 220
erklæringer fra medlemmer om at de ikke har arbejdet under FADL´s overenskomster eller
været lægevikarer i H:S (altså været passive).

Såfremt dette tal ikke bliver væsentligt højere vil der blive udbetalt kr. 90 pr. halvår og 180 kr.
pr hel år.

Det diskuteres af en gruppe under KKR om at  afskaffe det differentierede kontingent og kun
operere med et almindeligt kontingent (og muligvis med en form for passivt kontingent)   Det
er dog dyrt at indføre et passivt kontingent hvorfor ideen muligvis droppes.

FADL er en fagforening for alle medicinstuderende og det er naturligt med et fælleskontinget

Indre organer
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Et kontingent der ikke er større end at alle kan betale og derved også være med til at støtte det
studentersociale liv på Panum, herunder MOK, Fagrådet, RUS-kurser og Mediciner-revy
udover de fordele det i øvrigt også giver..
Desuden driver FADL et forlag og er medejer af Panum-Bogladen. Der bl.a. er med til at holde
priserne nede på relevant litteratur.

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

Oplæg om ny kontingent ligger klart til KKR-mødet d. 27. maj 1998.

3.1.4 Medlemsaktiviteter
Der arbejdes på at lave en aften med Gösta
Petterson om:
�Det offentlige sygehus vs. De private
 hospitaler i DK nu og i fremtiden�

Efterfølgende bliver der FADL-ØL.

3.2. FADL�s tillidsmænd
Tillidsmandsordningen er nu kommet i gang
Og der og er ansat to tillidsrepræsentanter.
Charlotte Martinsen er valgt fra repræsen-
tantskabet til at have kontakten til dem.
Forøjeblikket søges efter tre yderligere.

3.1 OK-97
Se under Hovedforeningen.

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

Siden er der ikke sket så meget.
4. Medicinerhus/FADL på Panum
FADL arbejder stadig på at få etableret et Medicinerhus.

5. Dissens
Pedram Kazemi kan ikke tilslutte sig halvårsberetningen fuldt ud, hvor han har meddelt
dissens. Pedram Kazemi vil på et senere tidspunkt fremlægge sin mindreudtalelse for medlem-
merne.

Vagtbureauet
SPV - VAGTER

Ugestatistik for ugen: 4/5-1998 - 10/5-1998

ma tir ons tor fre lør søn ialt           %
07-15
bestilt   14  9  5  10  18  14  17  87
udækket  3  1  0  0  0  2  4  10         11

15-23
bestilt  15  20  12  12  14  11  16  100
udækket  0  1  0  0  0  0  0  1 1

23-07
bestilt  17  15  12  15  13  15  14  101
udækket  2   0  0  0  0  0  0  2             2

ialt
bestilt  46  44  29  37  45  40  47  288
udækket  5  2   0  0  0  2  4  13        4,5
dæknings %

 90    96  100  100   100  95  92

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:   4/5-1998 - 10/5-1998

                        man          tirs          ons          tors          fre          lør          søn          ialt
ledige hold         3            1            1            1           2           1           0
arbl. vagter         9             5            3            2           4           5           1          29
planlagte vagter  18            18           18            18           18           18           18        126
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: 126
Antal arbejdsløse vagter i ugen: 29
Arbejdsløshedsprocent: 23 %

HAR DU BETALT KONTINGENT ??????

Vi har 1 giroindbetalingskort der ikke er skrevet afsender på så vi ved ikke hvem der har
indbetalt kontingent. Beløbet er på kr. 786,-. Det er indbetalt på posthuset Frederiksberg Alle.
Hvis du mener det er dig, så vær sød og ring til Vagtbureauet, Kirsten Carstens.

