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VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

1. OKTOBER 1999 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 bekendt-
gørelse om den lægevidenskabelige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøgning om
dispensation skal indsendes til studienævnet for medicin, som behandler og tager stilling til
dispensationsansøgninger. 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 ud-
landet m.m.
Dispensationsansøgning kan indgives på et særligt skema, som kan afhentes i studievejlednin-
gen og studienævnssekretariatet. Ansøgningen skal skrives på maskine, underskrives samt
udfyldes fuldstændigt med fgl. oplysninger:

- navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
- angivelse af studietrin og på fase II også klinik udvalg
- 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 efterårssemesteret 1999 fredag
den 1. oktober. 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 tilrå-
des 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 føl-
ges for at give en smidig og hurtig sagsgang.
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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2100
Udgives af FADL, Det Sunhedsvidenskabelige Fakultet og Det Medicinske Stu-
denterråd

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder 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 føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik
i tekstfiler kommer ikke med!

Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
97 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)

Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-beteg

nelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-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 data-
studiesalen.

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 ind-
læg 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“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes 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 Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 100,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, 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: Personalekantinen, bygning 60
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 MANDAG KL. 14.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen

Denne uges forside: Studievejledningen

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 4, årgang 32 udkommer
09.00 6 sem HR

Torsdag:
14.00 2 sem HR
16.00 FADL's generalforsamling i Studen-
terklubben. Mød op
20.00 P8'n viser "Jackie Brown"

Fredag:
17.00 5. sem HR

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE
17.00 3 sem HR

Tirsdag:
12.00 5 sem HR
16.00 1 sem HR

Denne redaktion

MOK

Jakob

Gordon

Kris Jon G
ræ

b
e
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Annette Jørgensen, 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)

Klinikudvalget Rigshospitalet
Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studenter-
sekretærer
Træffetid: mandag 14.00 – 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon 36 32 27 92
Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær
Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Amt
KAS Herlev, Lægetårnet 101,
telefon 44 88 33 71
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
Afsoun Malakoti-Fard, studentersekretær
Træffetid: onsdag 15.15-16.15

ADRESSEÆNDRINGER

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

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

Beskyttet adresse:

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

- Post sendt til en anden adresse, end folkeregister-
adressen:

Hvis du ønsker at få tilsendt din post til en anden
adresse end din folkeregisteradresse skal du forholde

Styrende organer

STUDIENÆVN FOR MEDICIN
Mødedato 25. august 1999 kl. 15.00
Sted Mødelokale 9.1.68, Panum Instituttet
TilstedeFinn Bojsen-Møller, Asger Dirksen, Pernille
Due, Nina Grosman (fra kl. 16.15) (suppl. for Niels
Høiby), Poul Jaszczak (fra kl. 15.45), Jens-Ulrik Jen-
sen, Lisbeth Ludvigsen (fra kl. 16.15), Louise Isager
Rabøl, Birgitte Rode (suppl. for Klara V. Naver),
Simon Serbian.
Endvidere deltog Leif Christensen (studie-
administrator), Jes Braagaard, Palle Rasmussen
(studievejl.),  Grete Rossing.
Under Personsager deltog endv. Gitte Birkbøll.
Afbud Niels Høiby, Klara Vinsand Naver.
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Fornyet behandling af forslag om ændrede

adgangskrav
4. Studieplan, herunder evt. forsøg med ændring af

placering af klinikker i 7./8. semester samt eva
luering af PBL på 10. semester

  5.Fastsættelse af mødedatoer for efterårssemestret
1999/2000

 6. Meddelelser
7. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

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

Post sendt til en udenlandsk adresse:

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

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

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

Med venlig hilsen

Studie- og eksamenskontoret

ad 2 Personsager
To studerende havde gjort indsigelse mod ud-

skrivning fra studiet. Indsigelserne blev afvist.
En ansøgning om tidsfristforlængelse til bestå-

else af anatomi I blev imødekommet grundet sagens
særlige karakter.

En ansøgning om tidsfristforlængelse blev ikke
imødekommet.

Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev
imødekommet.

ad 3 Fornyet behandling af  forslag om ændrede
adgangskrav
Studienævnet har tidligere behandlet kemikravet i
forbindelse med et ønske fra Det sundheds-
videnskabelige Fakultet i Århus. Nu ønsker også KVL
en stramning af kemikravet fra C til B niveau.
Ved tidligere behandling har studienævnet haft for-
ståelse for ønsket, men fundet at de faglige proble-
mer måtte løses inden for den gymnasiale uddan-
nelse og fastholdt, at man ikke ønskede ændringer i
kravene før man havde kunnet vurdere konsekven-
serne af de ændringer, der blev gennemført for et par
år siden. Mere principielt har synspunktet været, at
ansøgere med en gymnasial uddannelse der kunne
sammenlignes med en gammeldags matematisk-na-
turvidenskabelig studentereksamen umiddelbart skal
kunne optages og tillige, at man ikke ganske vil
udelukke ansøgere med en anden gymnasial uddan-
nelse. En nærmere diskussion måtte derfor forud-
sætte en belysning af følgerne af en stramning af
kemikravet med hensyn til ansøgerkredsen (gymna-
sial baggrund, geografisk rekruttering m.m.) .

ad 4 Studieplan
Fra Klinikudvalget Rigshospitalet forelå forslag

vedr. placering af klinikker i medicin og kirurgi på 7./
8. semester. Forslaget indeholdt endvidere en re-
duktion af antallet af klinikker fra 30 til 20. – Studie-
nævnet drøftede den foreslåede reduktion og fandt
den betænkelig, dette vil blive meddelt klinik-
udvalget. Nævnet fandt i øvrigt at ethvert initiativ,
som øgede kvaliteten i den kliniske undervisning var
støtteværdigt.

Studienævn for medicin gav i 1997 accept til, at
Klinikudvalget Rigshospitalet på forsøgsbasis æn-
drede 10. semester klinikkerne i medicin og kirurgi
til problembaseret undervisning, under forudsætning
af, at forsøget blev evalueret. – Denne evaluering
forelå og er sammen med en beskrivelse af metoden
samt en diskussion sammenskrevet til en artikel,
som vil blive offentliggjort i Ugeskrift for læger.
Forsøget havde fået en positiv bedømmelse hos både
studerende og undervisere. – Korrekturtryk af artik-
len var udsendt til nævnets medlemmer.

Poul Jaszczak meddelte, at Følgegruppen holder
møde 7. september. – 10.-12. semesterudvalget har
holdt internatmøde 16.-17. august. Foreløbigt refe-
rat fra mødet var fremsendt til studielederen. – Klaus
Witt refererede kort fra mødet, som havde været
yderst vellykket.

Redaktionelt & Lederen
BRUNT MÆLKESKÆG
Så kører vi på anden omgang med vores nye layout.
Vi ændrer lidt hist og pist, men kun hvad vi mener er
til det bedre.
Nu er semestret så endelig kommet igang, semestrets
ilddåb var i lørdags da dette efterårs semesterstarts-
fest løb af stablen. Og den var vist meget god. Begge
MOKs udsendte mente i hvert tilfælde at have haft
det sjovt, men detaljerne svinder i en tåge.
Desuden lagde filmklubben ud med at vise The Big
Lebowski - en genial film om the Dude der indtager
en voldsom mængde White Russians, og denne drink
blev der langet en del af over baren i timerne efter
filmen.
Og så kan vi pt være glade for, at der ikke er Fadl-
vagter på Centralsygehuset i Holbæk efter fredagens
eksplosion, hvor en kvinde omkom i et badeværese
på den lukkede (afd. O, psyk.).
Af andet der kan have interesse for vores læsere, kan
nævnes den fabelagtige tv-kanal kaldet TV-danmark.
De har en hjemmeside hvor man kan blive 'stringer'

og tjene kr. 502,- for at afsløre hemme-
lige detaljer om sine venner (læs: 'sælge
ud') i endnu et gennemarbejdet og jour-
nalistisk velfunderet show. Desuden kan
man nyde den interaktive side med
Biker-Jens - specielt til dem der ikke fik
nok af ham sidste år. Jeg vælger at und-
lade at nævne adressen til deres hjemme-
side, da man nok skal finde frem til den,
hvis man er nysgerrig nok. (Bvadr!)

MOK- red/Gordon

DEN MØRKE MIDDELAL-
DER
I dette nummer af MOK har FADL trykt deres årsbe-
retning. Det er der intet mærkeligt i, det sker fak-
tisk hvert år.
Denne årsberetning adskiller sig egentlig ikke vold-
somt fra så mange andre år, og kan bedst beskrives
som"spændende læsestof for den specielt interesserede"

Men når man læser det med småt, er der en formule-
ring, der falder i øjnene.
Vi tillader os at citere:" At FADL-vagterne  overgår
til månedsløn fra 1 maj 2000".
Det er altså slut med de sædvanlige 14 dages udbeta-
linger fra maj 2000.
OOOOO OK, point taken, thumbs up FADL, men
hvorfor omtale denne forholdsvise vigtige, ja nogle
vil dog endda kalde den revolutionerene, ændring på
et par få linier i en beretning, som de færreste af
FADL's brugere nærlæser.
Det er selvfølgelig deres egen skyld, kan man ind-
vende, men det havde klædt vores fagforening, i disse
glade informationstider, at orientere deres betal-
ende medlemmer lidt mere indgående om, hvad det
er der kommer til at ske fra maj 2000.
Så slipper man også for den klamme fornemmelse af,
at dette er noget der lige lidt hurtigt, og uden for
meget ballade,  skal presses igennem.
Kom nu FADL, oplys os, vi vil så gerne være med.

MOK-red/Jon

MOK & STUDIET
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AFLØSNINGSOPGAVE

Har du en speciel interesse indenfor et område, eller
har du lyst til at arbejde med pensum på en anden
måde, kan du vælge at skrive en afløsningsopgave.
En afløsningsopgave er en opgave, der helt eller
delvist afløser eksamen. Det vil imidlertid være mere
tidskrævende end blot at følge det normale
undervisningsforløb, og det er almindeligvis svært at
vurdere den ekstra arbejdsbelastning, som udarbej-
delsen af en afløsningsopgave medfører.

I følgende fag kan der udarbejdes en afløsningsop-
gave:
Anatomi I og II, psykologi (ikke studerende, der har
modtaget undervisning integreret med almen medi-
cin), cellebiologi, biokemi, fysiologi, integreret, far-
makologi, mikrobiologi, genetik, videnskabsteori,
patologisk anatomi, psykiatri, socialmedicin, intern
medicin (inkl. neuromedicin) og kirurgi (inkl. neuro-
kirurgi og anæstesiologi), retsmedicin, pædiatri og
gynækologi & obstetrik.

Hvis du ønsker at skrive afløsningsopgave i et fag,
som ikke er anført ovenfor, anbefales det at forhøre
sig hos faget eller Studienævnet i god tid.

For at skrive en afløsningsopgave har du brug for en
vejleder, som du kan finde enten på institutterne
eller på en afdeling. Sammen med ham/hende
udarbejder du en disposition, som skal forelægges
afløsningsudvalget til godkendelse.

Ansøgning om forhåndsgodkendese skal være Studie-
nævnet i hænde senest 2 mdr. før ordinær eksamen.
Det er dog en god ide at kontakte afløsningsudvalget
i god tid forud for fristen. Især for afløsningsopgaver
i cellebiologi og integreret eksamen skal du være i
god tid, da der her er tre institutter involveret i
godkendelse af opgaven.

Det er en forudsætning for godkendelsen af en afløs-
ningsopgave, at den udarbejdes med henblik på før-
ste eksamensforsøg i det pågældende fag. Du kan
således ikke skrive afløsningsopgave i et fag, hvor du
tidligere har været til eksamen uden at bestå, eller
hvis du er udeblevet. Der er ingen begrænsning for, i
hvor mange af de ovennævnte fag, du kan skrive en
afløsningsopgave.

Du kan få mere at vide hos Annette Jørgensen, lo-
kale 9.1.41, hvor du ligeledes kan afhente „Generelle
retningslinier for  afløsningsopgaver“, som indehol-
der uddybende oplysninger samt et ansøgningsskema.

HVAD MÅ JEG TJENE?

