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HAR DU BRUG FOR NOGLE
AF DEM HER?

Så er der masser af chancevagter hele døgnet
rundt!

Ring på chancen på 35378800
Efter 13.30 for aftenvagter
Efter 20.00 for nattevagter

Efter 20.00 for dagvagter den følgende dag

Tag Chancen, Prøv Lykken, Scor Kassen
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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. 3 årg. 31
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: Chancevagter

Denne                               redaktion:

20.00 P8'n viser
L.A. Confidential
Barsk film

16.00 Anden del
af billetsalg til
sem fest i klub-
ben

20.30 Brøndby får
en kindhest af en
flok sydtyskere i
Parken

21.30
Semester-
startsfest i
Klubben
Husk! Ingen
adgang
uden billet

15.00 FCK
møder bonde-
røvene fra AGF
og Brøndby skal
til Vejle
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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 og Laura Johnsen, studentersekretærer
Træffetid: mandag 14.00 - 15.00 (Benedicte)  15.00 � 16.00 (Laura)
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon 36 32 27 92
NN, studentersekretær
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: torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Amt
KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
NN, studentersekretær
Birthe Brogaard og Annette Skaaning, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

MØDEREFERAT GODKENDT

Dato: 10. september 1998

Sag Møde 07-98,  Studienævn for medicin
Mødedato 24. juni 1998 kl. 15.00
Sted Lille Mødesal, Panum Instituttet

Til stede Louise Isager, Poul Jaszczak, Lisbeth Ludvigsen, Klara Vinsand Naver, Olaf Paulson
(fra kl. 15.30), Sten Sejer Poulsen (suppl. for John Dich), Birgitte Schou Rode, Simon Serbian.

Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Margit Skousen (studievejl.), Grete
Rossing.

Afbud John Dich,  Nina Grosman, Jørgen Hedemark Poulsen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Studiestart
3. Eksamensafholdelse
4. Personsager
1. Studieplansrevision
2. Laboratoriet for kliniske færdigheder
3. Regler for afløsningsopgaver v/Birgitte Rode, Leif Christesen
4. Faglig dag
5. Fastsættelse af mødereække for efterårssemestret 1998
6. Meddelelser
7. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden udvidet med 2 nye punkter. Nyt pkt. 2. Studiestart og nyt pkt. 3. Eksamensafholdelse.
Efterfølgende dagsordenspunkter renummereres i overensstemmelse hermed.  Dagsorden her-
efter godkendt.

ad 2 Studiestart
Problematikken omkring studiestarten blev drøftet. På grund af afholdelse af kongres vil det ikke
være muligt at afvikle det sædvanlige velkomstprogram. Studienævnet fandt det utilfredsstillende,
at det endnu engang ikke ville være muligt at gennemføre det sædvanlige velkomstprogram med
bl.a. rundvisning på Panum Instituttet.

ad 3 Eksamensafholdelse
Studenterne fremsatte ønske om afskaffelse af selvkopierende papir, som man fandt var en fysisk
belastning især i forbindelse med den integrerede eksamen. � Det undersøges, om der findes
bedre papirkvaliteter til formålet.
På grund af en fejl i forbindelse med lokalereservationen var den skriftlige eksamen i fysiologi
blevet udsat i 2 timer og flyttet til et andet lokale. Dette havde selvsagt skabt utilfredshed blandt de
studerende. � Det er efterfølgende besluttet, at for studerende, som er dumpet ved den ordinære
eksamen og efterfølgende tilmeldt og dumpet ved reeksamen vil de to eksamensforsøg kun tælle
som ét eksamensforsøg.

ad 4 Personsager
En ansøgning om genoptagelse af en sag med henvisning til nye oplysninger blev imødekom-
met. Den studerende får tilladelse til deltagelse i eksamen i psykologi og cellebiologi ved vinter-
eksamen 1998/99.
Der forelå en ansøgning om forhåndsmeritering af studier ved Lunds Universitet. Ansøgningen
gav anledning til en længere diskussion. Studienævnet besluttede, at der skulle fremskaffes et
tilfredsstillende baggrundsmateriale, inden der blev taget stilling. � Sagen tages op på næste møde.
Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget godkendtes.

ad 5 Studieplansrevision
Studielederen meddelte, at der fra Odense Universitet til Undervisningsministeriet var fremsendt
forslag til ny studieplan.
Studielederen fremlagde forskellige modeller til  genoptagelse af revisionsarbejdet.

ad 7 Regler for afløsningsopgaver
Det af Leif Christensen og Birgitte Rode udarbejdede forslag til retningslinier for afløsnings-
opgaver blev vedtaget. � Retningslinier udsendes til samtlige fag. Studievejledningen vil efterføl-
gende foretage en kritisk gennemgang af regelsættet.

ad 6 Laboratoriet for kliniske færdigheder
Laboratoriet er etableret som et joint venture mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og
Rigshospitalet. Pilotprojektet har hovedsageligt været orienteret mod RH-studerende. � En aftale
mellem Rigshospitalet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet om laboratoriets fortsatte virke
er under udarbejdelse.

ad 8 Faglig dag
Medicinske studenterråd samt Studienævn for medicin arrangerer faglig dag med emnet �Læge-
moral�.  Studenterne meddelte, at en arbejdsgruppe var nedsat og at et budget for arrangementet
formentlig kunne foreligge i uge 27.
På trods af, at det ved møder i forbindelse med skemaplanlægningen er oplyst, hvornår faglig dag
finder sted, og at dagen skal holdes undervisningsfri, er der igen planlagt undervisning denne
dag. � Det vil i starten af efterårssemestret blive bekendtgjort ved opslag i MOK, at Studienævnet
har vedtaget, at udeblivelse fra obligatorisk undervisning på faglig dag ikke vil blive betragtet som
forsømmelse.

ad  9 Fastsættelse af møderække for efteråret 1998.
Følgende mødedatoer blev vedtaget for efterårssemestret 1998:  9/9; 23/9; 7/10; 28/10; 18/11; 2/
12; 16/12 samt 13/1-99 og 3/2-99.

ad 10 Meddelelser
Ingen meddelelser.

ad 11 Eventuelt
Intet til dette punkt.

ref.   Grete Rossing

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE I
KLINIKUDVALGET KØBENHAVNS
KOMMUNE, TORSDAG D. 28.05.98

Til stede: Overlæge Jørgen Rask Madsen, afdelingslæge Peter Hesselfeldt, stud.med.
Jens Thune, stud.med. Andreas Eversbusch, stud.med. Tina Galle, Stud.med. Jakob Ravn
Fra
sekretariatet: Sekretær Helle Christensen, Lili Hansen og Lone Qvistgaard

Ej til stede: Overlæge Steen Sørensen, afdelingslæge Sten Rasmussen, Over-
læge Hans Perrild, overlæge Birthe Glenthøj, stud.med. Søren Prins, stud.med. Klaus Kesje,
stud.med. Amir Goraya Majid, stud.med. Tina Søndergaard, stud.med. Martin Kelkelund,

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt med få ændringer.

3. Meddelelser fra formanden
Der har ved de seneste klinikudvalgsmøder været et meget ringe fremmøde fra lærerside, hvorfor
interesserede lærere vil blive inviteteret til næste møde den 3.9.98 mhp. valg som suppleanter for
de ordinære medlemmer.

Projektet vedrørende udvikling af Klinikudvalgs-database er revurderet af EDB-afdelingen, som
har konstateret, at det ikke inden for den afsatte tidsramme vil være muligt at udvikle en sådan
kompleks og dynamisk database. Der har indtil nu været afholdt 2 møder med firmaet Prolog,
som vil fremsende en demo-model i uge 22. Henrik Hvolris fra EDB-afdelingen har senere
oplyst, at der er fundet et færdigudviklet engelsk program, som med små ændringer formentlig
kan anvendes. Programmet vil blive afprøvet i nærmeste fremtid af EDB-afdelingen før stilling-
tagen til evt. indkøb.

Studielederen har oplyst, at der i 1997 er udbetalt 20% mere i løn til den kliniske undervisning end
budgetteret med. Endvidere er der et generelt krav om bespa-relse ved Universitetet, hvorfor
Dekanatet har nedsat en arbejdsgruppe, som skal undersøge mulighederne for en mere effektiv
styring af undervisningsressourcerne og afgive responsum inden den 15.9.1998 (se vedlagte
skrivelse)
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Klinikudvalget har modtaget vedlagte skrivelse fra 7. semester, som udtrykker utilfredshed over
kurset på Laboratorium for Kliniske Færdighed. Klagesagen vil blive behandlet ved det kom-
mende klinikudvalgsmøde.

4. Meddelelser fra sekretariatet
Der har været afholdt kursus for 3. semester i perioden 4.5. � 22.5.98 på henholdsvis Amager
og Hvidovre Hospital. På Amagerhospitalet har studenterne været tilfredse med hele kursus-
forløbet, mens der på Hvidovre Hospital har været kritik af teoridagene, fordi undervisningen er
blevet aflyst sent. Det er dog lykkes Henning Jacobsen at finde kvalificerede undervisere. Der har
imidlertid ikke været henvendelser herom til klinikudvalgssekretariatet, hverken fra undervisere
eller studenter. Der opfordres påny til, at klinikudvalgssekretariatet informeres, hvis der er uregel-
mæssigheder i forbindelse med undervisningen.

Kandidatfesten afholdes mandag den 29. juni 1998 kl. 18.30.

Professor Peter Krasilnikoffs sidste egentlige arbejdsdag som professor og overlæge ved børne-
afdelingen er tirsdag den 9. juni 1998.

Aflønning for Tutorer er som følgende.
20 løntimer pr. klinisk ophold. 7.+8. semester = 40 løntimer pr. ½ år.
Klinikudvalget har tidligere uberettiget bevilget 5 ekstra løntimer per klinisk ophold til udarbej-
delse af kursusplaner. Ekstrabevilligen trækkes derfor tilbage.

5. Meddelelser fra Studienævn for Medicin
Intet nyt

6. Meddelelser fra studenterne
Intet nyt

7. Evt.
Mødedatoer for efteråret 1998: 03.09., 01.10., 05.11. og 03.12.98

Næste møde afholdes torsdag d. 03.09.1998 kl. 15.00 på Bispebjerg Hospital

Mødet sluttede kl. 16.15
Referent: Sekretær Helle Christensen

Studievejledningen
TRÆFFETIDER I 1998 FOR UGE 37

Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder.

Mandag 14 � 15 15 � 18 Maria Salling Rasmussen

Tirsdag 10 � 11 11 � 14 Palle Rasmussen

Onsdag 10 � 11 11 � 14 Ulrik Bodholdt
15 � 16 16 � 19 Jes Braagaard

Torsdag 15 � 16 16 � 19 Margit Bak Skousen

Fredag 13.30 � 14.30 10.30 � 13.30 Jon Prause

Primær international vejleder
Dag / dato. Træffetid. Telefontid.Vejleder. Bemærkning.

Onsdag 15 -16 16 - 19 Christian Heilmann
OBS ! Christian Heilmann behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS o.lign. )
samt  forhold vedrørende gæstestuderende ved medicinstudiet i København.

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

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 endvidere, 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, dvs. inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.
Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister. Hvis man har overskredet sine tidsfrister pga.
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, dateret i sygdoms-
perioden, 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 eksamensforsøg.
Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en tilsynsførende, skriv selv: SYG (SKAL IKKE
RETTES) øverst på opgaven og aflever opgaven til den tilsynshavende. Derefter skal du omgå-
ende søge læge, og fremsende en lægeerklæring til eksamenskontoret senest 3 hverdage efter
eksamens afholdelse. Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom, vil opgavebesvarelsen
ikke blive bedømt, og eksamen tæller ikke for et forsøg
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� re-
spektive �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. Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt sygeeksamen ved
sygdom, men at du selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret !

REEKSAMINATIONSMULIGHEDER
Det er en forudsætning for deltagelse i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3 eksamensforsøg
i det pågældende fag. Det er ligeledes en betingelse, at du har været tilmeldt og er mødt op til, 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 mundtlig eksamen eller 7-10
dage efter offentliggørelsen af karaktererne fra skriftlig eksamen.
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. Såfremt du er beret-
tiget hertil, skal du selv tilmelde dig på eksamenskontoret.

REGLER FOR REEKSAMINATION
Der er mulighed for reeksamen på alle semestre. For to fag kan der af tekniske årsager (placering
i forhold til de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen, nemlig psykiatri 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
bestås i samme termin.
Kirurgi og medicin: Fagene består af en mundtlig og en skriftlig del, der opfattes som to selvstæn-
dige 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 velbegrundede.
Du kan klage over:
1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets
forhold til pensum.
2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spotpræparater el.lign.).
3/ Bedømmelsen (dvs. karakteren eller tentamenresultatet).