LÆGEMIDDELKATALOGET ER KOMMET !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hvis du er på 2. del og ikke har fået et lægemiddelkatalog før kan du hente et på
Vagtbureauet

Meddelelser fra vagtcheferne
uge 20

Træffetider:
uge 20
Mandag 13 - 14
Onsdag 13 - 14
Fredag 13 - 14 telefonisk
________________________
Chancevagter: Igen - Igen
Vi har stadig masser af chancevagter. Ring og få lidt afveksling til eksamenslæsningen
________________________
Til alle holdmedlemmer på VT-flyverhold og afdelingshold:
Husk at ringe ind, hvis du kan have en følgevagt med. Det er svært, så vi behøver din hjælp til
at få afviklet puklen!!! Ring - Ring - Ring og gør en VT-kursist glad. Husk at tjekke med
afdelingen først.
________________________
Læsning på vagt:
Tja, hvad kan man sige??? Man skal altid spørge afdelingen om lov til at læse når man er på
vagt. Hvis man får lov, skal man altid huske, hvorfor man er på vagten, nemlig får at passe en
patient. Patienten skal på trods af den kommende eksamen have din fulde opmærksomhed. Af
samme grund er det ikke altid en god idé med tung faglitteratur!!
God vagt og god eksamenslæsning.
________________________
En rigtig møgvagt - Hvad så????
Vagtchefernes arbejdsopgaver!
Hvis du har haft en rigtig møgvagt vil vi meget gerne høre om den. Dette gælder uanset
hvorfor vagten har været dårlig. En stor del af vores arbejde går ud på at sikre medlemmerne

Indre organer & VB meddeler



11
både gode og spændende vagter. For altid at kunne opfylde dette er det utrolig vigtig, at vi får
tilbagemeldinger fra jeres vagter. Det vi helst vil høre er konstruktiv kritik - positiv som
negativ.
Er det helt �brændt sammen�, eller har du trådt godt og grundigt i spinaten i løbet af vagten så
kom til os. Hvis du selv er klar over problemerne, er det bedst at se det i øjnene. En hurtig og
imødekommende henvendelse fra en vagtchef til afdelingen kan måske spare dig får en ubeha-
gelig klage.
Brug os, det er det vi er her for.

Med venlig hilsen

Lars Vadstrup og Jakob Lundborg
Vagtchef Vagtchef

ANNONCER

Hold 1502 søger 5 nye medlemmer
Holdet afholder dag og aftenvagter og nattevagter, og du skal kunne ta� 4-6 vagter pr. måned.

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

Du skal kunne deltage i holdmødet den 20. maj  98 kl. 16.00.

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 14. maj 1998 kl. 12.00 til VB.

Yderligere oplysninger: Hos holdleder Niclas tlf. 33 24 12 93.

Metadongiverhold 5501 søger 1 ny MVS�er
til indsupplering i juni.
Vi er et velfungerende hold med 13 medlemmer som kører 5-timers vagter på hverdage og 6-
timers i weekender og helligdage (henholdsvis 8-13 og 8-14). Vi står for udlevering af
metadon til narkomener der indgår i Kbh�s Amt�s metadon-program og kører rundt (altid 2 pr.
vagt) til 3-4 udleveringssteder i en bil som vi har fået stillet til rådighed af Åben Rådgivning i
Glostrup der administrerer projektet.

Kvalifikationer: Alm. MVS-krav 6 vagter/mdr.Fleksibilitet i eksamensperioder
Skal kunne ta� vagter i sommer Kørekort
Skal kunne deltage på holdmøde d. 18. maj 98 kl. 17.00

Ansøgningsfrist: Torsdag den 14. maj 1998 på VB.

Yderligere opl.: Egon - tlf. 31 42 61 60

INTENSIVHOLD    4102
AFD.542,  HVIDOVRE HOSPITAL
Vi søger 1 nyt medlem, oplæring i maj/juni maj og vagter fra juni/juli 1998.

Vi forventer at du:
- har ca. 600 VT-timer bag dig
- har bestået farmakologi
- kan tage  8-10 vagter om måneden
- har børne VT-kursus (ikke et krav)
- er flexibel, selvstændig og engageret
- kan tage 5 lønnede samt 3 ulønnede følgevagter
- deltager i ansættelsessamtale på afdelingen

Vi tilbyder:
- oplæring i medicingivning
- oplæring i CVVHD (kontinuerlig venovenøs hæmodialyse)�-oplæring i PDM (elek-
troniske kardex)
- selvstændigt arbejde på lige fod med det øvrige personale

Såfremt der ikke er kvalificerede ansøgere med 600 VT-timer vil andre
blive taget i betragtning.