Når du modtager SU er det begrænset hvad du må
tjene ved siden af. Dette skal du være opmærksom
på allerede i begyndelsen af året når du søger om
SU. Hvis du tjener mere end 58.536,- kr., skal du
vælge SU-klip fra så dit fribeløb svarer til hvad du
kommer til at tjene. Nedenstående tabel fortæller
dig hvor meget du må tjene før skat (A-indkomst) i
1999, når du melder klip fra:

Fravalg Fribeløb           Udbetalt
- 0 klip 58536,- 12 mdr.
- 1 klip (+ 7099,-) 65841,- 11 mdr.
- 2 klip (+ 7099,-) 73146,- 10 mdr.
- 3 klip (+ 7099,-) 80451,- 9 mdr.
- 4 klip (+ 7099,-) 87756,- 8 mdr.
- 5 klip (+ 7099,-) 95061,- 7 mdr.
- 6 klip (+ 7099,-) 102366,- 6 mdr.
- 7 klip (+ 7099,-) 109671,- 5 mdr.
- 8 klip (+ 7099,-) 116976,- 4 mdr.
- 9 klip (+ 7099,-) 124281,- 3 mdr.
- 10 klip (+ 7099,-) 131586,- 2 mdr.
- 11 klip (+ 7099,-) 138891,- 1 mdr.
- 12 klip (+ 7099,-) ubegrænset 0 mdr.

Du kan beregne dit fribeløb på SU styrelsens hjemme-
side på adressen: http://www.su.dk/SU-regler/
videregaaende/beregn_fribeloeb_fravalg99.htm

Hvis du har børn under 18 år, kan du hæve årsfri-
beløbet med kr. 17.619,- pr. barn.
Du skal fravælge klip til stipendiekontoret senest
den 15. i måneden før du ellers skulle have udbetalt
klippet.

Jens-Ulrik Jensen refererede fra arbejdet 3.-5.
semesterudvalget og oplyste, at der havde været en
relativ lang periode, hvor der ikke var afholdt mø-
der. Han gav endvidere udtryk for, at den fremsendte
rapport kunne have været bedre.
Poul Jaszczak havde holdt møde professorerne i pa-
tologisk anatomi. Mødet havde været konstruktivt.
Der var modtaget henvendelser fra Dansk Selskab
for Patologisk Anatomi og Cytologi vedr. patologisk
anatomis placering i den ny studieordning. Endvi-
dere var modtaget skrivelse fra formanden for Dansk
Radiologisk Selskab vedlagt rekommandationer fra
European Association of Radiologi vedr. prægraduat
uddannelse i radiologi. Fra begge selskaber fremsæt-
tes ønske om karaktergivende eksamen/prøve i de

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i efteråret 1999
Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder Bemærkning.

Mandag 10 - 11 11 - 14 Margit Bak Skousen
15.30-18.30 Maria Salling Rasmussen

Tirsdag 15 – 16 12 – 15 Jes Braagaard

Onsdag 10 - 11 11 - 14 Ulrik Bodholdt
14 – 15 15 – 18 Palle Rasmussen

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

Torsdag 16 - 19 15 - 16 Christian Heilmann

OBS !
Christian Heilmann behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS og 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

Anette Jørgensen tlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

Studievejledningen

resp. fag. Henvendelserne er besvaret af studie-
lederen.
Vedrørende anatomi beklagede Finn Bojsen-Møller
nedskæringerne  i undervisningstimetallet og tid,
som ifølge anatomerne er på hhv 30 og 50%.

ad 5 Fastsættelse af mødedatoer for efterårs-
semestret 1999/2000
Der afholdes studienævnsmøde følgende onsdage: 15.
september, 6. oktober, 27. oktober, 17. november, 8.
december, 5. januar, 26. januar.

ad 6 Meddelelser
Fra Studieadministrationen, Fiolstræde, var modta-
get oversigt over optagne på Københavns Universi-
tet 1999 fordelt på optagelsesområder. Endvidere
var vedlagt oversigt over grænsekvotienter for kvote
1. Materialet blev omdelt.

Studievejlederne oplyste, at der havde været afholdt
møde med Per Hellung-Larsen vedr. dumpeprocenter
i cellebiologi. På mødet havde man bl.a. drøftet
afhjælpeforanstaltninger. – På baggrund af initiati-
vet foranlediget af Per Hellung-Larsen og studie-
vejledningen orienterede studielederen om, at han
havde til hensigt at gå ind med hjælpeforanstaltnin-
ger, således at man forhåbentlig kunne gentage suc-
cesen fra kemi. Poul Jaszczak tager initiativ til møde
med Per Hellung-Larsen for at drøfte sagen. Per
Hellung-Larsen vil efterfølgende blive inviteret til
et møde med studienævnet.

ad  8 Eventuelt
Intet til dette punkt.

ref.   Grete Rossing

Styrende organer fortsat

FORSIDEAFLEVERING
OSVAL I OG OSVAL II

Husk at fristen for aflevering af forsider i efterårs-
semestret 1999 er følgende:
OSVAL I    - mandag den 4. oktober 1999
OSVAL II   - mandag den 4.oktober 1999

Kommer du alligevel til at tjene for meget, får du et
krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte.
Af det beløb der er udbetalt for meget, kræves der af
forskellen mellem det laveste og det mellemste fri-
beløb, halvdelen tilbage, og af beløb derover det
hele. Til dette beløb lægges et 7% tillæg. Du skal
selv henvende dig til skattevæsenet med henblik på
at få reguleret din årsopgørelse, og få udbetalt evt.
overskydende skat.  Kan du ikke tilbagebetale belø-
bet på én gang, forrentes beløbet med den officielle
diskonto med tillæg af for tiden 8,25%.

Hvis du har tjent for meget, kan du se hvordan du
regner ud hvor meget du skal betale tilbage på adres-
sen: http://www.su.dk/SU-regler/
har_du_tjent_for_meget.htm
Alt i alt en masse besvær, og en masse gratis arbejde
fra din side.  Så forbered dig i god tid og få meldt det
rigtige antal klip fra - de er også dejligt rare sidst på
studiet som dobbeltklip.

Du kan selv beregne, hvor meget du brutto må tjene
ved siden af din SU ved at gå ind på SUstyrelsens
hjemmeside: www.su.dk/SU-regler/videregaaende/
fravalg.htm

Hvis du er i tvivl kan du henvende dig i Studie-
vejledningen eller på Stipendiekontoret, Fiolstræde
22, 1171 Kbh. K.

Almindelige spørgsmål omkring SU kan der findes
svar på på deres hjemmeside på adressen: www.su.dk

STUDIET
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ORLOV, SEMESTER FRI
ELLER HVAD ?

Hvis du på et tidspunkt i dine studier ønsker at holde
pause, er der to måder at gøre dette på. Du kan
holde semester fri eller tage orlov. Men hvad er
forskellen?

Semesterfri:
Dette vil være at fortrække for langt de fleste.  Det
indebærer, at man undlader at melde sig aktivt til
det kommende semester.  På den måde vedbliver
man at være immatrikuleret.  Man kan deltage i
eksamen, såfremt man opfylder indtegnings-
betingelserne, man kan modtage SU, såfremt man
overholder studieaktivitetskravene, du er valg be-
rettiget og du kan købe bøger med studierabat i
bogladen. Kort sagt beholder du alle de rettigheder
studerende har, men du følger ikke undervisning i
semesteret. Når du ønsker at starte, skal du blot
være opmærksom på at tilmelde dig aktivt til seme-
steret.

Orlov:
Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske
en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødven-
digvis er den bedste løsning på dine studiemæssige
problemer, og det anbefales derfor, at du tager en
snak med en studievejleder, før du søger orlov. An-
søgningsskemaer til orlov fås på studie- og eksamens-
kontoret. Ansøgning om orlov indsendes eller afleve-
res ved personlig henvendelse sammen med
fornyelsesdelen af årskortet til studie- og eksamens-
kontoret på Panum Instituttet. Fakultetet vil heref-
ter modtage besked, dog skal du alligevel meddele
dit klinikudvalg at du holder orlov. Efter endt orlov
skal man selv huske at tilmelde sig aktivt (og
rettidigt) til det ønskede semesters undervis-
ning.

Orlov - hvornår og hvor længe.
Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæs-
sige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt,
hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og

Med venlig hilsen
Studievejledningen

fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først
gives, når de eksaminer der er placeret efter 1. år er
forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. semester kan
kun få orlov, hvis årsagen er f.eks sygdom, barsel,
værnepligt eller lignende. Dispensation fra orlovs-
reglerne skal i disse tilfælde søges på studie- og
eksamenskontoret.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til
at få gentaget den undervisning, som du er gået glip
af.

Afbrydelse og ophør af orlov.
En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen
har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får
meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovs-
bekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut,
sender studie- og eksamenskontoret årskort til den
studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og
den studerende søger forlængelse af orlovsperioden
ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel
indsendes anmodning om fornyelse af årskort.

Konsekvenser af at have orlov
Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden
for uddannelsen. Den studerende mister valgbe-
rettigelse til de styrende organer i orlovsperioden.
Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksami-
ner eller prøver i et semester, hvor man har eller har
haft orlov.

SU og orlov.
Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i or-
lovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i
orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for
meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbage-
betalingen af statslån og statsgaranterede studielån
skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyn-
delse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har
genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med
tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis
man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man

OBLIGATORISK UNDER-VISNING I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG SUNDHEDS-PSYKOLOGI

Vi gør opmærksom på at alt samundervisning  i Tidlig almen medicin og sundhedspsykologi I er obligatorisk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne få kurset
godkendt, skal man minimum møde til 80 % af undervisningen.

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der 100 % fremmøde.

Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studieelementer på 1. og 2. semester, kan man ikke gå til eksamen i Anatomi I.

Fase I

henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910
Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs
grænser for hvad du må tjene under orlov.

FADL og orlov.
Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også
muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovs-
perioden, men derved mister man retten til at tage
vagter.

Bistandshjælp og understøttelse under orlov.
Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp
hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlem-
mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.

Tidsfrister. Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts
1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov.
Det vil sige, at der kun må bruges 6 år til fase I og 6
år til fase II inklusive orlovsperioder, uret tikker
altså videre selvom du har orlov.

Skal / skal ikke.
Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis
den bedste løsning for dig hvis du har brug for en
pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at
tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne),
for langt de fleste er semester fri nok det smarteste
- så kontakt din studievejleder før du søger orlov.
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Fase II
VELKOMMEN TIL LABORATO-
RIUM FOR KLINISKE FÆRDIG-
HEDER

Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud
til fase II-studerende. Her kan man øve praktiske
kliniske færdigheder såsom kateter anlæggelse
(mænd), iv-adgang, sutur & knudebindingsteknik og
GU. Man kan også øve undersøgelsesteknikker in-
denfor oto-, rhino- og laryngologi samt oftalmoskopi
- de sidstnævnte dog ikke på dukker, så hvis man vil
øve dette skal man komme minimum 2 ad gangen
(ellers har man ingen at øve på). For at kunne øve i
laboratoriet forudsætter det at man har modtaget
undervisning i den pågældende færdighed eller har
været på et af vore kurser.
Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal
med 6 PC’er og man har her mulighed for at komme
på internettet og at benytte et af vores undervis-
ningsprogrammer. Vi har bla. programmer omhand-
lende kliniske undersøgelsesteknikker, praktiske fær-
digheder, gynækologi, intern medicin, ortopædi samt
fysiologi.

TIL STUDERENDE TILHØRENDE
KLINIKUDVALGET KBH�S AMT

I anledning af at der ved Amtssygehuset i Gentofte
er etableret nye studielokaler m.v. for læge-
studerende på fase II pr. 01.09.99 ønsker Klinik-
udvalget  i Københavns Amt tilsammen med sygehus-
ledelsen ved amtssygehuset i Gentofte  at fejre ind-
vielsen ved en reception for Klinikudvalgets med-
lemmer, professorer, lektorer og studerende.
Receptionen vil blive afholdt :
Torsdag den 30. september 1999, kl. 13.30

Denne begivenhed finder sted i studielokalerne, op-
gang 10, 1. sal ( via fagbiblioteket ). Der kan også
benyttes indgangen ved opgang 26 – bagsiden af
auditoriebygningen.

Her vil du have mulighed for at se de faciliteter
klinikudvalget har været med til at anskaffe amtets
studerende og de muligheder du fremover vil være i
besiddelse af.

Med venlig hilsen og på vegne af Klinikudvalget
Københavns Amt
Arash Afshari
Stud. med.