Generelle klager over opgaveformuleringen, relation til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kva-
liteten af spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal stiles til eksamenskollegiet i det pågældende
fag, og afleveres senest 3 dage efter eksamens afholdelse, da der er tradition for at fagene afholder
deres første censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der valgt eksamensformænd/kvinder
(se MOK), der samler de generelle klager sammen, og sørger for, at klagerne og svarene offent-
liggøres 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 censorer og en
student. De træffer den endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde karakteren, at hæve den eller
at tilbyde en ny eksamen. 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.
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VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

25. SEPTEMBER 1998 ER SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERING AF DISPENSATIONSANSØGNINGER

Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra
almindelige eksamensregler, fra regler og krav, som er nedlagt i den ministerielle bekendtgørelse
om den lægevidenskabelige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøgning om dispensa-
tion skal indsendes til studienævnet for medicin, som behandler og tager stilling til dispensation-
sansøgninger. I bekendtgørelsen er det fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispensere fra
reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra studieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning kan indgives på et særligt skema, som kan afhentes i studievejlednin-
gen og studienævnssekretariatet. Ansøgningen skal skrives på maskine og udfyldes fuldstæn-
digt med oplysninger om:

- navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
- angivelse af studietrin og på fase II også klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de særlige forhold, der kan begrunde
en dispensation)
- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning ect. vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger er i efterårssemestret 1998 fredag den
25. september. Kun ansøgninger, der er begrundet i akut opståede situationer, vil blive modtaget
efter fristens udløb og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse sager, især
ansøgninger om meritoverførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at søge i så
god tid som muligt, og iøvrigt at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet og
fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne dokumentation.
Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit er vedhæftet vejledningen, der skal følges
for at give en smidig og hurtig sagsgang.

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 eller andet), skal du først og fremmest skaffe dokumentation
på grunden til dit fravær d.v.s. lægeerklæring (udfærdiget i sygdomsperioden eller umiddel-
bart herefter), vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du ansøge om dispensation til gen-
tagelse 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.

OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER
PÅ 1. OG 2. SEMESTER.

For at kunne indstille sig til tentamen i kemi på 2. semester skal samtlige obligatoriske studie-
elementer i almen og organisk kemi være godkendte d.v.s. alle kemiøvelser.
For at kunne indstille sig til eksamen i anatomi I efter 2. semester skal alle obligatoriske studie-
elementer på 1. og 2. semester være godkendte.

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til en øvelse i kemi, må du prøve at lave en aftale
med din lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet hold. Men vær opmærksom på, at
øvelserne inden for samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, derefter tages øvelses-
opstillingen ned, og det vil være umuligt at tage øvelsen i dette semester. Såfremt man ikke gen-
nemfører øvelsen i indeværende semester p.g.a. sygdom skal man søge om gentagelse af øvelsen
det efterfølgende semester. Sørg derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form af en
lægeerklæring. Vær opmærksom på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller umiddelbart
efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige
pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget, kan du ikke være sikker på en plads og kan
derved risikere at blive forsinket i dit studium.

Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk studieelement, er du velkommen til at kon-
takte en studievejleder.

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER
ORDBLIND

Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at tilbyde dig følgende:

Du kan få en ½ time ekstra til eksaminer der varer til og med 4 timer og 1 time ekstra til eksaminer
som varer mere end 4 timer.

Ved at henvende dig til studienævnssekretariatet med dokumentation på din ordblindhed, kan du
få en erklæring, der dokumenterer din ordblindhed overfor censorkollegiet. På erklæringen står
der naturligvis ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer.

Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en nudansk ordbog, begge skal være fri for
tilføjelser.

Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du søge studienævnet om dispensation og
vedlægge en erklæring fra din kommunes/amts ordblindeinstitution. Dette skal du gøre inden 25.
september 1998.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

FORSIDEAFLEVERING OSVAL I OG
OSVAL II

Husk at fristen for aflevering af forsider i efterårssemestret 1998 er følgende:
OSVAL I    - mandag den 28. september 1998
OSVAL II   - torsdag den 1. oktober 1998

DANSK MEDICINSK-HISTORISK SELSKAB

byder 1.semester studerende velkommen og indbyder i anledning af studiestart til

OMVISNING PÅ MEDICINSK HISTORISK MUSEUM

fredag den 2. oktober 1998 kl. 16.00

Kom og få en 1½-times introduktion til studiet og medicinens historie i det forhenværende kirur-
giske akademi i Bredgade 62. Hold samtidig den gode tradition om socialt fredagssamvær med
studiekammerater ved lige!

Tilmelding er nødvendig senest den 24. september hos undertegnede på tlf. 55 76 02 04 bedst
efter kl. 18.

Det skal bemærkes at det tilsvarende arrangement planlagt til 18. september er aflyst.

På selskabets vegne
Camilla Høegh-Guldberg.

Fase I

FRITAGELSE FOR KEMI?

Hvis du har en dansk matematisk studentereksamen med kemi som valgfag på A-niveau, eller har
gået på matematisk-kemisk gren, kan du fritages for medicinsk kemi, øvelser og tentamen.

Hvis du vil fritages for kemi, skal du aflevere en attesteret kopi af dit eksamensbevis til Gitte
Birkbøll lokale 9.1.41. Vi sørger for, at eksamenskontoret og studiesekretæren for kemi får be-
sked om fritagelsen, hvor du får fritagelsen registreret i forbindelse med indskrivning af karakter
for eksamen i anatomi I. Du vil ikke modtage skriftlig bekræftelse på fritagelsen.

Hvis du fritages for kemi, kan du ikke blive holdsat til eksaminatorier og øvelser i kemi. Skulle du
have lyst til at følge forelæsningerne, er du selvfølgelig velkommen.

Hvis du allerede er holdsat på et hold uden kemi behøver du ikke aflevere kopi af dit eksamens-
bevis. Vi har om alle studenter holdsat på disse hold, modtaget besked fra matriklen om, at kemi-
niveauet svarer til kemi på A-niveau.

For studerende med norsk eller svensk adgangsgivende eksamen gælder, at der ved optagelsen
er foretaget en ækvivalering af keminiveau, hvorfor der ikke gives yderligere meritering.
Med andre ord, hvis du har en norsk eller svensk studentereksamen får du ikke fritagelse for kemi
på baggrund af gymnasieniveau kemi.

Studiet
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KLINISK GRUNDKURSUS - 3.
SEMESTER

Da der har været en del forespørgsler vedrørende det kliniske grundkursus på 3. semester, vil jeg
kort gennemgå forholdene omkring dette kursus.

Kurset afholdes i to omgange, en gang i maj og en gang i juni. Det skyldes, at der ikke er kapacitet
på hospitalerne til at afvikle kurset for alle studerende på én gang. De præcise datoer for kurset
kendes endnu ikke, men vil fremgå når fordelingslisterne bliver hængt op (ultimo marts).

Kurset afholdes på universitetshospitalerne, dvs. Rigshospitalet, Frederiksberg hospital, Køben-
havns Kommunes hospitaler (primært Bispebjerg og Hvidovre) samt Københavns Amts hospi-
taler (primært Gentofte, Herlev og Glostrup). Ikke alle hospitalerne benyttes hvert semester.

Det er muligt at ønske periode for det kliniske grundkursus, hvis man f.eks. skal til eksamen i
psykologi eller anatomi I. Ønsker afleveres skriftligt med navn, cpr.nr. og holdnr. samt ønsket
periode. Angiv grunden (hvis der er en), da vi naturligvis primært tager hensyn til ønsker begrun-
det i studiemæssige forhold.

Hvis man ønsker selv at tilrettelægge et klinikophold, f.eks. i sommerferien eller på et provins-
hospital, kan det meritoverføres så man fritages for det kliniske grundkursus. IMCCs prækliniske
ophold kan godkendes, eller man kan selv arrangere et ophold på et hospital. Opholdet skal være
af 2 ugers varighed, og man skal være på hospitalet svarende til fuld tid, primært i dagvagt. Der
må ikke arrangeres ophold på universistetshospitalerne i semesterperioden, da studerende på
obligatoriske kliniske kurser har førsteret til disse. Få en skriftlig bekræftelse fra hospitalet på
aftalen. Bekræftelsen vedlægges når man søger studienævnet om forhåndsgodkendelse af op-
holdet. Hvis man selv arrangerer et klinikophold, skal man afmelde sin plads på det kliniske
grundkursus. Blanketter til afmelding kan hentes på opslagstavlen ud for kontoret, 9.1.41. Af-
melding skal ske senest fredag den 20. marts kl. 12.00 og skal afleveres i postkassen ved
kontoret, 9.1.41.

Fordelingslister over perioder og hospitaler, vil blive hængt op på 3. semesters opslagtavle i
vandrehallen ultimo marts.

Pia Henriksen
Studienævnssekretær

Fase II

MINE DAMER OG HERRER

Klokken var enkelte minutter over fire sidste torsdag, da galskaben bredte sig i vores lille oase på
Panum, den berygtede studenterklub. Kaos overtog og panikken spredte sig, da undertegnede
ikke som forventet dukkede op som forventet- punktlig som jeg plejer. Enkelte flygtede ligefrem
i fortvivlens rasen over denne uvante situation- dette jordskælv i deres tro på tingenes uforanderlig-
hed.

Men I- den barske læserskare af MOK- I ved, at som studerende på det sundhedsvidenskabelige
fakultet opererer man med de såkaldte akademiske kvarterer, så klokken ca. tretten minutter over
fire styrtede jeg hæsblæsende ind gennem døren- med frisklavede billetter i hånden; så nu er det
muligt for dig at købe  billetter til den nyeste og meste ekstravagante udgave af

FASE II � sem.startsfest.

Lørdag den 26. September klokken 21:30 i stud.klubben.

-den første udgave af denne, hvor vi i kølvandet på mødets første minutters psykose har valgt at
servere velkomstdrinks til de første 100 gæster.

Og det er med en billetpris på 30,- kr. (som selv kan konkurrerer med stud.klubbens egne latterligt
billige billetpriser); så her vil jeg gerne stille et retorisk spørgsmål som HD-studerende: hvor er der
blevet af termer som: Cost-benefit og profit-maksimering??!?.
Skidt pyt med ded! -så længe vi har det sjovt.

En lille detalje- billetter kan købes til diverse af fælles forelæsningerne på semestrene og på enkelte
klinikker af socialt engagerede stud.med.�er, samt i klubben torsdag d.24/9 og fredag d.25/9,
hvor de resterende billetter sælges mellem kl. 16 og luk!

Til dem, der føler lyst til at deltage i dette underskuds projekt, mød op på torsdag, den 17/9 klokken
16 (eller der omkring) klubben, for at deltage i det næste- og måske sidste møde, hvor alt det
praktiske omkring festen diskuteres. Husk, at vi diskuterer et eventuelt tema- søheste eller bleer?

Så vel mødt og endnu engang VELKOMMEN.

Med venlig hilsen og kjærligst

Peter Roy Kirkegaard
9.sem. KBH�s amt

P.S. Hvis du/I er forhindret i at møde (eller bare for hyggens skyld) ring mig på tlf.: 39290015

 LKF er stedet, hvor medicinstuderende på fase II kan komme og øve sig de praktiske procedurer,
de har brug for i klinikken: Venflonanlæggelse, sutur- og knudebindingsteknik, kateteranlæggelse,
avanceret genoplivning, GU. Desuden har vi en PC-sal med 16 PC�er, hvortil hører et væld af
interaktive CD-ROM programmer om bl.a. kardiologi, neurologi, patologi og anæstesi.

Åbningstider for LKF
Hverdage Weekend

PC-Salen 13-20 9-17
Laboratorierne * 16-20 9-17
* Kun for øvede, uøvede kan tilmelde sig nedenstående kurser!

Kurser i LKF
Kursus Dato Tidspunkt
Drop 1/10/98 16:00 & 18:00
Fri Træning* 6/10/98 16:00-20:00
Gynækologi 8/10/98 16:30
Kateter 22/10/98 16:00 & 18:00
Fri Træning* 3/11/96 16:00-20:00
Sutur 12/11/98 16:00 & 18:00
Genoplivning 19/11/98 16:30
Fri Træning* 1/12/98 16:00-20:00
Genoplivning 3/12/98 16:30
Gynækologi 10/12/98 16:30
* ¸ Genoplivning, ¸ Gynækologi Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II og er
gratis. Kurserne foregår i hold af 6 studerende.
Tilmelding sker tirsdage ml. 12-14 og fredage ml. 11-13  på ( 35455407. NB Husk altid studie-
kort, også ved brug af Klinikudvalgets læselokaler!!
LKF Afsnit 5404 - Rigshospitalet Blegdamsvej 9 Teilumbygningen 2100 København Ø

LABORATORIUM FOR KLINISKE
FÆRDIGHEDER

JOBOPSLAG - STUDENTERSEKRETÆR:

Der er en ledig stilling på 200-300 timer som studentersekretær i Klinikudvalg Københavns
Kommune til besættelse snarest.