Ansøgningsfrist:  Torsdag den  20. maj 1998  kl. 12.00  til VB.

For yderligere info, kontakt holdleder Vagn Nørskov  tlf. 4752-7502

OBS !! ændrede krav
Nyt Afdelingshold  4404 søger ekstra  medlemmer
idet der var ikke nok kvalificerede ansøgere

Fast ventilatørhold til Intensiv Terapiafdeling 4131 -
Rigshospitalet

Afdelingen er en multidisciplinær intensivafdeling for både børn og voksne patienter fra såvel
kirurgiske som medicinske afdelinger.

Vagterne er placeret på aften- og natperioderne på hverdage samt hele weekenddøgnet. Alle
vagter er på 8 timer.

Du skal kunne tage 5-6 vagter pr. måned og deltage i introduktion til afdelingen tirsdag d.
19 og mandag d. 25 maj, begge dage fra  kl. 09.00 til kl. 15.00. Denne introduktion er
lønnet.

Kvalifikationer: Afsluttet fase I senest februar 1999, minimum 300 VT-timer. Desuden at du
via fleksibilitet, ansvarsbevidsthed og godt humør kan indgå i et positivt samarbejde med det
faste personale. Det er en fordel hvis du har erfaring med børn og/eller allerede har haft vagter
i afdelingen.

Arbejdsområdet vil bestå af observation og pleje udført i tæt samarbejde med afdelingens
faste sygeplejerpersonale og i overensstemmelse med afdelingens rutiner og standarder.

Fornyet Ansøgningsfrist: Torsdag d. 14 maj kl. 12.00.
Der vil blive afholdt samlet ansættelsessamtaler på afdelingen fredag den 15.maj mellem 8 og
15 for alle ansøgere. Du kan få besked torsdag efter kl. 14.00.

Yderligere information: Kontakt vagtcheferne.

Meddelelser
NYT FRA DET INTERNATIONALE KONTOR

Kære internationale kontaktpersoner
Nu er Maj-udgaven af Meddelelser fra Det internationale Kontor
tilgængelig på Web-site adressen: http://www.ku.dk/sa/inter/
Overskrifterne er som følger:
Københavns Universitet
- Pjecen �Jeg vil ud�
- Bidrag til folderen �Courses in English, Autumn 1998�
EU-nyt
- ALFA programmet
- TEMPUS rapport
- Leonardo da Vinci programmet
- Socrates/Erasmus programmet: Internsive sprogkurser, sommer 1998
Norden
- NORFA
Løst og fast fra Danmark og Udland
- FIRST internet-service
- French Open, 13. maj, HHK
- TOEFL- programmet
- DAAD publikation: Tyske kontaktpersoner
- Konferencer
Bente Pedersen, e-mail: bep@adm.ku.dk
The University of Copenhagen, the International Office, Fiolstræde 24,
P.O.B. 1143, DK-1010 Copenhagen K, Tel. +45 35 32 39 02, Fax +45 35 32
39 00

NB! NB! NB! NB!

PANUM
BIBLIOTEKET

HAR ÅBENT om LØRDAGEN

I MAJ OG JUNI

FRA KL.9.00 TIL 18.00

NB! NB! NB! NB!

Tutornews

TIL ALLE TUTORER.

Der er (endelig) kommet afklaring omkring psykologieksamenen. Derfor er der møde
fredag d. 15. maj kl 13 i klubben.

Vi ses. KH. Charlotte

VB meddeler & Indre organer
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Har du stadig ikke råd til kabeltv?

Eller skal kæresten se gamle afsnit af Beverly
på video?

Så har Studenterklubben et tilbud af rang.

DIREKTE FRA AMSTERDAM ARENA
FINALEN I CHAMPIONS LEAGUE

GIGANTERNES MØDE
JUVENTUS vs. REAL MADRID

Onsdag d. 20 Maj klokken 20.30 i Studenterklubben
på storskærm

Kom glad, kom frisk. Det bliver hyggeligt!

Studenterklubben