RIGSHOSPITALET, 7.
SEMESTER - E99,

Vedr.: Erstatning for forelæsning

Kære holdrepræsentanter
Vil I venligst orientere jeres holdkammerater om,
at der er aftalt følgende erstatning for forelæsnin-
gen, som glippede d. 20.09.99:
fredag d. 01.10 kl. 13.15 - 14.00 Karkirurgi v.
overlæge Lisbeth Jørgensen
Forelæsningen finder sted i aud 2, RH

Venlig hilsen
Rita Dalhammer
Sekretær/Klinikudvalget Rigshospitalet
Klinikudvalget

VKO - VIDENSKABELIGE
KURSER OG MØDER

Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk medicinsk selskab, kan godkendes som
VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for
læger, i rubrikken „Kurser og møder“.

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

Ligeledes råder LKF over et lille bibliotek som in-
denfor den nærmeste fremtid vil blive udbygget. Pt.
råder vi over Medicinsk- og Kirurgisk Kompendium,
Basisbog i medicin og kirurgi, diverse ordbøger ol.
Bøgerne kan lånes til brug i LKF’s læsepladser mod
deponering af studiekort. For yderligere information
om PC-salen og biblioteket opfordrer vi til at I mø-
der op og spørger studentervagten.
LKF står også for driften af læselokalerne under
Klinikudvalget Rigshospitalet og ligger altså i samme
afsnit. Det er måske på tide at fortælle hvor LKF &
læselokalerne bor: Vi bor i stueetagen i Teilum-byg-
ningen i afsnit 5404. Vi har åbent som følger:

Hverdage         Weekend
Læselokalerne     8-20 9-17
PC-salen   13-20 9-17
Laboratorierne   16-20 9-17

For studerende med SPK på 7.- og 9. semester fore-
går gennemsyn af egene videoer indenfor åbnings-
tiderne for PC-salen. NB: Husk altid studiekort som
skal vises ved forespørgsel fra studentervagten!  Efter
kl 17 på hverdage samt hele weekenden foregår ind-
gang gennem glasdøren umiddelbart til venstre for
rampen ned til kælderen.

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase
II. Tilmelding sker på tlf.: 35455407 på hverdage
ml kl. 13-20 og i weekender ml. 9-17. Jo før man
tilmelder sig jo større er chancen for få plads idet
holdstørrelsen er sat til 6. Dog skriver vi 10 op til

KURSER I LKF I EFTERÅRET 1999

Dato Tidspunkt Kursus Åbnes for tilmelding

230999 16.00-17.30 IV-adgang 010999
230999 18.00-19.30 IV-adgang 010999
300999 16.00-17.30 Kateter (mand) 010999
300999 18.00-19.30 Kateter (mand) 010999
051099 16.00-17.30 Kateter (mand) 080999
051099 18.00-19.30 Kateter (mand) 080999
071099 16.00-17.30 Kateter (mand) 080999
071099 18.00-19.30 Kateter (mand) 080999
141099 16.00-17.30 IV-adgang 150999
141099 18.00-19.30 IV-adgang 150999
211099 16.00-17.30 Kateter (mand) 220999
211099 18.00-19.00 Kateter (mand) 220999
281099 16.00-17.30 IV-adgang 290999
281099 18.00-19.30 IV-adgang 290999
041199 16.30-19.00 Genoplivning 061099
091199 16.30-19.00 Genoplivning 131099
111199 16.00-17.30 Sutur 131099
111199 18.00-19.30 Sutur 131099
161199 16.30-19.00 Genoplivning 201099
181199 16.00-17.30 Sutur 201099
181199 18.00-19.30 Sutur 201099
231199 16.30-19.00 Genoplivning 271099
251199 16.00-17.30 Sutur 271099
251199 18.00-19.30 Sutur 271099
021299 16.00-17.30 Sutur 031199
021299 18.00-19.30 Sutur 031199
091299 16.30-19.00 Gynækologi 101199
161299 16.30-19.00 Gynækologi 171199

hvert kursus og de sidste 4 står derved standby ved
eventuelle afbud. Hvis man har tilmeldt sig et af
ovennævnte kurser og udebliver uden at melde af-
bud vil man få karatæne for deltagelse i øvrige
kurser resten af semesteret!

Studietilbud
SKOLARSTIPENDIE.

Medicin-studerende søges til 1-årigt forskningsprojekt
ved Laboratorium for Molekylær Kardiologi, Medi-
cinsk Afd. B, Rigshospitalet. Laboratoriet er nyt og
ungt, og bemandes af en gruppe på 9 personer.

Hjertemuskelceller kan ikke dele sig og erstatte
vævstab (ved fx. blodprop i hjertet), men forstør-
relse af de enkelte celler (hypertrofi) kompenserer
for vævstabet. Vi arbejder med at identificere og

forstå de molekylære mekanismer, som styrer det
hypertrofiske respons.

En række hormoner bla. adrenalin og angiotensin II
- kan via G protein koblede receptorer udløse et
hypertrofisk respons i hjerteceller. Hvordan hjertets
G protein koblede hormonreceptorer styres er endnu
ufuldstændigt forstået. Vi har data, som viser, at
second messengers der stimuleres af hormoner er
med til at hæmme receptorernes aktivitet.

For at identificere de ansvarlige signalsystemer plan-
lægges et projekt, hvor der skal anvendes celle-

kulturer (primære og cellelinier), DNA-teknikker
(opformering, PCR, mutationer) og proteinkemiske
metoder (SDS-PAGE, Western Blotting, oprensing,
funktionelle assay). Det aktuelle projekt planlægges
påbegyndt efterår-vinter 1999.

Kontakt læge Juliane Theilade, Lab. Mol. Kard.,
Rigshospitalet B9312, Juliane Mariesvej 20, 2100
Kbh eller 3545 6734.
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STUDENTERPRÆST
Jeg hedder Lise Lotz og er pr. 1. september ansat
som sekretær/akademisk medarbejder for studenter-
præst Nicolai Halvorsen.

Jeg er cand. theol. og står naturligvis til rådighed,
hvis du har brug for en samtale, har spørgsmål om alt
mellem himmel og jord eller bare trænger til en kop
gratis kaffe. I det daglige vil jeg stå for administra-
tive og organisatoriske opgaver i forbindelse med
studenterpræstens arbejde. Jeg vil desuden være hans
faglige sparringspartner og vil i øvrigt gøre, hvad jeg
kan, for at gøre vores kontor til et godt sted at
komme.

Vi arbejder på også snarest at få et virtuelt kontor –
en hjemmeside – så vi også kan træffes digitalt. Vi
kan naturligvis allerede nu kontaktes via E-mail:

Nicolai: pnh@adm.ku.dk
Lise: lotz@adm.ku.dk

Nicolai og jeg har fordelt vores træffetider i efterårs-
semestret således, at kontoret på Panum (lokale
9.1.47) kan være åbent 10-13 hver dag undtagen fre-
dag.

Nicolai har træffetid:

Tirsdag 10-13
Torsdag 11-13

og jeg vil være at finde på kontoret:

Mandag 10-13
Onsdag 10-13
Torsdag 10-11
(mindst!)

Nicolai deltager i forskellige arrangementer ”ude i
byen”, og det vil være muligt at se ham i aktion  ved
følgende lejligheder:

HERTOFT-EFTERMIDDAGE
Sæson 1999-00

Sted: Psykiatrisk afd. O´s auditorium,
Borgm. Jensens Allé 55 (opgang 61a)

Tidsrum: Kl. 16-18
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangør: Dansk Forening for Klinisk Sexo

logi (tlf./fax: 43 99 66 19)
Adgang: Fri. Løbende information om sæsonens mø-
der tilsendes ved
indbetaling af kr. 70 på girokonto 1 50 01 39. Mærk
girokortet “PH-eftermiddag”

30. september:
Forfatter Hanne Faldborg
Thit Jensen - et skæbneportræt
Med udgangspunkt i sin anmelderroste biografi taler
Hanne Faldborg om forfatteren, furien og
sexualreformisten Thit Jensen.

28. oktober:
Ph.d. Agner Fog
Hvem eller hvad bestemmer sexualmoralen?
Agner Fog fremlægger en kulturel selektionsteori,
der bl.a. forklarer de store forskelle i sexualadfærd
og -moral verden over. Foredraget vil bl.a. vise, at
vor sexualmoral ikke er mere rationel end andre
kulturers, og at heller ikke sexologien kan sige sig
helt fri for irrationelle motiver.

25. november:
Forsker Paul Lyngbye
Mænd der betaler kvinder
For første gang har en dansk undersøgelse sat fokus
på de prostitueredes kunder. Hvad får en mand til
første gang at betale en kvinde for sex?
Hvorfor fortsætter nogle mænd med betaling? Hvilke
ydelser køber de? Hvilke “piger” foretrækker de?

27. januar:
Lektor Neel Fasting
Sexualitet, selvudvikling & tantra
Neel Fasting fortæller om begrebet tantra, en oprin-
delig visdomstradition med fokus på åndedræts-
øvelser, meditation og særlige samlejestillinger.

24. februar:
Lektor Kai Aalbæk-Nielsen
Kærlighedens historie
Med bogen “Kærlighed i antikken” indledte Kai
Aalbæk-Nielsen for nylig sin ambitiøse afdækning af
kærlighedens historie fra de ældste tider til i dag.
I sit oplæg spørger Aalbæk-Nielsen, hvilket fænomen
ordet “kærlighed” i dag betegner, og hvilken form for
kærlighed der evt. skal opfindes og praktiseres i frem-
tiden?

30. marts:
Farmaceut Claus Møldrup
Den medicinerede (sexuelle) normalitet
I sin meget roste bog “Den medicinerede normali-
tet” beskriver Claus

UDENLANDSKE GÆSTEFORELÆ-
SERE
til Danmark under
kulturaftaleprogrammerne med en række
lande 2000.

Fra Rektorkollegiet har Det internationale Kontor
modtaget opslag vedrørende udveksling af gæste-
forelæsere 2000 mellem Danmark og en række lande:
Belgien (det flamske sprogsamfund), Bulgarien, Egyp-
ten, Grækenland, Italien, Polen, Portugal, Rumæ-
nien, Rusland, Slovakiet, Spanien, Tjekkiet, Tysk-
land og Ungarn.

I den anledning indkaldes hermed indstillinger af
gæsteforelæsere fra udlandet til Københavns Uni-
versitet. De der ønsker at indstille udenlandske gæ-
steforelæsere bedes henvende sig til deres institut-
bestyrer, idet der henvises til følgende procedure,
der er meddelt særskilt til fakulteter, institutter og
centre ved Københavns Universitet:

1. Institutbestyrerne bedes orientere relevante aka-
demiske og/eller ledende administrative medarbej-
dere om denne mulighed og fastsætte en passende
dato, nogle dage før nedenstående frist, for intern
indlevering af forslag til indstilling af gæsteforelæ-
sere.
2. Institutbestyrerne bedes fremsende samtlige
instituttets indstillinger til eget fakultetssekretariat
til prioritering senest torsdag den 21. Oktober 1999.
3. Fakulteterne bedes prioritere samtlige modtagne
indstillinger fra institutbestyrerne efter den 21. ok-
tober og senest onsdag den 27. Oktober 1999 frem-
sende dem med prioriteringsliste til Det internatio-
nale Kontor, hvorefter samtlige modtagne indstillin-
ger efter endelig prioritering vil blive fremsendt til
Rektorkollegiet, hvis frist er mandag den 1. Novem-
ber 1999. Efter denne frist kan ingen indstillinger
forventes at komme i betragtning.

Informationsmateriale og indstillingsskemaer er frem-
sendt til fakulteter og institutter, men kan også re-
kvireres fra Det internationale Kontor via e-mail
bep@adm.ku.dk, telefon 353 23902/353 22918 eller
fax 353 23900.

Med venlig hilsen
Elin Kibsgaard

Møldrup, hvordan flere og flere raske mennesker
dagligt indtager lægemidler blot for at understøtte
eller forbedre fuldt ud normale funktioner. I sit fore-
drag kommer Møldrup med eksempler på denne nye
medicinerede normalitet - bl.a. med udgangspunkt i
nye og gamle sexualstimulerende midler.

27. april:
Filosof Peter Thielst
Kroppens & sexualitetens idéhistorie
I forlængelse af sine roste Kierkegaard-fremstillin-
ger arbejder Peter Thielst for tiden med kroppens og
sexualitetens idéhistorie. Han vil i sit foredrag for-
tælle om dette arbejde.