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

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

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

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

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

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

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

Ansøgningsfrist:
Snarest

Studiet
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Studietilbud
KURSUS OVERSIGT
for september og oktober måned  :

SilverPlatter Databaser
Uge 39 Torsdag  24.sep. kl. 16 -18.30
Uge 43 Torsdag 22.okt. kl.16-18.30

Internet kursus
Uge 40 Mandag  28. sep. kl. 16 -17.30
Uge 44 Mandag 26. okt. kl. 16-17.30

Cosmos og DanWeb
Uge 41 Torsdag d. 8.okt. kl. 16 -17.30

KKB´s Databaser
Uge 40 Onsdag d. 30. sep. kl. 16 -17.30
Uge 42 Onsdag d. 21.okt. kl. 16-17.30

Kurserne er gratis, og tilmelding på telefon 35327384 eller personligt i Studenterbiblioteket er
nødvendig.

Symposier
Medicinsk Kvinde- & Kønsforskning

Temaet for efterårets minisymposier er abort i anledning af 25 året for den fri abort
Emne: Mini-symposium
Tid: Mandag den 2. november 1998 kl.1415 - 1600

Sted: Hannover Aud.
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N

Målgruppe: Undervisningen henvender sig til alle med interesse i Medi-
cinsk Kvinde- & Kønsforskning

Program: Læge Karin Helweg-Larsen og
Cand.comm. Maja Horst:
Har vi aborter nok? Abortproblematikken vurderet ud fra
myter og realiteter

Kontaktperson: Lektor i Medicinsk Kvindeforskning Birgit Petersson
Afdeling for Medicinsk Kvinde- & Kønsforskning,
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Blegdamsvej 3, 2200 København N
Tlf. 35 32 79 70

Emne: Mini-symposium
Tid: Mandag den 9. november 1998 kl.1415 - 1600

Sted: Hannover Aud.
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N

Målgruppe: Undervisningen henvender sig til alle med interesse i Medi-
cinsk Kvinde- & Kønsforskning

Program: Lektor Lone Nørgaard og
Lau Espensen:
Abort - en ret? og for hvem?

Kontaktperson: Lektor i Medicinsk Kvindeforskning Birgit Petersson
Afdeling for Medicinsk Kvinde- & Kønsforskning,
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Blegdamsvej 3, 2200 København N
Tlf. 35 32 79 70

Emne: Mini-symposium
Tid: Mandag den 16. november 1998 kl.1415 - 1600

Sted: Hannover Aud.
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N

Målgruppe: Undervisningen henvender sig til alle med interesse i Medi-
cinsk Kvinde- & Kønsforskning

Program: Læge Lise Schleiss og Lektor Birgit Petersson:
Er der psykiske problemer som følge af abort? Hvor sent kan
aborter udføres?

Kontaktperson: Lektor i Medicinsk Kvindeforskning Birgit Petersson
Afdeling for Medicinsk Kvinde- & Kønsforskning,
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Blegdamsvej 3, 2200 København N
Tlf. 35 32 79 70

Emne: Mini-symposium
Tid: Mandag den 23. november 1998 kl.1415 - 1600

Sted: Hannover Aud.
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N

Målgruppe: Undervisningen henvender sig til alle med interesse i Medi-
cinsk Kvinde- & Kønsforskning

Program: Sociolog Lisbeth B. Knudsen og Læge Hanne Wielandt:
Hvorfor vælge abort? Grænsen mellem abort og prævention

Kontaktperson: Lektor i Medicinsk Kvindeforskning Birgit Petersson
Afdeling for Medicinsk Kvinde- & Kønsforskning,
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Blegdamsvej 3, 2200 København N
Tlf. 35 32 79 70

Emne: Mini-symposium
Tid: Mandag den 30. november 1998 kl.1415 - 1600

Sted: Hannover Aud.
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N

Målgruppe: Undervisningen henvender sig til alle med interesse i Medi-
cinsk Kvinde- & Kønsforskning

Program: Læge Susanne Kierstein Hansen og Læge Charlotte Husfeldt:
Fosterreduktion. Kan aborttallet nedbringes, når vi ser på

årsagen til valg af abort?
Kontaktperson: Lektor i Medicinsk Kvindeforskning Birgit Petersson

Afdeling for Medicinsk Kvinde- & Kønsforskning,
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Blegdamsvej 3, 2200 København N
Tlf. 35 32 79 70

KÆRE INTERNATIONALE KONTAKTPERSONER
Nu er Meddelelser fra Det internationale Kontor, September 1998
tilgængelig på vores hjemmeside http://www.ku.dk/sa/inter/
Overskrifterne er som følger:

KU nyt
* Rejseforsikring for studerende

EU nyt
* Socrates/Erasmus 1996/97: Statistik

Norden
* Norfa Årsberetning 1997

Stipendier, priser og fonde
* Kulturaftalestipendier 1999-2000
* Det europæiske Universitetsinstitut i Firenze 1999
* Det Danske Institut i Rom, forår 1999
* Carlsbergfondet
* Fulbright Kommissionens stipendier 1999-2000
* Doctoral Scholarships, Scuola Normale Superiore,Pisa 1998/99
* Forskningsstipendier for Hispanister 1999
* Rådet for Ulandsforskning: Tilskud

Løst og fast fra Danmark og udland
* FIRST konsultation 02-10-98. Forskningsrådene
* Biblioteksfaciliteter: The European union social science information research facility
* Mobilitet og uddannelse. ACIU-temaavis nr. 3
* UNESCO verdenskonference om videregående uddannelser, oktober 1998

Med venlig hilsen
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
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Annoncer
STILLINGSOPSLAG

Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet søger en annoncesælger til vores publika-
tioner, der består af Studentermagasinet, Studenterhåndbogen og RUS, Universitet og Samfund.

Studentermagasinet udkommer 4 gange årligt i et oplag på 6.000; bladet postomdeles til medlem-
merne og stakomdeles i øvrigt.
Studenterhåndbogen uddeles gratis til 3.G�ere og 2. HF�ere øst for storebælt  og udkommer i et
oplag på 11.000.
RUS, Universitet og Samfund udkommer i et oplag på 7.000 og sendes til samtlige
nyimmatrikulerede på Københavns Universitet.

Vi forventer, at du har en fast ugentlig træffetid på 5 timer, resten af tiden kan du fordele efter eget
ønske. Den totale annoncemængde i 1998 vil beløbe sig til ca. kr. 300.000,- Endvidere skal det
bemærkes, at arbejdet kræver en vis ihærdighed/vedholdenhed og selvstændighed.

Løn efter kvalifikationer.

Erfaring fra lignende stilling vil være en fordel, ligesom du skal kunne orientere dig i
universitetsverdenen.

Hvis ovennævnte har din interesse hører vi gerne fra dig med en ansøgning, der skal være os i
hænde senest d. 28/9 1998 kl. 12.00. Der holdes samtaler d. 1/10 1998. Du skal gerne kunne
starte medio oktober.

BLODBANKEN KOMMER!!!!!!!!

Så er det sidste dag blodbanken kommer i denne omgang.

Der er brug for mere blod, som kan give nyt liv til mennesker i behandling. Derfor er din hjælp
vigtig.

Uanset hvilken blodtype du har, så er der brug for dit blod, hvis du er rask og fyldt 18 år.

Mød op � ræk os armen, når den mobile Blodbank besøger Panum Instittuttet:

ONSDAG D. 16 SEPTEMBER KL. 10:00 � 14:00

Ved Henrik Dam Auditoriet.
Efter tapningen vil du få en forfriskning.

STILLINGSOPSLAG

Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet søger en redaktør til følgende to publikatio-
ner: Studenterhåndbogen og Rus, Universitet og Samfund.

Studenterhåndbogen udkommer i et oplag på 11.000 og sendes gratis til 3.G�ere og 2. HF�ere øst
for storebælt. Den forsøger at give en introduktion til Københavns Universitet bl.a. ved en gen-
nemgang af fagene ved universitetet og ved en del interviews med studerende.

RUS, Universitet og Samfund udkommer i et oplag på 7.000 og sendes til samtlige
nyimmatrikulerede ved Københavns Universitet. Den forsøger ligeledes at give en introduktion
til universitetet men nu med det for øje, at folk er optaget.

Publikationerne bliver lavet i page-maker.
Du må gerne have redaktionel erfaring, være et stykke henne i studiet og kunne orientere dig i
universitetesverdenen.

Lønnen er kr. 15.000,- for Studenterhåndbogen og kr. 10.000,- for RUS, Universitet og Sam-
fund.

Hvis ovennævnte har din interesse modtager vi gerne din ansøgning senest d. 28/9 inden kl.
12.00. Der bliver holdt ansættelsessamtaler d. 1/10. Du skal påregne at kunne starte med det
samme.

11.SEMESTER BØGER KØBES
a.Rubin og Farber: Essential Pathology, 2. edition,
b.Lærebog i arbejds og miljømedicin
Pris afhængig af stand.
Ring gerne til Vibe: 3526 7208, eller e-mail: vibe@mdb.ku.

BØGER SÆLGES:

Peter Elsass. Sundhedspsykologi 100,-
Alberts: Molecular Biology og the Cell 370,-
Sadler: Langman=s Medical Embryology (6. ed.) 190,-
Bendixen: Basal og klinisk immunologi 400,-
Thompson: Genetics in Medicine 360,-
Sociale ydelser 1997 15,-

Henvendelse
Casper, Tlf. 35 35 38 84

DERMATOLOGI LÆRER SØGES
SNAREST MULIGT!

Faget er på 20 timer, og der er 2 hold.

Undervisning af kosmetolog elever, i alderen 18-50 år.

Undervisningstider efter aftale, 3 timer til hvert hold om ugen, på almindelige hver- dage, mellem
kl.8.30-16.00.

Begge hold skal undervises i perioden:  01.10.1998  og  20.12.1998.

Kvalifikationer: Lægestuderende med bestået eksamen i dermatologi.
Løn efter aftale.

For nærmere information, ring til:
CIDESCO Kosmetolog Instituttet A/S
Tlf:  33 13 26 62
Kontaktperson:  Jocelyn Pedersen

SEXEKSPRESSEN
-er et projekt startet her i foråret, hvor
medicinstuderende underviser folkeskoleelever i
sexualoplysning

Lidt om projektet:

Projeket har til formål at fremme sexualoplyningen blandt folkeskolens ældste elever 7.-10. klasse,
samt at give medicinstuderende indblik og forståelse for at formidle sexualoplysning, på en måde
som de ikke kan erhverve sig alene gennem deres uddannelse.

Vi ønsker at give indblik i, hvordan det er som ung at leve med sexualiteten og hvilke fordele og
ulemper det har.
Vi lægger vægt på at berøre de emner og områder om sexualitet, der belyser sociale og kulturelle
forskelle blandt unge
Projektet foregår ved, at der arrangeres faglige dage/workshops i folkeskolens ældste klasser i
samarbejde med lærerne.

Disse dage/workshops har til formål at samle en bred viden om abort, alkohol og sex, prævention,
kønsygdomme, homosexualitet samt etniske minoriteters syn på disse emner. Repræsentanter
for foreningen her på Panum og andre med flygtninge/indvandrer-baggrund må meget gerne
møde op �det vil bare være æbleskønt!! Vi stræber mod at have ligelig kønsfordeling blandt
�ekspresguiderne� og være på forskelligt uddannelsestrin på medicin. Guiderne skal ikke direkte
tage udgangspunkt i egne personlige erfaringer, men fortælle bredt om de situationer og problem-
stillinger man som ung må tage stilling til og forholde sig til. Vi vil gerne arbejde mere på at kunne
få arbejdet godkendt som vko el.lign.
Er du interesseret i at være med i planlægningen er det NU du skal melde dig.

Studerende på alle semestre og af begge køn er velkomne i onsdag 16. september kl. 1930 på
IMCC-kontoret.

MVH.         Rie 31312019   og   Mitzie 38102947      Public Health, IMCC

MEDICINSK KOMPENDIUM
14 udg fra NNF sælges for 1.800,- dkr.
Spørg efter Martin på tlf: 32 54 63 24

FRIVILLIGE FORSØGSPERSONER
SØGES.

Kvindelige kønshormoner kan påvirke blodets størkningsforhold; det gælder både de hormo-
ner, kroppen selv danner og dem, der tilføres f.eks. i forbindelse med brug af p-piller. Mekanis-
men er stort set ukendt, men kendskab hertil kan få stor betydning for den fremtidige udvikling
af p-piller og andre svangerskabsforebyggende midler. Vi har udviklet en metode, der kan belyse
omsætningen af nogle af de proteinstoffer, der regulerer blodets evne til at koagulere og har derfor
mulighed for at undersøge, hvordan de påvirkes af p-piller. Vi søger derfor et antal kvinder, der
kunne være interesserede i at deltage i en sådan undersøgelse. Da undersøgelsen også omfatter
en kontrolgruppe kan du deltage uanset om du bruger p-piller eller anden form for svanger-
skabsforebyggelse. Selve undersøgelsen består i indgift af  et mærket proteinstof, samt et antal
blodprøver taget i løbet af den næste time. Undersøgelsen foregår på Bispebjerg Hospital, og der
vil være mulighed for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og andre eventuelle udgifter.
Hvis du er interesseret i at høre mere bedes du kontakte:

Kresten Rubeck Petersen, overlæge
Hillerød Sygehus, gynækologisk-obstetrisk afd.
Tlf (arb.): 48294829, lok. 3707
Tlf. (privat): 44980818

Annoncer
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STILLINGSOPSLAG

Vi søger et par medarbejdere på timebasis til indtastning af patient data, korrekturlæsning samt
kodning af diagnoser og medicin.
Data er på engelsk, hvorfor det er nødvendigt at beherske sproget i skrift og tale. Endvidere er det
en fordel, hvis du har kendskab til medicinsk terminologi.
Der er stor mulighed for selv at kunne tilrettelægge arbejdstiden, som varierer mellem 0 og 20 timer
om ugen.
Løn efter aftale.
Yderligere oplysninger gives gerne af klinisk datamanager Jesper Høgsted på telefon 43 66 64
62 lokal 132  email: JES@ASTRA.DK.ASTRA.COM eller Chefstatistiker Piero Torre på 43 66 64
62 lokal 144 email: PIT@ASTRA.DK.ASTRA.COM.

Skriftlig ansøgning markeret �Indtastning� bedes stilet til
Astra Danmark A/S
Personaleafdelingen
Roskildevej 22
2620 Albertslund

MEDICINSK KOMPENDIUM
14 udg fra NNF sælges for 1.800,- dkr.
Spørg efter Mads på tlf: 38 79 14 78

FADL
HUSK DET NU!!!!!
FADL�S GENERALFORSAMLING �98
TORSDAG D. 24. SEPTEMBER KL. 16.00

Vi garanterer:

- Vidunderlige valgtaler
- Berygtet beretning
- Voldsomme vedtægtsændringer
- Uovertruffen underholdning
- Sublime sandwichs
- Frisk fad(ø)l
- Suveræn supersurprise
- Og meget, meget mere��.

Så kom SPV-håndbogen i skjortelomme, trop op,
og vær med til at sætte dit personlige præg på denne
enestående begivenhed.

Med Venlig Hilsen

Generalforsamlingsudvalget

Meget mere om GF �98 i næste nummer af MOK.

LOVFORSLAG TIL FADL�S  ORDINÆRE
GENERALFORSAMLINGS DEN 24.
SEPTEMBER 1998

Udbetaling af bonus, efterregulering af løn, samt andre lign. Udbetalinger skal foregå i årets første
måned, for at undgå at de studerendes SU fribeløb overskrides, og pengene derved går tabt for
de studerende.

Baggrunden for forslaget er at sidste gang der blev udbetalt efterregulering havde mange stude-
rende allerede opbrugt deres fribeløb, og de tabte på den måde reelt penge på udbetalingen, idet
de skulle betale SU tilbage svarende til et lidt større beløb efter skat grundet arbejdsmarked-
bidraget som ikke trækkes fra SU, men som trækkes fra løn.

Vagtbureauet har sagt at de igen i år vil udbetale pengene i slutningen af året, dette er under al kritik.
Deres argument, at nogle foretrækker det fordi de mangler penge nu, holder ikke. Hvis de bliver
udbetalt i starten af året mister ingen penge på det, og alle har fået en chance for at planlægge deres
indtjening med hensyn til hold, SU klip, osv.

Daniel K. Rotenberg
2. sep. 1998

Forslag 4.
til behandling under KKF�s generalforsamlings punkt 7 den 24. september 1998.
(2. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love ? 13, stk. 2)

Gældende formulering

§ 11 a, stk. 4.
Det påhviler bestyrelsen at udarbejde retningslinier for den gennemsnitsfordeling af lønnen, der
er hjemlet mulighed for i overenskomsterne, således at der kan laves én samlet gennemsnitspulje
for de SPV-ere, der arbejder i hold; én samlet pulje for de VT-ere, der arbejder i hold; og én samlet
pulje for de cardiologer, dialyseassistenter og MVS-ere, der arbejder i hold.
Bestyrelsen skal forelægge disse retningslinier til endelig godkendelse i KKR.

Forslag til ny formulering

§ 11A, stk. 4.
Det påhviler bestyrelsen at udarbejde retningslinier for den gennemsnitsfordeling af lønnen, der
er hjemlet mulighed for i overenskomsterne, således at der kan laves én samlet gennemsnitspulje
for de SPV-ere,   der arbejder i hold; én samlet pulje for de VT-ere, der arbejder i hold; og én samlet
pulje for de cardiologer, dialyseassistenter og MVS-ere, der arbejder i hold.
Bestyrelsen skal forelægge disse retningslinier til endelig godkendelse i KKR, med fastsatte
udbetalingsterminer i januar.

Ny § 11 a, stk. 6.

Bestyrelsen skal drage omsorg for at efterreguleringer af løn samt andre ligende udbetalinger skal
forgå i årets første måned.
Forklaring:
Udbetaling af bonus, efterregulering af løn, samt andre lign. Udbetalinger skal foregå i årets første
måned, for at undgå at de studerendes SU fribeløb overskrides, og pengene derved går tabt for
de studerende.

Vagtbureauet har sagt at de igen i år vil udbetale pengene i slutningen af året, dette er under al kritik.

Begrundelse:
Sidste gang der blev udbetalt efterregulering havde mange studerende allerede opbrugt deres
fribeløb, og de tabte på den måde reelt penge på udbetalingen, idet de skulle betale SU tilbage
svarende til et lidt større beløb efter skat grundet arbejdsmarkedbidraget som ikke trækkes fra SU,
men som trækkes fra løn.

Hvis de bliver udbetalt i starten af året mister ingen penge på det, og alle har fået en chance for at
planlægge deres indtjening med hensyn til hold, SU klip, osv.

Med venlig hilsen

Daniel K. Rotenberg

Bestyrelsens holdning til dette vedtægtsforslag er at det skal forkastes.

Dette skyldes:
· At det strider mod den forpligtelse der opstår når en overenskomst er godkendt, idet den herved
bliver bindende. Derfor forfalder kravet om at få sin løn udbetalt, dvs. at pengene skal udbetales
snarest muligt (følge af Obligationsretten).
· At Vedtægterne er nogle interne regler og ikke regler om forholdet mellem institutioner og fadl-
vagter.
· At det et forhold mellem overenskomstens parter, således at man i givet fald i overenskomstfor-
handlingerne skulle aftalte at efterreguleringen først fandt sted i efterfølgende januar måned.

EFTERREGULERING AF LØN PÅ BAGGRUND AF
OVERENSKOMSTMÆSSIGE LØNSTIGNINGER

Med hensyn til efterreguleringen af løn efter den i maj måned indgåede overenskomst kan det
meddeles, at bestyrelsen for Københavns Kredsforening og Københavns vagtbureau har den
holdning, at man ikke kan flytte udbetalingen af differencen mellem den nye og den gamle løn da:

a- Man  har retskrav på at få udbetalt sin løn, denne må ikke tilbageholdes efter forgodtbefindende.

b- Det ville være dårligt for den i forvejen belastede økonomi på vores vagtbureau, ikke at få
opkrævet administrationsbidraget fra løndifferencen.

c- Selv om  det indkommende forslag skulle blive vedtaget  på generalforsamlingen ville det ikke
påvirke udbetalingen af efterreguleringen, da denne formodentligt vil blive kørt før generalfor-
samlingen.

d- Derudover er det bestyrelsens mening, at lønforhøjelserne er blevet varslet i god tid, med det
FADL-forum der udkom i maj, hvor satserne var offentliggjorte, hvilket betyder at alle har haft
chancen for at framelde SU i det omfang de fandt det nødvendigt.

På vegne af bestyrelsen Peter Svenningsen, formand for FADL-KKF.

BRETNING FOR KØBENHAVNS KREDSFOR-
ENING FOR VALGPERIODEN 1.11.1997 -
30.10.98

1. Indledning
Det politiske år har været præget af gode intentioner  fra alle sider. Vi har mest arbejdet med de
akutte sager der er dukket op, men har siden påske 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. Samtidig er der blevet arbejdet på forsikringsordningen så den kan blive bedre og mere
fleksibel. Tryg-Baltica holder dog igen og virker ikke samarbejdsvillig. 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. Dette er sket med den nye overenskomst. 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. Noget der bør følges op
på i det kommende år. Mødeaktiviteten har været god for de flestes vedkommende og tonen på
møderne er blevet bedre i løbet af året, men der har været en del frafald efterhånden som året gik.
Det er et problem, for det belaster kvaliteten af arbejdet der bliver udført, både i arbejdsgrupperne
og i foreningen som sådan.
Hvilket fører til øget utilfredshed.

Annoncer & Indre organer
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2. Bestyrelsen
Bestyrelsen har i perioden bestået af Anders Dyhr Toft, Anders Rothe (i stedet Pedram Kazemi
som er blevet cand.med.), Mads Dalsgaard, Emil D. Bartels, Stine Sloth, Brian Bjørn og Peter
Svenningsen, suppleanter har været Dennis Staahltoft og  Andreas H. Lundh.

Bestyrelsen har afholdt 22 møder i løbet af året.
FADL har støttet følgende:
- Medicinerrevy �98
- Læger mod kernevåben
- SVARNU�s arbejdsmiljø patrulje
- Lægefaglig forening for etniske minoriteter
- SIMS�s idrætsdag
- RUS sangbogen

Peter Svenningsen har deltaget i 2nd Anual International Ethical Student Conference 1998, der
foregik på Odder Højskole i første uge af august. Konferencen var arrangeret af IMCC Århus.
Brian Bjørn har været på Association for Medical Education in Europe�s konference i Prag i
slutningen ag august.

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
ekstrabevilling på kr. 122.910 til udførelse af fagforeningsmæssige opgaver.
Halvårsregnskabet balancerer dog, idet det ser ud til at der bliver flere kontingentindtægter end
budgetteret.

2.1  Personalet
Fagforeningen (kredsen) har tre ansatte:

- sekretær Linda Edslev
- bogholder Anette Petersen, som er blevet ansat i stedet for Mette K.
- 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 medlemsskab
er at man er �aktiv medicinstuderende�.
Sundhedsstyrelsen har ligeledes i 1974 fastsat at �betingelsen for at bureauet kan tildele en stu-
dent en vagt i et sygehus eller lignende institution er, at den studerende er aktiv medicinstude-
rende. 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 mod-
tages eksamensudskriften herefter fra fakultetet.
Dem der ikke har givet tilladelse skal selv sørge for at aflevere en eksamensudskrift til vagt-
bureauet.

Næste kontrolkørsel køres i september 1998.

2.2.2. Arbejdsmiljø
Der har været kontrol af medlemmernes overholdelse af arbejdsmiljøreglerne og der er udsendt
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 blivet endnu bedre til at fange dem
der overtræder arbejdsmiljøreglerne.

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

Den 1. juli trådte en ændring af arbejdsmiljø-loven ikraft, sm betyder at der skal vælges en sikker-
hedsrepræsentant på alle hjemmehold, der har mere end 5 ansatte.

2.2.3. Racediskrimination i sundheds-sektoren
FADL har det som sin erklærede målsætning at kæmpe aktivt mod racisme i sundhedssektoren,
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 for-
hold i FADL.
Inden LFEM i samarbejde med FADL ansætter en konsulent er det vedtaget at lave en foranalyse,
der bl.a. skal afdække nogle af de uafklarede punkter vedrørende kvalifikationer, kompetence og
økonomi.

Foranalysen, som udføres af to speciale-studerende (psykologi) fra RUC i Videnskabsbutikregi,
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-stillende
i FADL
· Kortlægge og beskrive eventuelle problemer som er specielle for �etniske� piger/kvin-
der
· Komme med konstruktive forslag til, hvordan eventuelle problemer kan løses og
undgås

De har haft afholdt interwiev med 10 med etnisk baggrund og 2 danskere.

Sidst i oktober foreligger deres rekvirentrapport som er en forløber for deres speciale, men mål-
rettet til FADL.

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 måneder
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 arbejdsgiver
har pligt til at sikre, at arbejdet udføres uden unødig risici for de ansatte. Desuden over-
trædes 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 medlemmet
og som har medført tabt arbejds-fortjeneste, udgifter til helbredsundersøgelser og behandling,
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 er nu udbetalt 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.
Derfor 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 har besluttet at rejse 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.