Med venlige hilsner
Dansk Forening for Klinisk Sexologi
V./ Gerd Winther, Bo Møhl & Christian Graugaard

Studietilbud, fortsat Fredag den 8. oktober kl. 12.15 afholder Nicolai
fredagsgudstjeneste i Trinitatis Kirke (ved Runde-
tårn). Gudstjenesten, der har altergang, varer max.
45 minutter.

Søndag den 14. november er Nicolai i Natkirken, Vor
Frue Kirke på Frue Plads, i tidsrummet 20.00-00.30.
Der vil i løbet af aftenen være en kort andagt, men i
øvrigt mulighed for ro og samtale.

Disse arrangementer er af  ret generel karakter; i
løbet af efteråret vil vi præsentere et eller flere
arrangementer, som er tilrettelagt for studerende
ved de natur- og sundhedsvidenskabelige fakulteter.

BOGANMELDELSE: FINN MI-
CHAEL KARLSEN: BASAL NYRE-
FYSIOLOGI

Ny dansk bog om
nyrefysiologi, der
fremstiller stoffet på
samme måde, som
det fremstilles i un-
dervisningen på
Panum. Nu er der
mulighed for at læse
en lærebog i nyre-
fysiologi, uden gen-
tagne gange at skulle
gøre op med sig selv
omøvelsesvejlednin-
gen, underviseren el-
ler lærebogen frem-
stiller stoffet rigtigt.

Her bliver der gjort opmærksom på de kontrover-
sielle emner, og fremstillingen ligger tæt op ad
undervisningsformen på Panum.
Bogen er skrevet i et let tilgængeligt dansk og kom-
mer rundt om alle aspekter af nyrefysiologien på 264
små sider. Med simple forklarende sort/hvide illu-
strationer og taleksempler belyses brugen af de nyre-
fysiologiske begreber. Bogen spænder fra de cellu-
lære mekanismer til det overordnede regulatoriske
niveau, og i nogle kapitler er der fin perspektivering
til den kliniske relevans af den fysiologiske viden og
fx. væsketerapi belyses kort. Der er suppleret med
et kapitel om nyrens funktion i den integrerede orga-
nisme, men jeg savner en tydeligere perspektivering
til nyrens rolle i forbindelse med hypertension og
behandling af hypertension.

Fordelen ved denne danske fremstilling af nyre-
fysiologien er, at den specielt i forbindelse med gen-
nemgangen af det Tubulo Glomerulære Feedback lig-
ger tæt op ad den gennemgang, der bliver givet ved
forelæsninger, examinatorier og øveler.

Bogen har tidligere været udgivet i en internetud-
gave, som ikke længere er tilgængelig. Bogen er
omredigeret i forhold til internetudgaven og især
illustrationerne er forbedrede.
Selvom bogen ikke er den anbefalede lærebog, kan
den sagtens erstatte den engelsksprogede lærebog
indenfor nyrefysiologien. Så må man gøre op med sig
selv, om man vil bruge 198,- på en lidt lettere til-
gang til nyrefysiologien. Det skulle senere blive
muligt at finde relevante opgaver til bogens kapitler
på Gyldendals hjemmeside, men disse er endnu ikke
tilgængelige.
Bogen er skrevet af Finn Michael Karlsen, der har
gennemført sit ph.d. studium på medicinsk fysiolo-
gisk institut indenfor nyrefysiologien og som selv
underviser i nyrefysiologi.

Anmeldelse skrevet af Carsten Utoft
Niemann, 12. sem..
niemann@stud.mdb.ku.dk

Boganmeldelse

STUDIET OG BØGER



8
Annoncer

FORSØGSPERSONER
SØGES
Raske forsøgspersoner mellem 18 og 55 år søges til
et videnskabeligt forsøg,  hvor diameter af arterier i
og uden for hjernen måles med ultralyd efter indgift
af to forskellige blodkarudvidende lægemidler. Det
drejer sig om Nipride®, der tidligere blev brugt til
behandling af akut forhøjet blodtryk og Glycerylnitrat,
der anvendes til behandling af bl.a. angina pectoris
(iltmangel i hjertet).

Hvor: Neurologisk afdeling N01, Glostrup Amtssy-
gehus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Omfang: Du skal møde i alt 3 dage til forsøg. Tids-
forbruget er ca.3½-4 timer pr. gang. Samlet ulempe-
godtgørelse er kr. 1200.

Ubehag: Der skal lægges en plastikkanyle til medicin-
indgift og blodprøvetagning ved hvert forsøg. Bivirk-
ning af medicinen kan være hovedpine, varme-
fornemmelse, kvalme og utilpashed.

Krav: Du skal være sund og rask, 18-55 år, 60-90 kg.
Hvis du er kvinde skal du bruge sikker prævention.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske Ko-
mité nr. KA 99099

Henvendelse til
Læge Steffen Birk
Neurologisk afd. N01
Glostrup Amtssygehus
Telefon 43 23 30 60 / 43 23 30 58

UNGE MÆND OG KVINDER
SØGES

Vi søger raske unge mennesker mellem 18 og 30 år,
som gerne vil deltage i et forsøg.

Formålet er at undersøge aldringsprocessen, hvorfor
vævsprøver tages fra hhv. unge og ældre mennesker.

Fra hver person vil der blive taget to små hudbiopsier
fra enten indersiden af overarmen eller fra balden
(indenfor bukse/trussekanten). Huden vil være lokal-
bedøvet og evt. smerter forbundet med prøvet-
agningen vil svare til en blodprøve. Det hele vil være
overstået på maks. 15 min. Hudbiopsierne er ikke af
en størrelsesorden som er forbundet med risici.

Deltagerne modtager godtgørelse for evt. ubehag og
transport på kr.200,-

Undersøgelsen er godkendt af De Videnskabsetiske
Komitéer for Københavns og Frederiksberg Kommu-
ner, med reg.nr.: 01 - 174/97.

Hvis du er interesseret i at deltage, så ring til: Birgit
Møller, Dermatologisk Forsknings-        afdeling,
Bispebjerg Hospital, tlf.nr.: 35 31 61 87. STUD. MED�ER TIL

KURSUS I NEUROLOGI

4-8 stud.med’er søges som demonstrationspersoner
til kursus i akutte neurologiske tilstande. Du skal
fungere som demonstrationsperson for neurologisk
undersøgelsesteknik og som simuleret patient, hvor
du skal optræde i en patientrolle med et akut op-
stået neurologisk symptom, f.eks. hovedpine.
Kurset er for læger og afholdes på Hvidovre Hospital
mandag og tirsdag d. 8. og 9. november 1999 kl. 9.00
- 16.00. Du skal være indstillet på at deltage begge
dage fuldtid. Du aflønnes med 100,-kr/time. Du kan
selv forvente et fagligt udbytte ved din medvirken.

For yderlig information kontakt afdelingslæge Ole
Gredal, H:S Postgraduate Medicinske Institut, Bi-
spebjerg Hospital, 2400 NV. Tlf.: kun onsdage og
torsdage 35 31 60 82, e-mail: og02@bbh.hosp.dk

KÆRE TAP´ERE, VIP´ERE, STU-
DERENDE OG ANDRE!

Forsøgspersoner søges, M/K, 22-60 år
Videnskabeligt projekt til forbedring af diagnostisk
test af  muskelkraft ved håndgreb (McArdle´s test)
„ 4 håndgrebsforsøg, hvert i 1-3 minutter.
„ Der lægges en venflon (kort venekateter) i

hver albuebøjning til blodprøvetagning.
„ Tidsforbrug: 3-4 timer. Kompensation: 300

kr.
Forsøgene udføres i september-oktober 1999 i regi af
Center for Muskelforskning på Rigshospitalet, afsnit
2081, opgang 2, 8. sal. Kontakt venligst læge Pedram
Kazemi på telefon 35 45 80 64,  tlf.svarer 35 38 29 17
eller fax. 35 45 26 26.

FORSØGSPERSONER
SØGES!

Frivillige raske forsøgspersoner søges
til PET- og MR-skanning af hjernen

Vi søger raske frivillige forsøgspersoner til en række
aktiveringsforsøg af hjernen i Rigshospitalets nye
Neuro-PET-Forskningscenter. Med positron emissions
tomografi (PET) kan man beregne hjernens blod-
gennemstrømning regionalt. Dette er en metode til
indirekte at kortlægge hjernens funktion. Med mag-
netisk resonans skanning (MRI) kan man danne bille-
der af hjernens strukturer og funktion.

De aktuelle projekter drejer sig om lokalisering i
hjernen af områder til behandling af forskellige syns-
indtryk og færdighedsindlæring. Du skal møde til 1-2
PET-skanningssessioner af 8-12 skanninger pr. gang.
Varigheden pr. skanningssession er  4 timer og hono-
reres med kr. 500 pr. gang. Desuden skal du have
foretaget en strukturel anatomisk MR-skanning på
Dansk Videncenter for Magnetisk Resonans, Hvid-
ovre Hospital, af ca. 1-2  timers varighed (kr. 500).

Ubehag:
Undersøgelsesvarigheden pr. PET-skanningssession
er 4 timer. Du skal ligge stille i skanneren i ca. 3
timer uden hovedbevægelser.
Der kan anvendes en af to teknikker.
1. Enten anvendes isotopen ilt-15 mærket vand, der
halveres på 2 min. Denne injiceres via et anlagt
plastikkateter (venflon) i en albuevene.
2. Eller alternativt kulstof 10 mærket kuldioxid, der
halveres på 20 sek. Denne inhaleres gennem et mund-
stykke unden anlæggelse af plastikkateter.

Til enkelte af vore undersøgelser skal der anlægges
en arteriekanyle i a. radialis under lokal anæstesi.
Stråledosis er 6.0 mSv sv.t. 2 gange den årlige
baggrundsstråling i Danmark, som vi alle modtager.

Vi kan ikke bruge dig, hvis:
- Du er gravid eller ammende
- Lider af neurologiske, psykiatriske eller medicin-
ske sygdomme
- Lider af klaustrofobi
- Har indopereret metalgenstande i kroppen

Er du interesseret i at deltage i ovennævnte under-
søgelser, så kontakt venligst -
Laborant Karin Stahr, Neurobiologisk Forskningsen-
hed, Rigshospitalet
Tlf. 3545 1475

Af hensyn til vores arbejdstilrettelæggelse vil vi bede
dig om kun at ringe mellem kl. 9 og 15 tirsdag til
torsdag.

Med venlig hilsen
Ian Law
seniorstipendiat, læge
Neurologisk afdeling
Rigshospitalet

FØLGENDE BØGER SÆL-
GES
2. DEL

7. semester
GENETIK
Thompson:  Genetics in Medicine, 5. udgave
sælges for 200
anbefalet lærebog (nypris 495,-)

HENVENDELSE:
Ring til 33 91 77 79
bedst mellem 18 og 20 eller mellem 8 og 9

Medicinsk Kompendium 14 udg.
Som nyt, uden overstregninger el. noter
Sælges for 1.000,- kr.
tlf. 38 860 860

Bøger til salg

Dermatologi og venerologi (FADL) 2. udgave
200 kr.

Øre, næse og halssygdomme 8. udgave
200 kr.

Basisbog i øjensygdomme 4. udgave
150 kr.

WHO ICD-10 Psykiatriske lidelser 6. oplag
100 kr.

Bøger købes

Medicinsk kompendium (14. udgave) og kirugisk kom-
pendium

Henvendelse: 35370202-210

SÆLGES!!!
SOBOTTA – Atlas of Human Anatomy, 10th Ed.
Aldrig brugt!!!
(Bind 1 & 2) I alt kr. 450,-

Henv. Anne-Grethe Andersen
Tlf.     8-16:  35 45 43 30
          16-20: 33 13 20 08

Gik du glip af FaDLs bogmarked?
Vil du købe et velholdt Sobotta anatomiatlas bind 1
og 2 (nyeste udgave) for 1000 kroner? Hvis du også er
interesseret i ”Introduction to Psychology” af
Atkinson kan du få den med for en flad 50’er (paper-
back, men velholdt).