2.3.1.2 Psykiske mén
FADL har tutoren på 9. semester fået henvendelse om at 10 % af fremtidens læger er skræmt for
psykiatriske patienter
Studenterne er blevet skræmt af voldelig adfærd hos patienterne og oplevelsen er ikke efterføl-
gende blevet bearbejdet.

FADL vil tage dette problem op og forsøge at lave en efterbearbejdelse.

Vold på arbejdspladsen er en arbejdsskade og skal anmeldes.

2.3.2 Ansættelsesbreve
EF�s ministeråd vedtog i 1991 direktiv nr. 91/533 om arbejdsgiverens pligt til at underrette ar-
bejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.
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Direktivet er omsat i bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtage-
ren om vilkårene for ansættelsesforholdet.  Pligten gælder når lønmodtageren er i et ansættelses-
forhold der har en varighed på mere end 1 måned, og hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejds-
tid overstiger 8 timer.
Direktivet kan implementeres af arbejdsmarkedets parter. FADL har nu gjort dette både på SPV/
VT/DIA/CARD området og på lægevikarområdet.

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 vedrørende
behandling af retstvister om aftaler.

Det er derfor for begge parter et gode at indgå en kollektiv aftale. Idet dette betyder at FADL skal
køre en voldgiftssag såfremt ansættelsesbrevene ikke er korrekte på lægevikarområdet.

Indtil denne implementering var en kendsgerning indenfor H:S har FADL fået en samlet godtgø-
relse på kr. 46.000 til 5 medlemmer fordi deres ansættelsesbrev var �ulovligt�.
Det skal bemærkes at sådanne godtgørelser ikke er skattepligtige.

På SPV/VT/DIA/CARD området er det nu FADL der på vegne af arbejdsgiveren (institutionen)
skal udstede ansættelsesbreve til dem der falder ind under loven.

SPV/VT/DIA/CARD
Der var nemlig uenighed mellem FADL og ARF/H:S om hvem der havde ledelsesretten som
arbejdsgiver og hvor medlemmet var ansat. Var de ansat i vagtbureauet eller på institutionen?.

Idet det nu er fastslået at ARF/H:S har ledelsesretten skal de også udfærdige ansættelsesbreve,
men FADL har  naturligvis påtaget sig arbejdet på arbejdsgiverens vegne, ligesom FADL udbe-
taler lønnen mm..

2.3. Forretningudvalget
Bestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg, som er indrettet på den måde, at de tre bestyrelses-
medlemmer er de ansvarlige for personalepolitikken på de tre områder KKF har indflydelse 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-
registeret, kontingentbetaling mv.

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

I hovedforeningsregi er der opstartet et forundersøgelsesprojekt for at se på muligederne for et
fælles vagtbureau edb-system.
I dag har hvert vagtbureau sit eget edb-system, hvilket medfører at den samme ændring skal laves
tre steder istedet for et sted.
For at vagtbureauerne har mulighed for at overleve og for at udbyde nye arbejdsområder er det
påkrævet at effektivisere på dette område.

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 ville ikke indgå en overenskomst med FADL på det niveau (relation på 85,43%) vi havde
opnået med ARF. De ville fortsætte med en aflønning på 82,25%.
Vi lavede derefter et udredningsarbejde med H:S om deres opfattelse af relationen på 82,25%,
som viste sig ikke engang at være 82,25%.
Sideløbende med dette gik FADL i gang med at vise dem, at det er fordel at have en overenskomst,
idet det er betydeligt lettere for dem at overholde Arbejdsmiljøloven og Lov om ansættelsesbreve.
Og vikørte som omtalt under punktet om ansættelsesbrev n rækker sager mod Frederiksberg og
Bispebjerg hospital.

Lægevikar i H:S
Dette medførte at H:S har langt om længe indgik en lægeviakroverenskomst med FADL.
Lønningsmæssigt er overenskomsten ikke god, men FADL har indgået overenskomsten for at
få orden på forholdene og med det forventede resultat at lønnen kan tilnærme sig det amtslige
niveau i OK �99.

I sommer har der været en del kluder indenfor H:S hospitalerne, hvor det forventes at blive
nødvendigt at køre et par retssager for at forsvare medlemmernes rettigheder, idet flere medlem-
mer er blevet ansat som lægervikarer på FAYL�s overenskomt.

2.4.1.2 Lægevikarformidling
FADL skriver hvert år til samtlige sygehus-afdelinger og tilbuder 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, disponibel
periode mv.).

2.4.2 Overenskomstudvalget (OU)
Det er OU der forhandler FADL´s overens-komst på SPV/VT/DIA/Card området med Amts-
rådsforeningen (ARF) og Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S). Samtidig beskæftiger ud-
valget sig med alle mulige spørgsmål der vedrører overenskomsten. 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.
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 udfærdi-
gelse af ansættelsesbreve fik primært ARF og H:S til hovedkulds at afvise at FADL vagter over-
hovedet 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 traditionelle
arbejdsgiverfunktioner fx udbetaling af løn, administration af feriepenge.

FADL står meget fast på at vagtbureauerne er anvisningskontorer der af praktiske årsager udfø-
rer visse funktioner for arbejdsgiverne. Vi har samtidig givet ARF forslag til hvordan proble-
merne kan løses � ved at FADL tager sig af de praktiske ting og ved at oprette en forsikrings-
ordning, 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 hospita-
lerne eller indkræver et eventuelt underskud. I Odense og Århus bærer de selv eventuelle over-
skud/underskud. Herudover afkræves hospitalerne efterfølgende udgifter til sygedagpenge og
kurser.
Både ARF, H:S og FADL finder ordningen utilstrækkelig, men er ikke overraskende overhove-
det 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.

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

Der var 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 var lønforhøjelser med det formål at bringe os tættere på den procent-
relation vi principielt er enige med arbejdsgiverne om at vi have til sygeplejer-skenes begyndel-
sesløn (SPV -  90%, VT - 95% og DIA/CARD  - 100%).

FADL er sakket bagud fordi sygeplejerskerne de sidste år har opprioriteret deres nyud-dannede
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.

I maj måned blev overenskomsten indgået og resultatet er på det lønningsmsææsige område
tilfredsstillende. Vi stiger ca. 9,7% i perioden, tilgengæld blev funktionærproblematikken og vag-
bureauproblemerne ikke løst.
Dette er udførligt beskrevet i FADL-forum nr. 9.

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 information
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 turnusordningen.

FAYL�s repræsentantskabsmøde har tidligere vedtaget følgende:.
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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 håndtaget,
der skal øge kandidatproduktionen til ca. 725 årligt fra 2005.
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 undervisnings-
stillinger skal øges, bl.a. ved at inddrage centralsygehusene i undervisningsstillingerne.

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 sammen-
sætningen af sin forsikring. Dette vil betyde en mulighed for at vælge forskellige forsikrings-
pakker, 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 kan først starte systemet fra 1.1.2000. 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.

I august fik Vagtbureauet installeret en ny telefoncentral. Herefter vil en række medarbejdere få
direkte tlf. numre, således at eksterne opkald hurtigere kan ekspederes. Når den komplette telefon-
liste med de direkte numre er færdig, vil den blive offentliggjort i MOK.
Efter natlukningen af Vagtbureauet pr. 1. juni er der blevet installeret tyveri- og røgalarmer i
bureauets lokaler i samarbejde med Falck Securitas.

Efter 2/3 af regnskabsåret er der balance mellem de faktiske administrationsudgifter og
Vagtbureauets udgiftsbudget. Der forventes ved årets udgang et mindre merfor-brug, som vil
skyldes løn- og fratrædelses-godtgørelse til de 3 opsagte medarbejdere (6 måneders opsigelses-
varsel).

Vagtbureauets timeomsætning (antal totale vagttimer) er med udgangen af august måned på ni-
veau med den budgetterede timeomsætning. Såfremt antallet af vagttimer på nuværende niveau
kan fastholdes resten af året, vil den totale timeomsætning lande på 430.000 timer,  hvilket er
identisk med det godkendte budget.
Selvom timeomsætningen pt. matcher budgettet, ligger omsætningen stadig under niveauet for
1997, ved udgangen af august ca. -4,4%. Der kan især konstateres et større fald i vagttimerne
inden for BVT og CARDIOLOGI området samt et mindre fald i vagttimerne inden for SPV og
MVS området. Inden for DIALYSE området er der en stor stigning i antal vagttimer, samt en
mindre stigning inden for VT og ANDET området.

Vagtchef kontoret
Line Drachman har været vagtchef indtil hun gik på barselsorlov og senere sagde op.
Som et led i besparelserne er vagtchef-stillingerne blevet omstrukturerede, så de to vagtchefer er
ligeværdige vagtchefer, men kun med 20 timer hver om ugen.

Lars Vadstrup den eneste  vagtchef nu, idet Jakob Lundborg har valgt at fratræde jobbet pr.
1.0.98. Vi har sommerren igennem søgt efter en ny vagtchef uden resultat, hvor stillingskravene
er sat nu. Det er nu muligt at blive vagtchef allerede fra 5 . semester og uden VT-erfaring.

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 kred-
sene.

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. Samtidig
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 vagt-
chefer samt nedskæringerne på vagtbureauet. Især nedgangen i vagtchefernes faste timetal kom-
bineret med et øget arbejdspres på vagtchefkontoret, har haft betydning for vagtudvalgets mø-
deaktivitet. 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 kursus-
formen og undervisningen, hvilket allerede har resulteret i blandt andet en afsluttende 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 efterforskning i sagen er indstillet, idet det ikke kan antages, at dervil kunne føres bevis
for, at en eller flere bestemte personer har begået bedrageri efter straffelovens § 279.
For at henføre en sag under § 279 forudsættes at der er lidt eller tilsigtet et formuetab.
Politiet nævner i deres skrivelse at administrationschef Jørgen Anderson, KAS Glostrup har
bekræftiget at holdmedlemmerne var berettiget til transportgodtgørelse også efter patientens flyt-
ning.

Dette er besynderligt sammenholdt med at Københavns Amts Sygehus i Glostrup på et medlems
anmeldelse i forbindelse med sagen har fremsendt et krav til vagtbureauet om tilbagebetaling af
kr. 617.718,55, idet de (medlemmet)  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 og har derfor tilbudt et mindre
beløb.

2.5.6 Uddannelse
Der har været  bevilget penge fra KKF til Ekg-kurser, idet der i OK-95 forhandlingerne er blevet
afsat kr. 120.000  pr. år til alle tre kredsforeninger (ca. kr. 52.000 til KKF) til afholdelse af efter-
uddannelseskurser.

Søgningen er forsat stor til Ekg-kurserne. Og der er blevet afholdt 4 pr. semester. Hvert kursus
koster ca. 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 sikring-
skursus.
Holdlederne skal kunne få bedre uddannelse og støtte ved problemer på holdene. Der afholdes
nu holdlederkursus hvert semester.

3. Repræsentanskabet
Repræsentantskabet har i perioden afholdt 8 møder.

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

Indre organer
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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.

Der arbejdes på at lave en arbejdsretslig dag.

3.1.2 Revision af vedtægter
Det er stadig tanken at lave en revision af vedtægterne. Vedtægtsrevisonsgruppen har ikke i
denne periode fremsat et mere konkret forslag til KKR.
Til generalforsamling er der fremsat to ændringsforslag fra repræsentantskabet.

Et der vedrører kontingentproblematikken og et der vedrører privathospitaler.

3.1.3 Kontingentproblematikken
En kontingentudvalgsgruppe under KKR har bl.a. arbejdet med at afskaffe det differentierede
kontingent, hvilket har medført:

Det differentierede kontingent er blevet afløst af ens kontingent for alle. Dette er sket af følgende
årsager:
1) Det tidligere system medførte en uforholdsmæssig stor arbejdsbyrde for personale på
vagtbureauet og på sekretariatet på Panum. I alt ca. 1 måneds arbejde.
2) Det udbetalte beløb til de �passive� medlemmer var så lille, at det nærmest blev over-
skygget af udgifterne til administration af systemet.
3) Mange opfattede det differentierede kontingentsystem som en �vagtafgift�. En afgift,
hvis størrelse bestemmes af personalets indtægt gennem Vagtbureauet eller andre FADL-over-
enskomster. Dette virkede forkert, da kontingentet ikke går  til Vagtbureauets drift.

Pr. 1.9.98 betaler alle derfor det samme kontingent.
De personer der i 1. Halvår �98 har betalt forhøjet kontingent, vil snarest få godtgjort de kr. 250.-
, der udgør det forhøjede kontingent.

Udvalget har arbejdet på at have et passivt kontingent, men dette måtte opgives, da alle andre
medlemmer ville få en urimelig stor stigning i kontingentet.
Udvalget håber, at kontingentet fra 1. Januar �99 vil blive opkrævet via PBS (pengeinstitutternes
betalingsservice) for de medlemmer der ønsker det. Dette vil lette administrationen i FADL og gøre
det nemmere for det enkelte medlem. Samtidig arbejdes der på, at halvårskontingentet afløses af
kvartalsvis opkrævning.