Ring til Julie 38 74 43 44

HVEM MANGLER ET
NØGLEBUNDT???
Det drejer sig om en cykelnøgle, fire Ruko-nøgler,
hvoraf den ene er en system nøgle, som på mystisk
vis har forputtet sig ned i min taske lørdag nat til
semesterstarts festen.
Henvendelse til:

Maja Stegeager, hold 604, tlf.: 35818186

ANNONCER
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TO LEDIGE
VICEVÆRTSTILLINGER
VED
GÆSTEBOLIGERNE

Ved Det sundhedsvidenskabelige Fakultets gæste-
boliger på Nørre Allé 8 og Henrik Harpestrengsvej 5
er der to ledige stillinger som viceværter til besæt-
telse den 15. november 1999. Stillingerne kan ude-
lukkende søges af studerende ved fakultetet.

Til stillingerne er knyttet to værelser på Nørre Allé
8, som vil blive stillet gratis til rådighed mod at
udføre lettere viceværtarbejde, herunder bl.a. let-
tere rengøring, udlevering af linned, udlevering af
nøgler samt i øvrigt at vise gæsterne til rette. Vice-
værterne skal to hverdage om ugen kunne træffes om
aftenen mellem kl. 19.00 og 21.00. De nærmere de-
taljer om arbejdsopgaver og træffetider vil blive af-
talt ved en eventuel ansættelse.

RENGØRINGSHJÆLP
FADL´s Forlag har akut brug for rengøringshjælp 4
timer om ugen.
Arbejdstiden ligger fast en gang om ugen uden for
normal kontortid.
Vi forventer kun af dig, at du er grundig og kommer
helt ud i krogene,
hvor skidtet hurtigt hober sig om, hvis vi ikke gør
noget ved det.
Lønnen er anstændig – frynsegoderne er interessant
for medicinstuderende.
Vi ligger lige overfor Panumbygningen.
Ring og tal med Direktør Jan Frejlev 35 35 62 87 (e-
mail jan@fadl.dk) så kig ind.

En kort skriftlig ansøgning sendes til:
Gæsteboligudvalget
v/ Driftschef Flemming Yttesen
Driftsafdelingen
Blegdamsvej 3 B
2200 København N

og skal være modtaget senest mandag den 18. okto-
ber 1999. Ved ansøgningen skal være vedlagt doku-
mentation for, at ansøgeren er studerende ved Det
sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Yderligere spørgsmål om stillingerne kan rettes til
Driftsafdelingen v/ Karen Martens tlf. 35 32 70 30
eller Steen Jørgensen tlf. 35 32 70 31.

SKOLARSTIPENDIE.
Medicin-studerende søges til 1-årigt forskningsprojekt
ved Laboratorium for Molekylær Kardiologi, Medi-
cinsk Afd. B, Rigshospitalet. Laboratoriet er nyt og
ungt, og bemandes af en gruppe på 9 personer.

Hjertemuskelceller kan ikke dele sig og erstatte
vævstab (ved fx. blodprop i hjertet), men forstør-
relse af de enkelte celler (hypertrofi) kompenserer
for vævstabet. Vi arbejder med at identificere og
forstå de molekylære mekanismer, som styrer det
hypertrofiske respons.

En række hormoner bla. adrenalin og angiotensin II
- kan via G protein koblede receptorer udløse et
hypertrofisk respons i hjerteceller. Hvordan hjertets
G protein koblede hormonreceptorer styres er endnu
ufuldstændigt forstået. Vi har data, som viser, at
second messengers der stimuleres af hormoner er
med til at hæmme receptorernes aktivitet.

For at identificere de ansvarlige signalsystemer plan-
lægges et projekt, hvor der skal anvendes celle-
kulturer (primære og cellelinier), DNA-teknikker
(opformering, PCR, mutationer) og proteinkemiske
metoder (SDS-PAGE, Western Blotting, oprensing,

funktionelle assay). Det aktuelle projekt planlægges
påbegyndt efterår-vinter 1999.

Kontakt læge Juliane Theilade, Lab. Mol. Kard.,
Rigshospitalet B9312, Juliane Mariesvej 20, 2100
Kbh eller 3545 6734.

BOGMARKED 99 �
UAFHENTEDE BØGER OG
PENGE

Vi har endnu engang valgt at forbarme os over de
ubehjælpelige stakler, der ikke har afhentet deres
bøger og/eller penge, selvom disse egentlig tilfalder
os…

Det resterende kan afhentes MANDAG DEN 27/9
KL. 12.00 PRÆCIS, på Studenterrådets kontor bygn.
1.2.5. Vi erstatter dog ikke bøger der er blevet stjå-
let efter sidste udleveringsdag.

Hvis man ikke har mulighed for at møde i dette
tidsrum, SKAL man kontakte Bue Juvik på tlf. 35 39

26 66 – 159 eller email arcus@mdb.ku.dk inden oven-
nævnte tidspunkt, ellers er det bare ærgerligt.

Bue Juvik, økonomisekr.,
 Det Medicinske Studenterråd

Medicinsk Studenterråd

Har du en god ide til et
studentersocialt arrange-
ment, men mangler penge,
så fat mod!

Universitetsbogladen uddeler hvert år en andel af sit
overskud til studentersociale formål. De sidste par
år er der blevet uddelt godt 50.000 kr. årligt. Pen-
gene uddeles af de to forretningsudvalg for hhv. Na-
turvidenskab og Sundhedsvidenskab. Uddelingerne
sker 4 gange årligt med ansøgningsfrister 1/1, 1/4, 1/
6 og 1/10.

Hvad støtter vi?
Uddelingerne gives til studentersociale formål for
studerende på Sundhedsvidenskab og Naturvidenskab
på Københavns Universitet. Der gives principielt
støtte til hvad som helst der er dækket af denne
brede definition. Der er blevet uddelt til både inte-
ressegrupper, sportsklubber, studentercafeer, rust-
ure, seminarer og weekendture, ligesom studenter-
centret på Jagtvej og Universitetsradioen har fået
støtte til større anskaffelser.

Vi foretrækker at støtte enkeltprojekter eller igang-
sættelse af løbende projekter.

Bogladen
Hvad støtter vi IKKE?
Bogladen giver ikke driftsstøtte, d.v.s. støtte til lø-
bende eller tilbagevendende udgifter såsom fast leje
eller kontorhold. Vi støtter heller ikke studieture.
Endelig vil vi ikke betale udgifter som med rimelig-
hed kan afholdes af universitetet, såsom feltarbejde
eller istandsættelse eller leje af universitetets loka-
ler.

Hvordan søger man?
Ansøgningsproceduren er, at man skriver til
FU-Panum
Universitetsbogladen
Blegdamsvej 26
2200 København N

-eller skriver en email til os på adressen
bestyrelsen@universitetsbogladen.dk

og stiler ansøgningen til sit forretningsudvalg, det
vil sige Forretningsudvalget for Naturfagsbogladen
eller Forretningsudvalget for Panumbogladen.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:
1) Hvem der søger - en studenterforening, en gruppe
af studerende eller en enkeltperson
2) Hvad slags projekt der søges støtte til - start-
omkostninger for forening/sportsklub/andet, seminar,
anskaffelser o.s.v.
3) Tidspunkt for arrangementet.
4) Hvilke udgifter der søges støtte til - leje af bil,
materialer, rekvisitter, andre anskaffelser eller an-
det.
5) Hvor mange studerende projektet vil komme til
gode, både direkte og indirekte.
6)    En kontaktperson med angivelse af navn, adresse
og telefonnr. (og gerne e-mail).
7) Om der er søgt støtte til projektet andre steder.

Næste ansøgningsfrist er 1. oktober 1999.

Vi håber selvfølgelig at se en masse initiativrige
ansøgninger!

På FU-Panums vegne
Gordon Jehu

INDRE ORGANER
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INDLEDNING
Valgperioden begyndte med kampvalg, og hermed
håbet om, at dette varslede et politisk frugtbart år.
Ligesom foregående år, har det desværre vist sig, at
aktiviteten er dalet blandt politikerne efterhånden
som året er skredet frem.
Repræsentantskabet og bestyrelsens arbejde har ud-
over mere akutte sager, været meget præget af for-
eningens aktiviteter på landsplan. Her kan nævnes
udviklingen af den nye SPV-uddannelsen og indfø-
relse af ny EDB.
Af mere umiddelbare resultater kan nævnes alle de
nye medlemstilbud, der løbende er blevet informe-
ret om i MOK.
Som noget nyt er administrationen af kontingent
overgået til kredsforeningens sekretariat, en opgave
der før har været varetaget af vagtbureauet. Det vil
sige at alle henvendelser omkring medlemsskab og
kontingentbetaling foregår på sekretariatet.

I forbindelse med Gruppeforsikringens overflytning
til Codan, er administrationen af forsikringen over-
gået til sekretariatet. Til varetagelse af administra-
tionen har kredsforeningen ansat Jette Lykke, der
foreløbigt vil være på sekretariatet en dag om ugen.

Det har været et travlt år for både personale og
aktive politikere, med mange administrative om-
lægninger og store politiske visioner på landsplan.
Det er derfor mit håb, at vi næste valgperiode kan
opleve de aktive i FADL som en skøn blanding af
både stabilitet og kreativitet.

Stine Sloth, formand for KKF

LØN- OG ARBEJDS-
VILKÅR

Overenskomstudvalget (OU) forhandler FADL’s over-
enskomst på SPV/VT/DIA/CARD området med Amts-
rådsforeningen (ARF) og Hovedstadens Sygehusfælle-
skab (H:S). Samtidig beskæftiger udvalget sig med
alle mulige spørgsmål vedrørende overenskomsten.

OVERENSKOMST �97

SPV/VT/DIA/CARD
Af ting der er værd at nævne fra OK ’97 er bl.a. at det
blev fastslået via overenskomsten at FADL ikke er
arbejdsgivere, men at vagtbureauerne fungerer som
anvisningskontorer og at hospitalerne/institutionerne
er arbejdsgivere.

H:S har endnu ikke underskrevet overenskomsten.
Dette mener FADL dog ikke har nogen konsekvenser
med henblik på forhandlingerne for ’99, i og med H:S
ikke har gjort indsigelser mod den udfakturering af
lønninger efter ’97 overenskomsten, som har fundet
sted i godt og vel et år. De har dermed indirekte
accepteret overenskomsten.

OVERENSKOMST �99

SPV/VT/DIA/CARD
FADL har i denne overenskomst for ’99 valgt
primært at satse på to områder:

1. For at sikre vores vagtbureauers fortsatte eksi-
stens ønsker FADL at overgå til en mere konkurren-
cedygtig administrationsform end den nuværende.
Yderligere ønsker vi at ensrette vores
administrationsformer på landsplan. Dette indebæ-
rer bl.a. at afdelingerne kun får tilsendt én regning,
samt at vi for Københavns vedkommende opgiver

vores tidligere overskuds-/underskudsdeling til for-
del for muligheden for at opbygge kapital.
Det vil altså sige at vi ikke længere skal sende efter-
regninger til hospitalerne hvis vores udgifter har
oversteget indtægterne, og tilsvarende tilbagebe-
tale penge hvis indtægterne oversteg udgifterne. For
Københavns vedkommende skal der derfor etableres
en form for overgangsordning således at vagtbureauet
kan nå at opbygge en formue til at stå imod med i
dårlige tider.

2. I takt med andre burauers indtræden på det dan-
ske marked ønsker FADL at højne den enkelte
vagttagers kompetence, for at styrke vores konkur-
renceevne. Dette skal ske gennem en udbygning og
revision af vores kurser, hvor man bl.a. går over til
case-orienteret og problembaseret undervisning, så-
ledes at FADL-vagter bliver agerende frem for rea-
gerende. Modellen er ens for alle tre kredse så at
hospitalerne kan være sikre på at vagterne har samme
kompetence landet over. I Odense har man kørt med
en lignende model i et års tid, med meget positive
tilbagemeldinger fra afdelingerne. Ligeledes med-
lemmerne som er positive og mere engagerede m.h.t.
den nye undervisningsform.

FUNKTIONÆRLOVS-
PROBLEMATIKKEN

I det sidste års tid har FADL bl.a. i OU, arbejdet
med funktionærlovsproblematikken. Dette har be-
virket at Rigshospitalet har indvilliget i at medlem-
mer, der arbejder på afdelingshold kan være funktio-
nærer, i fald de i gennemsnittet har arbejdet i 15
timer eller derover pr. uge, i en periode på 3 måne-
der eller mere.

Når man er funktionær har man ret til fuld løn under
sygdom, længere opsigelsesvarsel og halv løn under
fravær på grund af graviditet og barsel.