Det vil stadig være muligt at betale kontant/dankort/giro.

Kontingentadministrationen vil blive flyttet fra Vagtbureauet til Panum sekretariatet. Dette for at:
1) Lette administrationen
2) Styrke medlemmernes opfattelse af, at kontingentet går til fagforeningens og ikke
Vagtbureauet drift.

Kontingentudvalget har i perioden bestået af Søren Gottlieb, Anders Dyhr Toft samt sekretær
Linda

Det differentierede kontingent sluttede med at omkring 240 medlemmer fik udbetalt kr. 90 pr. 1.
halvår 1998.

FADL er en fagforening for alle medicinstuderende og det er naturligt med et fælleskontinget
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 ud-
over 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.

3.1.4 Medlemsaktiviteter
FADL ønsker i fremtiden at markere sig ved at arrangere og afholde studentersociale happenings,
som fx debateftermiddahge, der har aktuelle emner som omdrejningspunkt.

Fredag d. 11. September afholdets den første af disse debateftermiddage med talerne Gösta
Petterson, læge på Hamlet og RH og Peter Orebo, direktør i Københavns Amts sygehusudvalg.

Emnet var �Lægens rolle på hospitalerne � nu og i fremtiden.
Debateftermiddagen efterfulgtes af gratis FAD(L)-ØL.

Der var ca. 400 tilstede i Lundsgaard og ligeså mange i Studenterklubben bagefter.

På projektet har Rasmus Ripa og Anders Dyhr Toft arbejdet.

3.2. FADL�s tillidsmænd
Tillidsmandsordningen er nu kommet i gang Det er meningen at tillidsmandskorpset skal bestå
af 5 tillidsmænd..
I starten blev der ansat to tillidsmænd og efterfølgende yderligere to tillidsmænd.
KKR har haft en foreløbig evaluering og der arbejdes videre med at forbedre en række forhold
som tillidsmændene er blevet opmærksomme på.
Man kommer i kontakt med tillidsmændene ved at henvende sig i sekretariatet.

Forøjeblikket søges efter endnu en tillidsmand. (M/K) yderligere.

Vagtbureauet
SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 7/9-1998 - 13/9-1998

ma tir ons tor fre lør søn ialt          %
07-15
bestilt 7 6 7 4 7 21 10 62
udækket 7 1 4 0 4 10 4 30         48

15-23
 bestilt 11 19 17 15 24 21 12 119
udækket 2 3 5 4 16 3 0 33         27

23-07
bestilt 16 16 14 17 18 9 10 100
udækket 3 9 0 0 0 0 2 14         14

ialt
bestilt 34 41 38 36 49 51 32 281
udækket 12 13 9 4 20 13 6 77         27
dæknings%

64 68 71 88 59 74 81

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:   7/9-1998- 13/9-1998

man tirs ons tors fre lør søn       ialt
ledige hold 3 3 4 5 3 3 3
arbl. vagter 8 9 11 16 11 9 6           70
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.

EFTERLYSNING !!!!!!!!!!!!!!!!!

Ved de nye indmeldelser i sidste uge mangler vi navne på 2 indbetalingskort. Det ene girokort er
indbetalt på Søernes Posthus den 7/9-98 og det andet er indbetalt på Nørrebro Postkontor den 9/
9-98.
Hvis du mener det er dig der har indbetalt så ring herind til Vagtbureauet og tal med Kirsten
Carstens.

Træffetider
onsdag kl. 11.00 � 12.00
fredag kl. 16.00 � 17.00
mandag kl. 11.00 � 12.00 (uge 39)

Tlf. vagtchefkontoret: 3524 5404
E-mail: vc-kvb@fadl.dk

ARBEJDSSKADER � PSYKISKE OG FYSISKE
Vi har i løbet af det foregående semester flere gange oplevet, at FADL vagter har været udsat for
psykiske eller fysiske overgreb i vagten uden efterfølgende at tage kontakt til Vagtbureauet.
Indlægget her skulle gerne ændre dette.

Bliver du udsat for overgreb i forbindelse med dit arbejde som FADL vagt, er det vigtigt, at du
udfylder en arbejdsskadeanmeldelse, før du forlader afdelingen. Ligegyldigt om skaden er af
psykisk eller fysisk art. Det vil så altid være muligt at henvise til anmeldelsen, hvis du på et senere
tidspunkt skulle blive berørt af arbejdsskaden. Er skaden af fysisk art, vil du kunne opnå en
erstatning fra afdelingen. Ved psykiske skader vil du derudover kunne få dækket omkostninger
til psykolog hjælp. Blanketter til anmeldelse af en arbejdsskade ligger på alle hospitalsafdelinger;
er personalet i tvivl om proceduren så kontakt afdelingens sikkerhedsrepræsentant. Skulle du
glemme at anmelde skaden lige efter den pågældende vagt, kan du altid kontakte vagtchefen i
dagene derefter. Så vil vi fra Vagtbureauets side tage kontakt til afdelingen og foretage anmeldel-
sen.

Under alle omstændigheder er det vigtigt at du kontakter Vagtbureauet og gør opmærksom på
vagtens forløb. Efterfølgende kan vi så kontakte afdelingen og aftale en ny procedure for vagten,
så der ikke sker gentagelser.
Du skal også vide, at du har muligheden for at tale med en psykolog, som er fast tilknyttet Vagt-
bureauet. Det er ikke sikkert, at du føler behov for dette, men muligheden har du.

I det forudgående er der lagt vægt på overgreb i vagt, men anmeldelse af en arbejdsskade er
absolut lige så vigtig ved skader forårsaget f.eks. ved forkerte løft og fald. Dette selvom du efter
at have sundet dig, føler dig klar til at arbejde videre. Skulle skaden komme til udtryk flere år efter,
og du ikke har anmeldt den, vil det ikke være muligt at opnå erstatning fra afdelingen.

Indre organer
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Dette indlæg er ment som en oplysning til alle der tager vagter gennem Vagtbureauet. Det er
heldigvis meget sjældent, at vi som FADL vagter er udsat for arbejdsskader, men sker det, er det
vigtigt at få gjort opmærksom på det.

VAGTCHEF

Stillingen ved FADL�s Vagtbureau i København skal
besættes snarest, hvorfor der indkaldes ansøgninger fra
interesserede medicinstuderende.

Jobbet
Som vagtchef beskæftiger du dig primært med relationerne mellem de studerende og brugerne af
FADL�s Vagtbureau. Du opretter, og nedlægger hold, samt tager kontakt til afdelingerne, hvis der
opstår problemer mellem parterne. Arbejdet består også i at besvare henvendelser fra de stude-
rende og deltage i behandling af klagesager. Derudover står vagtcheferne, sammen med vagt-
chef-sekretæren, for planlægning af FADL�s kurser. Dette indbefatter udarbejdelse af semester-
hæfte, udvikling af kurserne og afholdelse af orienteringstimer.
Én gang om måneden afholdes møder hhv. med holdrepræsentanter fra VT flyverholdene og
studerende fra vagtudvalget. Her diskuteres bl.a. forholdene på holdene, dispensationsans-
øgninger og FADL�s Vagtbureau generelt.
Arbejdstid og løn
Arbejdstiden udgør i gennemsnit 20 timer ugentligt og planlægges sammen med den anden
vagtchef. Dette medfører stor fleksibilitet, da det i en periode vil være muligt at nedsætte sit ugent-
lige timeantal � for så til gengæld at arbejde mere på et senere tidspunkt.
Løn i henhold til aftale mellem FADL�s Vagtbureau og H:S, p.t. 11.667,30 kr. pr. måned.
Faglige kvalifikationer
Du skal være medicinstuderende på 5. semester eller senere.
Du skal være medlem af FADL.
Du skal have bred vagterfaring, gerne også som ventilatør. Har du ikke dette kursus, skal du
kunne deltage i et af efterårets kurser.
Erfaring med tekstbehandling, Word/WordPerfect, på PC er en fordel.
Personlige kvalifikationer
Du har lyst til at arbejde sammen med andre medicinstuderende.
Gode samarbejdsevner og en udadvendt holdning.
Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til bestyrelsen og sendes til:

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 3 C
2200 København N

Ansøgningsfristen er onsdag d. 23.09.98 kl. 12.00 på Kredsforeningen.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
vagtchef Lars Vadstrup på telefon 3537 8800.

Bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening

UNDERVISER SØGES TIL VT-KURSET

Vagtbureauet søger underviser til VT-kursets modul 1 og 2. Du skal kunne undervise på dette
semesters kurser, begyndende tirsdag d. 22. september. Øvrige kursusdage er opsået i semester-
hæftet. Det første kursushold vil for ansøgeren fungere som introduktion, da undervisningen
foregår med den nuværende underviser.

Pensum
Modul 1 omhandler følgende:
Respiration og respiratorer.
Anatomi, fysiologi og sygdomme.
Nyrer
Anatomi, fysiologi, sygdomme og dialyse.

Modul 2 omhandler følgende:
Hjerte og Kredsløb.
Kredsløb: Anatomi, fysiologi, sygdomme og dialyse.
Monitorering: EKG, rytmetydning og genoplivning.
Kvalifikationer
Du skal have lyst til at undervise og være rutineret ventilatør. Har du undervisningserfaring, er
dette naturligvis en fordel.
Arbejdstid og løn
Lønen reguleres løbende og er for tiden ca. kr. .245,- pr. time.
For tiden afholdes fire VT-kurser per semester; dette indebærer 16 undervisningsmoduler hvert
år.
Ansøgningsfrist
Skriftlig ansøgning stiles til vagtchefen og sendes til:

FADL�s Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2.sal
2200 København N

Ansøgningsfristen er onsdag d. 16.09.98 kl. 12.00 på vagtbureauet.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
vagtchef Lars Vadstrup på telefon 3537 8800.

UNDERVISERER SØGES TIL VT-II KURSET

Vagtbureauet søger 2 undervisere til VT-II kursets (børneventilatørkurset). Du skal kunne un-
dervise på dette semesters kurser, begyndende fredag d. 2. oktober. Øvrige kursusdage er opsået

i semesterhæftet. Undervisningen af det første kursushold vil blive tilrettelagt under supervision
af den nuværende underviser.

Pensum
Almen og speciel børnepleje.
Ernæring.
Børn på hospital.
Børnemateriel.
Observationer.
Monitorrering.
Respirationsinsufficiente børn.
Akutte situationer med børn.
Psykisk pleje.
Forældre.
Kvalifikationer
Du skal have lyst til at undervise. Du skal være rutineret børneventilatør og have arbejdet på et af
FADL�s børneventilatørhold (ex. GN). Har du undervisningserfaring, er dette naturligvis en
fordel.
Arbejdstid og løn
Lønen reguleres løbende og er for tiden ca. kr. 245,- pr. time.
For tiden afholdes to VT- II kurser per semester; dette indebærer 16 undervisningsmoduler hvert
år.
Ansøgningsfrist
Skriftlig ansøgning stiles til vagtchefen og sendes til:

FADL�s Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2.sal
2200 København N

Ansøgningsfristen er fredag d.18.09.98 kl. 12.00 på vagtbureauet.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
vagtchef Lars Vadstrup på telefon 3537 8800.

ANNONCER

Hæmodialyse

Hold 4202, Herlev søger to stikkelystne medlemmer til oplæring september-oktober.

Har du lyst til: - mere selvstændighed på dine vagter
- tage ansvar og arbejde som sygeplejerske
- bedre løn
- at være sikker på at få dine vagter, når de er planlagt
- at blive en rasende dygtig kliniker
- at blive en haj til at stikke
- at være fri for nattevagter og mange dagvagter

Vi er et lille hold på 9 medlemmer, der fungerer som bufferhold på Herlevs hæmodialyseafdeling
og får hver måned et varierende antal planlagte vagter. Herudover dækker vi sygdom.
På afdelingen er du ofte i vagt med andre studenter. Arbejdet består i opstart og afslutning af
dialyse på 2-3 patienter, observation, medicingivning, evt. sårskift, suturering af dialysekatetre
m.m. i den 4 timer lange dialyse.
Der er i øjeblikket rigeligt med vagter, hvorfor vi søger fleksible medlemmer, der er interesseret
i mange vagter.

Arbejdstider: Man-fre: 7.30-15.00 og 15.00-22.30,
lør: 7.30-15.00 og søn. 15.00-22.30.

Krav: - min. 200 VT-timer
- fase II, 8.-11. semester
- bestået farmakologi indenfor ½ år
- ml. 4-10 vagter/mdr. (de første 3 mdr. dog min. 8 vagter/mdr.)
 (Efter 1000 hæmodialysetimer vil der være mulighed for at gå på �pension�)

Oplæring: 10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/student.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 24. september 1998 kl. 12.00 på vagtbureauet.