Fremtidigt arbejde bliver da bl.a. at fastslå at alle
medlemmer, der arbejder på afdelingshold landet
over, har mulighed for, efter gældende lov, at blive
funktionærer. Dette gælder ligeledes for medlem-
mer på hjemmehold arbejdende under institutions-
lignende forhold, samt dispensanter.

VAGTUDVALGET

Vagtudvalget har i denne valgperiode været præget
af stabilitet og flid. Vi har holdt møde cirka hver 3.
uge eller oftere, hvor det var nødvendigt, og dermed
holdt vores fortsæt om at besvare alle henvendelser
inden 30 dage med færdigbehandling hurtigst muligt.
Vi skulle først lige finde stilen, og der var da enkelte
beklagelige smuttere i eksamensperioden, men vi er
kommet stærkt igen.

Undertegnede har sammen med politikere og vagt-
chefer (eller ansatte med lignende funktioner) fra de
tre kredse udarbejdet et forslag til en ny SPV-uddan-
nelse, der er i al beskedenhed er helt fantastisk. Ikke
nok med at den tager brug af tidens herskende trend
- problembaseret undervisning, men vi har gjort eva-
luering og diskussion af oplevelser på en vagt (ex. en
hård psyk vagt , forskelsbehandling på grund af et-
nisk oprindelse)  til en obligatorisk del af uddannel-
sen, som en direkte konsekvens af de mange henven-
delser vagtcheferne her i København har fået fra os
vagttagere. Det nytter noget at henvende sig til
vagtcheferne. Kend dine rettigheder, for vi får ikke
løn for at finde os i alt.

Samarbejdet med vagtcheferne fungerer yderst til-
fredsstillende, og som helhed fungerer udvalget ud-
mærket. I kan trygt henvende Jer til vagtudvalget
og forvente en god effektiv behandling efter bedste
evne.

Formand for Vagtudvalget har været Margrethe Duch
Lynggard,.

STUDENTERUNDERVISERNES
OVERENSKOMST

FADL har i mange år haft et tæt samarbejde med
Studenterundervisernes Landsforening (SUL) med
henblik på at forhandle overenskomster for studie-
vejledere, tekniske assistenter, præparat-frem-
stillere, undervisningsassistenter og demonstratorer.
Modparten i forhandlingerne er Finansministeriet.
Tidligere har Hovedforeningen taget sig af dette ar-
bejde, men i år har København overtaget det, grun-
det manglende initiativ fra de andre kredse.
Af særlige vigtige krav bør nævnes at man i år ønsker
at indføre ulempeydelser/overarbejde og rådigheds-
betaling for de tekniske assistenter.

Der har endnu ikke været noget forhandlingsmøde.

Overenskomsten forhandles af den faglige sagsbe-
handler i Københavns Kredsforening, en medicinsk
politiker samt studenterpolitikere fra andre univer-
siteter.

LÆGEVIKAROVERENSKOMST

Forhandlingerne om den nye overenskomst starter
den 6. oktober 1999. Det Lægevikargruppen (LVG)
der forhandler FADL’s overenskomst med både ARF
og H:S.

Af krav kan bl.a. nævnes at vi ønsker en højere rela-
tion (p.t. er relationen i ARF 85,43 % og i H:S 78,04
%, herunder overførsel af resultatet fra de øvrige
kommunale område samt en udjævning af den eksi-
sterende lønforskel mellem ARF og H:S.
At mandlige studentervikarer sikres ret til fravær
med sædvanlig løn i indtil 2 uger efter barnets mod-
tagelse.

LÆGEVIKAR

Igen i sommer har mange har været ude i et læge-
vikariat. FADL har fået en del henvendelser,  hvoraf
nogle bliver berettet om her idet det dels er nye
problemer og dels de mere ”klassiske”.

TIMELØN
På Frederikshavn og Fredericia Sygehus er de be-
gyndt at aflønne med timeløn selvom man har været
ansat fra den 5.7 til den 8.8.

Overenskomsten er en månedslønsoverenskomst,
hvorfor vi betragter det som et brud på overens-
komsten.
Ved at aflønne med timeløn har sygehusene forsøgt
at undgår at betale for løn under sygdomsfravær og
overtidsbetaling.

BRUG AF ARBEJDSKRAFT
Nakskov Sygehus ansætter en medicinstuderende fra
1. august til 31. august, men de vil ikke gøre brug af
hendes arbejdskraft og sender hende hjem uden løn i
en uge.

Det er en omgåelse af Funktionærloven og i strid
med Ferieloven.

ARBEJDSMILJØ
Fredericia Sygehus ansætter med bemærkning om at
de for læger gældende regler vedrørende arbejds-
miljø ikke gælder i nærværende ansættelsesforhold.
Alligevel planlægges med 4 overtrædelser af
Arbejdsmiljøloven!!

ANSÆTTELSESBEVIS

ÅRSBERETNING 1998-99
FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE

KØBENHAVNS KREDSFORENING

FADL
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Flere ansættelsesbeviser overholder ikke overens-
komstens krav.

Der mangler oplysninger om henvisning til den kor-
rekte overenskomst, løn, ferie og udbetalingstermin.

Hjem- og tilbagerejse
På Viborg Sygehus har to der har haft en ansættelse,
der varer ud over en måned, ikke kunne få betaling
for hjem- og tilbagerejse hver 4. uge. Jf. overens-
komsten skal sygehuset betale for din rejse til og fra
sygehuset samt en rejse hver 4. uge..

BRUG DIN FAGFORENING
Har du oplevet lignende forhold og ønsker du at
gøre noget ved det så ret henvendelse til FADL.
Specielt er det vigtigt ikke at blive ansat på ti-
meløn.

TURNUSUDVAGET

Problemet med at sikre en turnusplads til samtlige
kandidater kan blive problematisk efter sommeren
år 2000 når de store kandidatårgange begynder at
blive færdige.

Sundhedsstyrelsens lægeprognose 1995 til 2025 frem-
viser 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 uddan-
nelsesstilling i det hele taget. Videreuddannelses-
kapaciteten er i dag kun gearet til ca. 450 om året.
FAYL har bl.a. overfor den sundhedsminister Car-
sten Koch påpeget at antal af undervisningsstillinger
skal øges, bl.a. ved at inddrage centralsygehusene i
undervisningsstillingerne.
Der er i årets løb afholdt et debat møde og to turnus-
informations møder.
Debat mødet fik desværre ikke den store opbakning
det fortjente. Turnusinformations møderne er til-
gengæld meget populærer, og der er en stor inte-
resse for at få afklaret en del af myterne omkring
turnus. På mødet i inderværende semester er der
planer om der vil blive sluttet af med en mindre
debat om turnus. Forsvaret har tilbudt at deltage i
informtionsmødet, men fadl har takket nej, da det er
imod vorespolitik.

Nuværende problemtikker:
Der er stadiget for stort optag på studeiet i forhold
til turnuspladser.
Næste sommer mangler der ca. 25 turnuspladser.
Der er for få aktive i turnusudvalget fra de yngre
årgange
Vi venter en status fra amterne m.h.t. hvad der er
gjort for at oprette flere turnuspladser.

�ANDERLEDESHEDENS
PRIS�

Sidste år igangsatte repræsentantskabet en under-
søgelse af etniske minoriteters forhold på vagten, i
FADL og studiet generelt. Det resulterede i, at re-
præsentantskabet i efteråret modtog en rapport med
titlen ”Anderledeshedens pris” skrevet af to psyko-
logi specialestuderende fra RUC.
Rapporten pegede på forskellige problemstillinger,
som repræsentantskabet diskuterede og der frem-
kom flere forslag til specikke tiltag foreningen kunne
tage, med henblik på at afhjælpe eventuelle pro-
blemstillinger, der er særlige for gruppen af med-
lemmer med en etnisk baggrund.
Der blev eksempelvis indarbejdet supervisionstimer
efter de første vagter, i den nye SPV-uddannelse.
Desuden blev tillidsmandskorpset pålagt, at gøre sig
”professionelle” tanker om de problemstillinger rap-
porten pegede på.

Selvom FADL´s medlemmer alle er medicinstude-
rende, er det vigtigt for foreningen at være opmærk-
som på, at ikke alle medlemmer har samme bag-
grund. Denne forskellighed i baggrund eller livsstil

fører til forskellige oplevelser både på vagt, i FADL
som fagforening og på studiet generelt.
Håbet er, at det nye repræsentantskab også vil være
indstillet på, at arbejde med hvordan FADL kan være
med til, at gøre det endnu mere relevant og spæn-
dende for alle at være medlem.

ORGANISATIONS-
UDVIKLING

VISIONS- OG
MÅLSÆTNINGSSEMINAR

I efteråret 98 blev der afholdt et visions- og
målsætningsseminar for hele FADL, i alt 50 personer
(vagtchefer, sagsbehandlere og politikere).

· Fælles SPV uddannelse på landsplan
· Fælles edb på landsplan
· Adskillelse af administrative og politiske opga-
ver
· Driftsmodel med større handlefrihed
· Fælles markedsføring
· Udmeldt sundhedspolitisk profil

Flere af målsætningerne er ved at blive ført ud i
livet. Fælles SPV uddannelse er blevet et
overenskomstkrav til en uddannelsesreform. Fælles
edb på landsplan, hvor de tre kredse, hovedforeningen
og de tre vagtbureauer kører på samme system, er
godt i gang og det forventes at blive implementeret
den 1. maj 2000.

Som opfølgning på dette seminar afholdes et Fusions-
seminar primo november 1999. Her er det tanken at
der bliver sat fokus på vagtbureauernes fremtid.
Vagtmarkedet er under forandring og måske er det
nødvendigt med markedsorienterede bureauer, der
har ressourcer til at finde nye markeder. Måske er
det nødvendigt med en virksomhedssammenslutning,
således at der er ét vagtbureau på landsplan. Dette
kunne medføre en større faglig profilering af kreds-
politikken i de tre universitetsbyer.

Spændende bliver det.

MEDLEMSGODER

FORSIKRINGSUDVALG

Vi har igennem det sidste år været i forhandlinger
med Codan, for at afgøre, om et skift fra vores nuvæ-
rende ordning i Tryg/Baltica ville være atraktiv. I
juni måned nåede vi til enighed med Codan om en
forsikringsordning, som skulle være bedre og billi-
gere end vores nuværende ordning. FADLs hovedbe-

styrelse godkendte på den baggrund at FADLs
forsikringsordning pr. 1.1.2000 overgår til Codan.
Forsikringsudvalget mener, at vi har opnået en god
aftale med Codan og vi ser frem til det fremtidige
samarbejde.
I efteråret 1999 er arbejdsopgaverne derfor mange,
da alle som er forsikrede via FADL skal have besked
om ændringen og samtidig hvilken form for dækning
de vil have i fremtiden. Efterfølgende skal ændrin-
gerne registreres, og der skal foretages ændringer i
vores nuværende EDB. Vi vil informere grundigt om
den nye aftale i de respektive blade, og det er vores
håb, at tilslutningen til FADLs forsikringsordning
fremover vil stige.

FORM- OG FITNESS

Som en ”gammel nyskabelse” kan man nu få med-
lemskort til Form & Fitness, som kan bruges i alle
studierne. Det koster kr. 795 for 3 måneder, kr. 1195
for 6 måneder og kr. 2395 for et år.

REGNSKAB 1998

1998 sluttede med kr. 155.544 i overskud og det
efter at der er hensat kr. 130.000 til Thalia, FADL’s
kursusejendom.

I 1999 er der budgetteret med et underskud på kr.
359.910. Vagtbureauet har fået en bevilling på kr.
122.910 til udførelse af fagforeningsmæssige opga-
ver og der er hensat kr. 40.000 til at arbejde med
barrierer for etniske minoriteter i FADL .

FADL har støttet følgende:
- IMCC
- Medicinerrevy ’99
- Mediateket (foredrag)
- De røde baroner (1. maj)
- SIMS’s idrætsdag ’99

Der var 2067 medlemmer pr. 1. august 1999. Heref-
ter i forbindelse med studiestart er der kommet ca.
200 nye medlemmer.

RESULTATOPGØRELSE
1998

Kontingentindtægter mv.
2.434.816

Udgifter
2.149.272

Resultat før hensættelser
   285.544

Hensættelser Thalia
   130.000

Årets resultat
   155.544

BALANCE 1998

Aktiver:
Omsætningsaktiver 4.152.080
Anlægsaktiver 1.238.077
Aktiver i alt 5.390.157

Passiver:
Egenkapital 1.820.156
Hensættelser 1.115.855
Gæld 2.454.145
Passiver i alt 5.390.156

FADL
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VAGTBUREAUET

1. BUDGET/DRIFT 1998/99
Vagtbureauet havde i forbindelse med udarbejdelse
af budgettet for 1998 fået pålagt af H:S, at der skulle
spares 914.000 kr., fordelt med 457.000 kr. i 1998 og
457.000 kr. i 1999.

For at kunne gennemføre de store besparelser var
det nødvendigt at lukke Vagtbureauet om natten
i tidsrummet kl. 24.00 – 06.00, at lukke en ekstra
hverdag på Vagtbureauet for personlige henven-
delser, således at der nu er lukket for personlige
henvendelser tirsdage og fredage samt afskaffe
forskudsordningen. I alt måtte Vagtbureauet redu-
cere med 3 medarbejdere.
Udover besparelserne var det nødvendigt, at Vagt-
bureauet fik fuld kompensation for varetagelse af
de opgaver, man udførte for Kredsforeningen (og
Hovedforeningen). Dette skete i form af et årligt
driftstilskud på 123.000 kr.

Vagtbureauets timeomsætning udgjorde i 1998 i alt
400.472 vagttimer, et fald i forhold til 1997  hvor
timeomsætningen udgjorde 413.286 vagttimer.

I 1999 er der budgetteret med en timeomsætning på
420.000 vagttimer. Efter ca. ¾ års drift vur-
deres timeomsætningen ved årets udgang at blive
ca. 409.000 vagttimer.

Der er på nuværende tidspunkt en fremgang for SPV
og VT vagter i forhold til 1997 og 1998,
DIA vagter er på samme niveau som i 1998 og CARD,
BVT og MVS vagter ligger under ni-
veauet i forhold til 1997 og 1998.

Det er besluttet, at den ene af vagtchefstillingerne
skal ændres til en servicechefstilling, hvor
stillingsindehaveren bør have en sygeplejefaglig bag-
grund. Dette er for at sikre en større frem-
tidig kontinuitet i stillingen, bl.a. i forhold til
hospitalsafdelingerne og FADL-holdene.

Vagtbureauet ønsker samtidig at udvide med  1 – 2
tilkaldevikarer i vagtafdelingen og har anbefalet
overfor bestyrelsen, at disse vikarstillinger kan til-
bydes til FADL-medlemmer.

2. BUDGET 2000
I budgetforslaget for 2000 er der indarbejdet en time-
omsætning på 410.000 vagttimer.

Det er bestyrelsens ønske, at driften af vagtbureau
og fagforening skal være mest mulig adskilt i
økonomisk henseende, således at opgaver skal udfø-
res der hvor de hører til. Derfor er fagforenings-
opgaver som kontingentopkrævning og forsikrings-
administration, som tidligere blev udført af
Vagtbureauet, blevet ført tilbage til fagforeningen.
Som følge heraf falder det årlige driftstilskud på
123.000 kr. væk. I Vagtbureauets budgetforslag
for 2000 skal der således findes kompenserende be-
sparelser for det bortfaldte driftstilskud samt den
lavere timeomsætning.

Besparelserne har følgende konsekvenser:

· at personalet i Vagtbureauets vagtafdeling over-
går til månedsløn fra 1. maj 2000

· at FADL-vagterne overgår til månedsløn fra 1.
maj 2000 (mere herom i MOK i januar 2000)

· at der er foretaget besparelser på de fleste af
Vagtbureauets driftskonti

· at lønsedler fremover kan afleveres i opsat post-
kasse ved Kredsforeningens kontor, ligesom løn-
sedlerne naturligvis fortsat kan afleveres på Vagt-
bureauet eller i Vagtbureauets postkasse i por-
ten  Blegdamsvej 4. Dette er for at spare på
Vagtbureauets store portoudgifter. Postkassen
er p.t. endnu ikke opsat ved Kredsen (nærmere
herom i MOK)

Budgetbesparelserne udgør netto 224.000 kr. i år
2000.

Nyt fælles EDB-system for FADL forventes i drift fra
1. maj 2000. Det må forventes, at der sker en øget
ensretning af driftsrutinerne i de 3 vagtbureauer i
forbindelse med systemets indførelse.

3. IGANGVÆRENDE
RETSSAGER

Transportgodtgørelse
Københavns Amts Sygehus i Glostrup har fremsendt
et tilbagebetalingskrav til Vagtbureauet om
tilbagebetaling af 617.718,55 kr., idet de har den
opfattelse, at der ikke var en transport aftale, som
gav holdmedlemmerne på hold 4611 ret til at få løn
under transport fra KAS Glostrup til patientens
bopæl samt betaling for tog- og busbillet. Der findes
en transportgodtgørelsesaftale, hvorfor FADL
har afvist dette krav.

Københavns Amts Sygehus i Glostrup har dog allige-
vel stævnet FADL’s Vagtbureau.

FADL har til gengæld krævet sagen afgjort ved en
faglig voldgift, idet der findes en transportaftale med
virkning fra 28. juli 1980, og det må derfor være et
fortolkningsspørgsmål vedrørende løn- og
arbejdsforhold.

Funktionærlov
Et tidligere medlem har anlagt sag mod Jonstrup-
vang/FADL’s Vagtbureau for manglende opsigel-
sesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse.

I Østre Landsret blev Jonstrupvang frifundet, hvori-
mod Vagtbureauet blev dømt som arbejdsgiver.
Bestyrelsen har besluttet at appellere sagen til Hø-
jesteret.

Når Vagtbureauet blev dømt i sagen hænger det
bl.a. sammen med de meget restriktive bestemmel-
ser i FADL’s instrukser, der regulerer diverse for-
hold i ansættelsesforholdet, en situation der nor-
malt reguleres af arbejdsgiveren.  FADL’s advokat
har derfor også anbefalet, at instrukserne blødes
op, så de ikke i juridisk forstand regulerer et givent
ansættelsesforhold.

4. HOLD  -
GENNEMSNITSLØN /

PULJER
Gennemsnitsløn
Bestyrelsen har besluttet, at gennemsnitslønnen for
hold skal checkes hver 3. måned og med efter-
følgende justering af gennemsnitslønnen, hvis den er
for høj eller lav. Justeringer af gennemsnits-
lønnen vil altid forud blive annonceret i MOK.

Puljer
Der forefindes 3 overordnede puljer:
· SPV-puljen, der består af SPV hold.

· VT-puljen, der består af:
- VT underpulje for VT hold
- BVT underpulje for BVT hold.

· 2. dels-puljen, der består af:
- DIA underpulje for DIA hold
- CARD underpulje for CARD hold
- MVS underpulje for MVS hold.

Bestyrelsen har besluttet, at fremtidige pulje-
udbetalinger skal differentieres således, at der ude-
lukkende udbetales til de faggrupper, der har bidra-
get positivt til deres pulje.

FADL
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TURNUS-
INFORMATION & DE-
BATMØDE TIRSDAG D.
26.10.1999 KL. 16.00-
18.00 I STUDENTER-
KLUBBEN.

FADL afholder i lighed med de foregående semestre
information om tilmelding til turnus samt debat om
turnus.  Der vil være deltagere fra Sundhedsstyrelsen,
uddannelsesregionerne, FAYL og FADL.  Oplæg vedr.
turnus af en overlæge og en reservelæge.

FADL  byder på en sandwich og øl/vand.

FADL’s TURNUSUDVALG

ÅBNINGSTIDER PÅ VB
Ekspeditionen har åbent:

Mandag, onsdag og torsdag  fra kl. 9.30 -12.00 og  fra
13.00 -15.00.
Tirsdag og fredag lukket for personlig henven-
delse – du kan dog stadig ringe.

Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er  35
24 54 05

Vagtafdelingen har åbent for telefonisk henvendelse
fra kl. 6.00 til 24.00, men husk, at undgå at ringe
mellem 12.00 og 13.00.

Som noget nyt kan man nu også skrive til os på e-
mail adresserne:
Lb@fadl.dk (Lone Blach)
Kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)
Jl@fadl.dk (Jytte Lindegren)

Opskrivningstider !
Når du skal foretage en SPV-opskrivning skal det
foregå i tiderne:

kl. 6.00-9.00 og 18.00-23.00
Husk !

Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så husk
at give os besked enten pr. brev eller telefon.

Hilsen VB
1. sept.1999 er der en ændring af personalet i Vagt-
afdelingen. Jonna Jepsen er efter 1 ½ år vendt til-
bage til os. Marianne Leegaard er holdt op som fast
personale, men vil indimellem  optræde som vikar.
Meddelelser fra Vagtafdelingen
Kontinuitet i vagtplanlægningen

Nu er sommeren ved at være gået, og i vagtafdelingen
må vi konstatere at alt er som det plejer – desværre.

Vi har atter i ferien haft utallige studenter på op-
skrivning til vagter – og har desværre ikke haft vag-
ter nok. Nu er semesteret startet, og problemet
bliver omvendt – vi har udenfor ferierne ikke studen-
ter nok.

Problemet bider sig selv i halen. I otte ud af årets
tolv måneder, må vi ringe studenter op, mere eller
mindre uopfordret, for at spørge om de vil tage en
vagt for os – og ofte må vi ringe til hospitalsafdelinger
og plejehjem og meddele, at vi er ude af stand til at
dække de vagter, de har bestilt. Dette medfører at
kunderne går til andre vagtbureauer for at få dækket
deres behov, og dermed mister vi bestillinger. Dette
var til at holde ud, hvis vi simpelthen ikke havde

studenterne, men det har vi – det er blot kun en lille
del af studenterne, der planlægger deres vagtønsker
jævnt fordelt over året.
I ferierne, hvor mange studenter gerne vil have vag-
ter, er det ikke rimeligt at forestille sig at kunderne
bestiller flere vagter end det antal, de plejer at få
dækket, hvilket er logisk nok. Kunne vi vende denne
tendens, således at vi kunne melde færre vagter udæk-
kede udenfor ferierne og i eksamensperioden, er der
en mulighed for at antallet af vil stige, og dermed
også studenternes mulighed for indtjening.

Vi er i vagtafdelingen klar over, at det vigtigste for
jer studenter er jeres studie og jeres eksamener,
men vi tror, det er muligt at planlægge sin tid, så der
også kan arbejdes ved siden af studierne. Det er
Jeres vagtbureau, og I har en enestående mulighed
for at få studierelevant arbejde, mens I studerer – en
mulighed ikke ret mange andre universitets-
studerende har.

Vi kan jo ikke hekse i vagtafdelingen – vi kan ikke
tvinge kunderne til udelukkende at bestille aften-
vagter, og til fortrinsvis at bestille dem i weeken-
derne. Vi kan kun på det kraftigste opfordre Jer til
at forsøge at strukturere og/eller planlægge Jeres
tid, således at I kan skrive Jer op til vagter udenfor
ferierne, og ikke kun på aftenvagter i weekenderne.
Vagtbureauet er en forretning, hvor markeds-
kræfterne, udbud og efterspørgsel dominerer, og hvor
gerne vi end ville efterkomme alle Jeres ønsker om
vagter, så er det i en forretning kunderne, der sætter
dagsordenen, ikke os i vagtafdelingen.

Det er ikke Jer alle denne opfordring gælder – der er
nogle af Jer, som stiller Jer til rådighed næsten alle
døgnets 24 timer, og som vi af og til føler, at vi
misbruger på det groveste. Til Jer vil vi selvfølgelig
sige tak for hjælpen!

Vagtafdelingen
Meddelelser fra Vagtcheferne

Træffetider uge 38

Onsdag den 22. sept. 15.30-16.30
Fredag den  24. sept. 15.30-16.30
Mandag den 27. sept. 15.30-16.30 (uge 39)

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Tele-
fonnummeret er stadig 35 24 54 04.
Hvis du har akut behov for at tale med en vagtchef,
så læg en besked i vagtafdelingen og bed om at blive
ringet op.