Ansættelsessamtale: På afdelingen fredag den 25. september fra kl. 14.30

Har du spørgsmål, så ring til holdleder Casper Claudius Petersen, tlf. 35 35 38 84.

Og husk så: Herlev er kun 19 minutter fra Panum på cykel!!!

Indre organer
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Nye udgaver på vej������.
Fysiologi
· Warberg: Human fysiologi � 4. Udg., 1998 forventes at udkomme 18.09.98

 � altså på fredag!!

Medicinsk mikrobiologi
· Høiby: Basal og klinisk mikrobiologi � 2. Udg.,

1998 forventes at udkomme primo oktober.
· Parasitologi � et kompendium � 3. Udg.,

1998 forventes at udkomme i løbet af oktober måned.

Ortopædkirurgi
· Sneppen: Ortopædisk kirurgi � 4. Udg.,

1998 forventes at udkomme ultimo september.

Medicin
· Kumar et al.: Clinical Medicine � 4. Udg.,

1998, forventes at være på hylderne her primo oktober

Gynækologi
· Munksgaards Forlag har fremskyndet udgivelsen af Bock m.fl: Gynækologi, således

at 2. Udg. Skulle være på hylderne ultimo oktober og ikke � som tidligere
meddelt � i januar 1999. Vi håber, at denne plan holder, så 13. Semester kan
have en lærebog inden eksamen.

Semesterstartstilbud
Har du tjekket vores tilbudsavis, der var indlagt i sidste nummer af MOK. Tilbuddene gælder til
og med 30.09.98. Gør brug af tilbuddene � der er mange penge at spare!!

Mobiltelefoner på tilbud
Der har virkelig været run på mobiltelefonerne � så meget at vi har måttet bestille flere telefoner fra
Telia. Skulle der være folk, som endnu ikke har set vores kanontilbud, så gentager vi hovedtræk-
kene her:
Studiepakke:
· Motorola CD160 Dual Band mobiltelefon
· Telia Internet Basic Abonnement gratis i tre måneder
· Telia City abonnement til 80 kr. pr. måned, 0,80 kr. pr. minuts taletid. Og 80 minutters

gratis taletid året ud!!!!
· Dette forudsætter køb & abonnementstegning inden 1. Oktober 1998.
Pris: kr. 195,00

Cashpakke:
· Motorola CD160 Dual Band mobiltelefon
· 1. Stk. taletidskort værdi kr. 50,00
Der kan købes yderligere taletidskort i bogladen.
Dette tilbud er særligt attraktivt, hvis du ikke bruger mobiltelefon ret meget eller mest skal bruge
den, så andre kan komme i kontakt med dig.
Pris: kr. 395,00

Med venlig hilsen
Universitetsbogladen
www.universitetsbogladen.dk

Bogladen

PRIMARY HEALTH CARE IN MEXICO

Den mexicanske studenterorganisation, SINESP-Mexico, har i samarbejde med den internatio-
nale studenterorganisation for medicinstuderende, IFMSA, iværksat et sundhedsprojekt, som
omfatter fattige forstadsområder udenfor byen Monterrey i et af Mexico�s nordligste stater, Nuevo
Leon.

Projektet består af rotationer på 2 måneder, hvor projektdeltagerne arbejder 8 timer dagligt fra
mandag til fredag i sundhedscentre i samarbejde med mexicanske alment praktiserende læger.
Arbejdet består bl.a. af konsultationer, vaccinationskampagner, helbredsundersøgelser og
graviditetskontrol.

Rotationerne for 1999 er som følgende:
Periode Ansøgningsfrist
februar-marts 30 sept, 1998
juli-august 30 marts, 1999

Den studerende skal selv betale rejsen, samt 250 USD for at deltage i projektet.
Der er gratis kost og logi.

Projektet kan søges af medicinstuderende med klinisk erfaring, der har bestået mikrobiologi og
farmakologi.
Der kræves kendskab til spansk.

Hvis du er interesseret i at høre mere, kan du Jamila Hussein (tlf. 33240103).

IMCC

Hjemmeventilatørhold 4602 søger
2 ventilatører.

Vi passer en 2-årig dreng i Hvidovre med en stofskiftesygdom - vagterne er 10-timers nattevag-
ter.

Kvalifikationer: Minimum 200 VT-timer.

Krav: Du skal kunne tage mindst 3-5 vagter pr. måned. (Kan være på SU).
(Kvindelige ansøgere vil blive foretrukket da vi i øjeblikket udelukkende er af  hankøn. Dette af
hensyn til familien.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 24. september 1998 kl. 12.00 til VB.

Yderligere oplysn.: Holdleder Berouz Andersen tlf. 32 88 70 26

Der er holdmøde den 30. september 1998 og du skal kunne deltage.

VT-hjemmehol 4604 søger
2 nye holdmedlemmer pr. 1. okt. 1998.

Vi passer en 11-årig sølvkanyle-brugende dreng med mb. Coutzon (Cranio-fascia dysostose).
Udelukkende nattevagter lørdag og søndag fra kl. 21.00 - 07.00.

Krav:  Min. 150 VT-timer.

Ansøgningsfrist:  Torsdag den 17. sept. 1998 kl. 12.00 til VB.

Yderligereoplysninger:  Holdleder Nahid 43 46 39 52

Ventilatørhold 4607 Nordsjælland.
Søger 1 nyt medlem

Grundet naturlig afgang fra vores iøvrigt meget stabile hjemmehold, søger vi et nyt holdmedlem
med tiltrædelse snarest.

Vi hjælper en 31-årrig tetraplegiker i egen bolig. Patienten er kørestols og respiratorbruger. Arbej-
det består i personlig pleje, pasning og vedligeholdelse af respirator, daglige indkøbsture etc.. Der
er daglig ca. 5 timers ekstra hjælp til løft m.m..Vagterne er på 12 timer, og vi er døgndækkende.
Transport er nemmest i eget køretøj eller S-tog. Der ydes 1 times transport hver vej.

Kvalifikationskrav:
Min. 300 VT-timer, intensiv erfaring m. respirator,
psyk.erfaring
Fleksibilitet ved vagtplanlægning,
5-8 vagter mdl.
Kørekort.
Kvindelige ansøgere vil af hensyn til pt. blive foretrukket.
Desuden skulle du gerne kunne blive på holdet 2-3 år.

Oplæring: To følgevagter af 4 timer i henholdsvis dag og nattevagt. Hertil kommer supplerende
undervisning i Lifecare respirator PLV 100, samt undervisning i skift af trachealtube.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 17. september 1998 kl. 12.00 på VB.

Yderligere oplysninger hos Peter Malmqvist tlf. 44 95 92 09.

Hold 4619 i Nordsjælland søger 1 nyt medlem.

Holdet passer en sød og frisk 12 års dreng, der har sølvkanyle og jejunostomisonde.

Vi dækker den ½ måneds nattevagter og alle dagvagter på hverdage, hvor vi følger med i skole.

Arbejdet om natten består i at suge efter behov og hælde mad på sondepumpe. Om morgenen
skifter vi bændler, renser kanyle og sug. Derudover giver vi den medicin der skal gives.
Morgentoilette klarer den unge mand selv.

Kvalifikationskrav: Min 200 VT-timer, erfaring med børn og god til at begå sig i et privat hjem.
Af hensyn til kontinuiteten kræves det at du ikke er længere end  på 6. - 7. semester.
Du skal være flexcibel og fast kunne tage min. 4-7 vagter, også i eksamensmånederne.

Oplæring: 1 lønnet 6-timers følgevagt.

Transport: Nemmest i bil, ellers kystbane og cykel/til fods. Der ydes transportgodtgørelse.

Yderligere oplysninger
kan fås hos holdleder: Maria - 49 14 16 39...... eller mobil .... . 26 15 16 39.

Ansøgningsfrist:
Torsdag den 24. september 1998 kl. 12.00 til VB......Der afholdes holdmøde, fredag den 25.
september 1998 kl. 17.00 af ca. 1 ½ times varighed..... og der er mødepligt....

Indre organer
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Filmklubben P8'n
præsenterer

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

En film af Curtis Hanson:

L.A. Confidential
Torsdag den 17. september kl. 20.00

Los Angeles' politikorps i begyndelsen af 50'erne
er korrupt, voldeligt og rascistisk. En massakre på
en coffeshop, hvor seks mennesker brutalt bliver
mejet ned bliver skæbnesvanger for tre politimænd.
De tre er den ambitiøse og målrettede Edmund
Exley, den temperamentsfulde Bud White og den
omtalehungrende og småkorrupte Jack Vincennes.
Selvom tre negre bliver arresteret for mordene,
fornemmer de alle tre at der ligger noget mere bag.
Deres efterforskning fører dem ind i et net af vold,
prostitution og korruption.

   F I L M F A K T A
  Længde:    2 t. 16 min.
  Musik:      Jerry Goldsmith
  Censur:      15 år

PUBLIC HEALTH SØGER
ENTHUSIASTISKE SJÆLE��..

Public Health er en undergruppe inden for IMCC, der arbejder med folkesundshedsprojekter
både på internationalt  såvel som nationalt plan. Internationalt tilbyder vi pt. Studerende at deltage
i projekter i Sudan, Mexico, Indien Rumænien og Uganda. Vi er ca. 10-15 aktive i gruppen, og
netop nu har vi hovederne fyldt med  ideer til nye spændende projekter og arrangementer. Vi har
bare ét stort problem:  VI MANGLER FLERE AKTIVE I GRUPPEN TIL AT FØRE DET
UD I LIVET!!!!!!! Derfor giver vi nu jer muligheden for at være med i planlægningen og iværk-
sættelsen af  bl.a. Flg:

PROJEKTER:
© Kenya-projekt .
© Rumænien-projekt.
© Grønlands-projekt

INTERNATIONALT:
©  SCOPH-dag (international Public Health-dag)
©  Nordisk møde 1999

NATIONALT:
© Generalforsamlingsweekend Oktober �98.
© Børnehospital
© Sex-ekspressen
© Præsentationsaften af projekter for studerende

Er du initiativ-rig, har lyst til at være med til at planlægge og opstarte ovenstående, er rejselysten,
gerne vil lære noget om fremmede kulturer, er eventyrlysten eller bare gerne vil joine nye spæn-
dende mennesker (OS!) , så  mød op på vores introduktionsmøde mandag d. 21. September kl.
19.00 ved IMCC-kontoret, 9.2.2.
Her vil vi spise kage, hygge og planlægge/fortælle om efterårets storslåede og dynamiske pro-
gram!!!!

For yderligere oplysninger kontakt: Marianne : 35857785 el. Katrine: 35370082

HØR OM BOLIVIA

Bolivianerne José Ovidio og Mary fortæller om landsbyen Villa Serrano.

IMCC´s u-landsgruppe inviterer til  boliviansk aften med foredrag, lysbilleder og coca-the

ONSDAG D. 16 SEPT. KL 19.30 I STUDENTERKLUBBEN

Da IMCC´s sundhedsprojekt gennem 13 år i Villa Serrano er ved at nå sin afsluttende fase, vil José
Ovidio og hans kone Mary, som begge har fulgt projektet fortælle om udviklingen i byen gennem
den tid IMCC har arbejdet i provinsen.

Der vil også blive lejlighed til at høre om u-landsgruppens arbejde og gruppens andre projekter.
Måske det en dag er DIG, der har lyst til at blive udsendt på et af projekterne.

Alle er meget velkomne!

Venlig hilsen Susanne Kierstein /Serranogruppen

MEDICINSK ANTROPOSOFISK
STUDIEKREDS V/ GIM.
Vi er en gruppe medicinstuderende som igen i år samles en række aftener for at studere og
diskutere antroposofisk medicin. Dette vil vi fortsætte med i efterårssemesteret, og næste møde vil
finde sted tirsdag d. 22 Sept. kl. 19:30 i den antroposofiske klinik på Kong Georgsvej 15 på
Frederiksberg.
Her vil vi sammen med Hans Abildgård (han er antroposofisk læge) fortsætte med at læse og
diskutere udfra en række foredrag afholdt af antroposofiens grundlægger Rudolf Steiner.
Alle er velkomne til at deltage i denne studiekreds - også selvom du aldrig har hørt om antroposofi
eller Rudolf Steiner før, men blot er interesseret i at stifte bekendtskab med en udbygget måde at
se verden og lægekunsten på.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og mød glad og nysgerrig op. Hvis du har spørgsmål af
hvilken som helst art,så kontakt: Christian (tlf. 38 10 37 72) eller Ida Marie (tlf. 36 46 37 86).
VELKOMMEN TIL DE NYE !

Basisgrupperne

Indre organer
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Mandag d. 28. September kl. 1600 i FADL´s
mødelokale (1.2.15).

Den foreløbige dagsorden ser således ud:
1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent.
3) Formandens beretning.
4) Beretninger fra nedsatte udvalg:
· Evaluering af idrætsaktiviteter.
· Arrangement med Jens Hansen i oktober.
· Arrangement i november.
5) Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til arrangementer på næste seme

ster.
6) Forelæggelse af regnskab.
7) Fastlæggelse af næste års kontingent.
8) Valg af bestyrelse:
· Formand; Jonas Meile Stiller op til genvalg
· Næstformand; Rune Kjellberg Stiller op til genvalg
· Kasserer; Claus Bo Svendsen Stiller op til genvalg
· Sekretær; Susan Bjerregård Stiller ikke op til genvalg

Der er p.t. ingen kandidater til sekretærposten, men er du interesseret i idrætsmedicin
og har du lyst til at få større indflydelse på SIMS´s arrangementer, så er posten som
sekretær en god mulighed. Arbejdstiden er meget begrænset og der er en del fordele
ved at sidde i bestyrelsen. Vil du høre mere, kan du ringe til undertegnede eller blot
møde op på generalforsamlingen.

9) Eventuelt.

Alle er hjerteligt velkomne til denne generalforsamling, men kun medlemmer har stemmeret. Et
medlemsskab koster 50,- kr. og varer ind til september �99. Det er muligt at blive meldt ind ved
generalforsamlingen.

Har du nogle kommentarer, indsigelser eller bemærkninger til dagsordenen, eller skulle du have
lyst til at stille op til en af bestyrelsesposterne, så kan du enten lægge en besked i vores postkasse
uden for vores lokale (9.2.3) eller du kan kontakte en fra bestyrelsen (vores tlf.numre står på
opslagstavlen udenfor vores lokale).

Den endelige dagsorden vil fremgå på selve generalforsamlingen.

På vegne af SIMS
Susan Bjerregård
(sekretær)

TUTOR-News
TUTORMØDE TORSDAG D. 17. SEPTEMBER
kl. 13.00 for alle sommertutorer 1998.
Vi ses i klubben. KH. Charlotte.

MEDICINER REVY �99�DEN SIDSTE
REVY I DET 2. ÅRTUSINDE
(hvis altså man ikke regner med at årtusindeskiftet først finder sted 31/12 år 2000 � som det jo
egentligt rent faktisk gør, men så vil det kun blive den næstsidste revy og det lyder ikke helt så
spændende�vel?)
Vi indkalder hermed til en ny omgang sjov og spilopper, sammenhold og satire�.ja, og sager.

Hvis du går med en lille tekstforfatter i maven, en skuespiller i tankerne eller en kulissemager i det
venstre knæ, så er det nu at du skal melde dig under fanerne til kamp imod kedsomhed og
læseplaner.

Har dette fanget din interesse, så kom ned i Studenterklubben onsdag d. 30/9 kl. 19.00, hvor der
er the og kaffe og sager.

Revy�en vil denne gang blive opført i uge 7, nærmere bestemt den 17., 18., 19. og 20. Februar
1999. Inden da, tager vi på 4 hytteture og afholder adskillige onsdagsmøder i Klubben. Du skal
regne at bruge en del tid i januar og især februar.

Første hyttetur � en intruduktions- og hyggetour  - vil sandsynligvis blive afholdt sidste weekend
i oktober: 30., 31. oktober og 1. november.

Udover at det er sjovt at være med, er det samtidigt en fænomenal god måde, at møde folk fra andre
semestre.
Alle er velkomne � også dem der er generte og helst vil hjælpe til bag scenen, hvor der er hårdt
brug for dem.

På vegne af Revygruppen:
Søren �Muk� Tetens Hoff
Tanja �Kaksi� Eklöf
Jakob �Mendoza� Huusom

JEG GI�R EN OMGANG, HVIS DU GI�R TO�

Husgruppen byder velkommen til nye & gamle kunder og
vil så lige rydde et par misforståelser af vejen.

1) Husgruppen får gratis øl og en fyrstelig hyre, når de står i bar!
Niks, det gør vi ikke. Ligesom alle andre betaler vi samme pris, når vi køber øl, cola, smøger og
toast, både til daglig og når vi holder fest. Alt barpersonale er ULØNNET. Det er derfor en øl
koster 7 kr. og ikke 23 kr.

2) Husgruppen har en aftale med både ISS og Jydsk Rengøring, der pænt kommer og gør
rent både til hverdag og efter fester.
Næh. Både til daglig og især efter fester rydder Husgruppen selv op, selvom flere af dem unæg-
telig ligner den gulvklud, de selv går og skubber rundt på sådan en søndag formiddag efter en
semesterstartsfest.

3) De tomme flasker flyver selv op i baren og ned i kasserne.
Nej, sådan sker kun i David Copperfields trylleshow. Det ville være rigtig lækkert, hvis I gad tage
jeres flasker, kopper, glas og askebægre med op i baren. Faktisk er det et minimumskrav til
brugerne af Studenterklubben. Dette kaldes SELVAFRYDNING ude i den virkelige verden, og
det er slet ikke så dumt endda.

4) Husgruppen bruger kun proffessionelle dørmænd til festerne. Derfor er det tilladt at
svine dem til. Det er jo det de er der for.
Nope. Husguppen står selv i dør til festerne. Derfor husk lige, at vi både til daglig og til fester er
jeres studiekammerater, og ikke en eller anden hjerneblæst dørmand på RUST eller Park.

5) Studenterklubbens overskud ryger lige i lommen på bestyrelsen.
Nej. Faktisk går alt vores overskud ubeskåret til studentersociale formål, f.eks til basisgrupperne
på Panum ( IMCC, SIMS, GIM osv.)

Studenterklubben blev startet i 1982 af en gruppe studerende. Universitetet ejer lokalerne, men
de administreres til dagligt af foreningen Husgruppen.
Husgruppen består i øjeblikket af ca. 50 aktive fra alle semestre ( ja, selv enkelte odonter har sneget
sig ind i vores midte) som mødes hver mandag kl. 16, hvor vi diskuterer løst og fast om klubbens
virke, der i blandt uddeling af bartjanser. Alle kan møde op og se hvordan tingene fungerer og
evt. komme med ris eller ros.

MEN STUDENTERKLUBBEN ER FØRST OG FREMMEST VORES ALLESAMMENS
OASE. KLUBBEN ER ET UNIKT STED. VÆRN OM DEN, OG HJÆLP OS MED AT
HOLDE DEN PÆN OG REN, SÅ INGEN, HVERKEN KUNDER ELLER HUSGRUP-
PEMEDLEMMER, LØBER SUR I DET.
De kærligste hilsener
Husgruppen

Studenterklubben

Semesterstartsfest d. 19/9-98 kl 21.30
There is only one number one!

Disk dans og drinks
Featuring

Ibiza Bar & Oriental Bar

Husk Ingen adgang uden billet også selvom den ligger
hos Moster Inga i Trillespillebølleby

Billetsalg Torsdag d. 17/9 kl 16.00
Kun salg til medicinstuderende, kun én billet pr person

Indre organer
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JA,- HVOR BLEV STOLENE AF?

I MOK- bladet ( nr. 21  27/5-98) ser jeg ,- til min store forundring,- at min afdeling, postafdelingen/
varemodtagelsen( indlevering), bli´r beskyldt for at have � sat sig � på de studerendes nye stole,
der nyligt er blevet opsat i læserummene i vandregangen på 2.sal.
Underskriveren af indlægget, Stud. med. Behzad, 12.sem.er ,- fuldt forståeligt,- stærkt oprevet
over at stolene ,en efter en, er forsvundet fra læserummene.
Du skriver, citat: Det er frækt at de nye brugere,fjerner noget der tilhører andre,samt �at nogle af
stolene bli´r brugt af personalet her i vareindleveringen�.

Jeg synes at det er �frækt� af dig at slynge den slags påstande ud, før du har undersøgt ægtheden
af disse udtalelser.
For det første:
Der har rigtignok stået ,- siger og skriver ,-  en stol her i denne afdeling.
Den blev bragt herned af en af afdelingens medarbejdere en morgen, langt fra
undervisningsrummene,nemlig fra kantinen.
Den blev sat herned fordi han ,-på daværende tidspunkt,- ikke umiddelbart viste hvor den hørte
hjemme.
Den blev dog hurtigt stillet på plads, da vi fandt ud af, hvor den skulle stå.

Samtidig skriver du længere nede i dit indlæg, at du synes det er på tide at ,citat: �De ansvarlige tager
sig sammen og gør noget ved problemet�.

Igen. Hvis du havde taget dig tid til at undersøge sagen ordentligt,- evt., havde henvendt dig
hernede ,- så kunne jeg ha´oplyst dig om at,� de ansvarlige � meget hurtigt har prøvet at gøre noget
ved problemet, idet undertegnede fra administrationens side blev bedt om ,at udsende en efterlys-
ning på jeres stole til samtlige afdelinger/institutter.( Med sendes dette indlæg til MOK .)( Se ven-
ligst dato for udgivelsen)

Med venlig hilsen

Henning Løvenborg
vagtmester,postafdelingen.

6. maj 1998

TIL SAMTLIGE AFDELINGER OG INSTITUTTER
PANUM.

Vedr.stole i læserum i vandregangen på 2.sal.
I forbindelse med indretning af nye læserum i vandregangen på 2. sal, blev der indkøbt et antal
grønne kontorstole m./ hjul, samt vippebeslag.
Flere af disse stole, er siden �bortkommet� på mystisk vis.
Hvis du/I skulle støde på nogle sådanne stole udenfor læserummene,eks. på afdelinger/ institut-
ter, bedes stolene straks stillet tilbage i læserummene.

På forhånd tak!

Med venlig hilsen

Henning Løvenborg
vagtmester,postafdelingen.

Debat
Dialog & Grill Bill

MOK & Ken Starr præsenterer
SÅ ER DER DEN HER!
Da vi kender vores læsere bedre end de kender deres........... og vi ved hvor travlt folk på dette
studie har, bringer vi lige de vigtigste uddrag fra Ken Starr's rapport om en eller anden præsident's
ekspader i et fjernt og underudviklet land.
Vi konstaterer herfra, at det fandeme er uhyggelig læsning:

Afterward, she and the President moved to the Oval Office and talked.
According to Ms. Lewinsky: �[H]e was chewing on a cigar. And then he
had the cigar in his hand and he was kind of looking at the cigar in . . . sort
of a naughty way. And so . . . I looked at the cigar and I looked at him and I
said, we can do that, too, some time.

Ms. Lewinsky testified that during this bathroom encounter, she and the
President kissed, and he touched her bare breasts with his hands and his
mouth.(207) The President �was talking about performing oral sex on me,�
according to Ms. Lewinsky.(208) But she stopped him because she was
menstruating and he did not.(209) Ms. Lewinsky did perform oral sex on
him.(210)

At one point, Ms.
Lewinsky and the President talked alone in the Chief of Staff�s office. In the
course of flirting with him, she raised her jacket in the back and showed
him the straps of her thong underwear, which extended above her
pants.(151)

According to Ms. Lewinsky, she and the President kissed. She unbuttoned

her jacket; either she unhooked her bra or he lifted her bra up; and he
touched her breasts with his hands and mouth.(161) Ms. Lewinsky testified:
�I believe he took a phone call . . . and so we moved from the hallway into
the back office . . . . [H]e put his hand down my pants and stimulated me
manually in the genital area.�(162) While the President continued talking on
the phone (Ms. Lewinsky understood that the caller was a Member of
Congress or a Senator), she performed oral sex on him.(163) He finished
his call, and, a moment later, told Ms. Lewinsky to stop. In her
recollection: �I told him that I wanted . . . to complete that. And he said . . .
that he needed to wait until he trusted me more. And then I think he made
a joke . . . that he hadn�t had that in a long time.�(164)

The
President suggested that she bring him some slices of pizza.(174)

(...)Ms. Lewinsky testified that she and the President had a sexual encounter
during this visit.(177) They kissed, and the President touched Ms.
Lewinsky�s bare breasts with his hands and mouth.(178) At some point, Ms.
Currie approached the door leading to the hallway, which was ajar, and
said that the President had a telephone call.(179) Ms. Lewinsky recalled
that the caller was a Member of Congress with a nickname.(180) While the
President was on the telephone, according to Ms. Lewinsky, �he unzipped
his pants and exposed himself,� and she performed oral sex.(181) Again, he
stopped her before he ejaculated.(182)

she performed oral sex on him.(163)

she performed oral sex.(181)

She performed oral sex.(194)

she performed oral sex(228)

She performed oral sex on him.(237)

"I did not have a sexual
relationship with that
woman Monica Lewinsky"

"

"Hva så Grill Bill Kører du med klatten?"
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20 Så er denne mand ledig igen!