Vi har e-mail adresser på vagtbureauet. Du kan  skrive
til os på følgende adresser:  lv@fadl.dk og cm@fadl.dk

Vi er i øvrigt også begyndt at annoncere med de
hold, der søger nye medlemmer, på vores spritnye
hjemmeside. Her kan du således fra uge til uge følge
med i hvilke hold, der er specialsyet til netop dine
ønsker. Adressen er www.fadl.dk/kvb/

Venlig hilsen

Lars Vadstrup & Caroline Møller
Vagtchefer

Vagtbureauet
SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 13/9-1999 – 19/9 -1999

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 11 13 12 8 7 26 11 88
07-15
udækket 0 2 1 0 0 0 0 3 3
15-23
bestilt 28 20 17 14 17 21 15 132
15-23
udækket 8 0 0 0 0 0 0 8  6
23-07
bestilt 20 17 16 12 18 15 11 109
23-07
udækket 0 0 0 1 0 0 0 1 0,9
ialt
bestilt 59 50 45 34 42 62 37 329
ialt
udækket 8 2 1 1 0 0 0 12 3,6
dæknings % 86 96 97 97 100 100 100
I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte
tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og
udækkede SPV-vagter.
Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver
totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-
vagter.

Tallene i rubrikken “dæknings %” angiver for hver
dag, hvor stor dækningsprocenten har været.
Tallene i rubrikken “%” angiver for hvert vagt-
tidsrum i ugen som helhed, hvor stor dæknings-
procenten har været.

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 13/9 - 1999 – 19/9 -1999

man Tirs ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 5 5 5 4 2 3 4
Arbl. Vagter 15 17 15 12 7 8 10 84
Planlagte vagter 21 21 21 21 21 21 21 147

Antallet af ledige hold opgøres kl. 24.00. Er
der anført et minustegn i kolonnen “ledige
hold”, angiver det antallet af ubesatte bestil-
linger fra hospitalerne. Når antallet af arbejds-

løse 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.

FADL & VAGTBUREAUET
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VAGTBUREAUET SØGER���

Til Vagtbureauets vagtafdeling søges snarest en
stud. med. til oplæring som tilkaldevikar.

Arbejdet vil bestå i administration af vagt-
bestillinger og besættelse af vagter i henhold til
gældende instrukser og forretningsgange samt del-
tagelse i afdelingens forefaldende arbejde.

Løn- og arbejdsforhold følger HK-stats-
overenskomsten som de øvrige medarbejdere i
afde-
lingen. Du indplaceres på det løntrin, der ligger
tættest på SPV-timelønnen.
Lønnen udbetales bagud som timeløn. Lønudbeta-
ling foregår p.t. hver 4. uge. Pr. 1. maj 2000
forventes overgang til månedsløn. Udover grund-
løn ydes diverse ulempetillæg.
Feriegodtgørelse vil blive beregnet i henhold til
HK-overenskomsten.

Stillingen kan søges af alle medlemmer af FADL.

Skriftlig ansøgning fremsendes til Vagtbureauet,
att. Helen Bilde, Blegdamsvej 4, 2.sal, 2200
København N senest den 6. oktober 1999.

Intensiv Hold  4402 mangler 2 nye til
indsupplering i oktober måned.
Nye krav: Nu kun 6 vagter pr. måned.

Permanenthold 4402,  på thoraxkirurgisk intensiv
RH, søger ventiler  indsuppleret.

Vi er 15 på holdet, 5 kvinder og 10 mænd, som
tager ca. 8 vagter pr. måned. Vagterne ligger på
hverdage som aften- og natte-vagter, samt lørdag
og søndag,  hvor vi dækker dag- , aften og natte-
vagter.
Arbejdet består i pasning af hjerteoperede patien-
ter fra  neonatale hjerteoperede, over cororonar
by-pass patienter til hjerte- og lunge transplante-
rede.
Arbejdet er ansvarsfuldt og sælvstændigt og der
arbejdes tæt sammen med afdelingens øvrige per-
sonale, et samarbejde som gensidigt er meget værd-
sat.
Ved at arbejde på holdet forpligter man sig til at
deltage i afdelingens interne undervisning (mod
betaling), og har iøvrigt, som led i den almindelige
patientovervågning, mulighed for at overvære ope-
rationer, m.m.

Assistent søges til speciallægeklinik

Assistent søges til speciallægeklinik (helst anden-
delsstuderende). Klinikkens funktionsområde lig-
ger indenfor lungesygdomme og allergiudredning /
behandling. Der bliver tale om 1-2 timers arbejde,
mandag, onsdag og fredag, fra kl. 8.00 til 9.00
(10.00). Arbejdet består udelukkende af allergi-
vaccinationer og varer indtil jul.

Ansøgning: Sendes til Vagtbureauet senest 29. sep-
tember 1999 klokken 12.00.

For at komme på holdet skal du:·
Have 400 SPV-timer, 400 VT-timer.  · Tage
ca. 6 vagter pr. måned (alle årets måneder) i et
år. Efter et år vil der være mulighed for at gå “på
pension”.  ·
Have bestået Fase I.

STILLERLISTE
Undertegnede medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening, stiller herved for Liste _____
med _____ kandidater til valget af kredsforeningens repræsentantskab, oktober 1999.

NAVN  UNDERSKRIFT  CPR-NR

 1. ___________________________________________________________________________________________________

 2..___________________________________________________________________________________________________

 3..___________________________________________________________________________________________________

 4..___________________________________________________________________________________________________

 5..___________________________________________________________________________________________________

 6..___________________________________________________________________________________________________

 7..___________________________________________________________________________________________________

 8..___________________________________________________________________________________________________

 9..___________________________________________________________________________________________________

 10..__________________________________________________________________________________________________

 11..__________________________________________________________________________________________________

 12..__________________________________________________________________________________________________

 13..__________________________________________________________________________________________________

 14..__________________________________________________________________________________________________

 15..__________________________________________________________________________________________________

 16..__________________________________________________________________________________________________

 17..__________________________________________________________________________________________________

 18..__________________________________________________________________________________________________

 19..__________________________________________________________________________________________________

 20..__________________________________________________________________________________________________
Ved opstilling af 1 kandidat kræves mindst 5 stillere.
Ved opstilling af flere kandidater på en liste kræves mindst 15 stillere.
Man kan kun være stiller for én liste.
_____________________________________________________________________________
Forbeholdt sekretariatets personale: Ovenstående stillere er: Immatrikuleret ved det sundhedsvidenskabelige fa-
kultet, medlem af FADL, KKF, ikke stillere for andre lister. Underskrift:

VB & VALG-MOK
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NAVN ADRESSE CPR-NR.     UNDERSKRIFT

 1. ___________________________________________________________________________________________________

 2..___________________________________________________________________________________________________

 3..___________________________________________________________________________________________________

 4..___________________________________________________________________________________________________

 5..___________________________________________________________________________________________________

 6..___________________________________________________________________________________________________

 7..___________________________________________________________________________________________________

 8..___________________________________________________________________________________________________

 9..___________________________________________________________________________________________________

 10..__________________________________________________________________________________________________

 11..__________________________________________________________________________________________________

 12..__________________________________________________________________________________________________

 13..__________________________________________________________________________________________________

 14..__________________________________________________________________________________________________

 15..__________________________________________________________________________________________________

 16..__________________________________________________________________________________________________

 17..__________________________________________________________________________________________________

 18..__________________________________________________________________________________________________

 19..__________________________________________________________________________________________________

 20..__________________________________________________________________________________________________

 21..__________________________________________________________________________________________________

 22..__________________________________________________________________________________________________
Listen kan bestå af fra 1 til 22 kandidater.
Hvis listen kun består af 1 kandidat, skal den vedhæftes en liste med mindst 5 stillere.
Består listen af mere end én kandidat, skal den vedhæftes en liste med mindst 15 stillere.

1) Ved listeforbund sammenlægges kandidatlisternes stemmetal forud for mandattildelingen
     Listeforbund er tillige gældende ved bestyrelsesvalget.

2) Ved valgforbund sammenlægges kandidatlisternes stemmetal forud for mandattildelingen
    Valgforbundet er kun gældende ved selv repræsentantskabsvalget.

Fristen for aflevering af opstillingsliste og stillerliste er torsdag den 23. september 1999 på generalforsamlingen.

_____________________________________________________________________________
Forbeholdt sekretariatets personale:

Modtaget den:             Klokken:           Af:

OPSTILLINGSLISTE
TIL FADL/KKF-VALG OKTOBER 1999

Undertegnede medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening, opstiller herved til valget til repræsentantskabet i kredsfore-
ningen.
Der indgås listeforbund 1) med flg. liste(r):
Der indgås valgforbund 2) med flg. liste(r):
Er listen prioriteret?   (      )   (      )
                                       JA    NEJ
_____________________________________________________________________________
Undertegnede bekræfter ved vore underskrifter den eventuelle indgåelse af liste- eller valgforbund samt den eventuelle
prioritering af opstillingslisten.

VALG-MOK
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Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

Jackie Brown (Pam Grier) er en 44-årig
stewardesse, der arbejder for en ussel løn,
og derfor tjener lidt ekstra ved at smugle
penge for våbenhandleren Ordell Robbie
(Samuel L. Jackson). En dag tages Jackie
af politiet, og hun må enten sælge Ordell
eller får en langvarig fængselsstraf. Men
da hun møder kautionsudlåneren Max
Cherry (Robert Forster) viser der sig en
tredje udvej.

Program for efteråret '99:

23.09 Jackie Brown
30.09 Christiane F
07.10 Kung-Fu - FEST
14.10 Dead Man
21.10 Citizen Kane
28.10 American History X
04.11 Ed Wood Temaaften
11.11 Livet er Smukt
18.11 Vildspor
25.11 The Matrix
02.12 A Wonderful Life

En film af Quentin-drengen

Jackie Brown
Torsdag den 23. sept. kl. 20.00

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenter-
klubben klokken 19.30, så du kan nå at købe
kaffe, pils og guf inden filmen starter kl. 20.00.
Den første aften man kommer, betaler man 45
kroner for et medlemskab for resten af sæso-
nens forstillinger.

Længde:   2. t. 28 min.

 -< "Jackie Brown" er en
sansemæssig fornøjelse.>
Internetmagasinet Scope

Hold 502: Tirsdag d. 28/9 kl. 12.35
Hold 503: Tirsdag d. 28/9 kl. 12.40
Hold 504: Tirsdag d. 28/9 kl. 12.45
Hold 505: Tirsdag d. 28/9 kl. 12.50
Hold 506: Tirsdag d. 28/9 kl. 12.05
Hold 507: Tirsdag d. 28/9 kl. 12.10
Hold 508: Tirsdag d. 28/9 kl. 12.15
Hold 509: Tirsdag d. 28/9 kl. 12.20
Hold 510: Tirsdag d. 28/9 kl. 12.25

Hold 601: Onsdag d. 29/9 kl. 10.05
Hold 602: Onsdag d. 29/9 kl. 10.10
Hold 603: Onsdag d. 29/9 kl. 10.15
Hold 604: Onsdag d. 29/9 kl. 10.20
Hold 605: Onsdag d. 29/9 kl. 10.25
Hold 606: Onsdag d. 29/9 kl. 10.30
Hold 607: Onsdag d. 29/9 kl. 10.35
Hold 608: Onsdag d. 29/9 kl. 10.40
Hold 609: Onsdag d. 29/9 kl. 10.45

Så skal der tages billeder til scorebogen ´99/2000. Det er vigtigt at de enkelte hold OVERHOLDER TIDERNE, da der ellers vil blive for meget
ventetid. Tiderne er lagt uden for undervisningstid, men enkelte hold må påregne at vente i op til en halv time efter eksaminatorier og
forelæsninger. Fotograferingen foregår udenfor foran studenterklubben. Scorebogen koster kr. 50,- og de enkelte holdrepræsentanter står for
bindende tilmeldinger og opkrævelse af penge. Tilmeldingslister og penge skal senest afleveres enten mandag d. 4/10 kl. 11.00-13.00 eller tirsdag
d. 5/10 kl. 12.00-14.00, hvor vi kan træffes i studenterklubben. Betaling og tilmelding kan ske på andre tidspunkter efter aftale.

Angående fase II, skal de enkelte hold selv kontakte
os på nedenstående telefonnummer eller e-mail for
at lave en aftale. Der er dog mulighed for at komme
til fotografering fredag d. 24/9 kl. 16.15-17.00 eller
mandag d. 27/9 kl. 16.00-17.00.

SCOREBOG 1999/2000!

Hold 101: Fredag d. 24/9 kl. 12.05
Hold 102: Fredag d. 24/9 kl. 12.10
Hold 103: Fredag d. 24/9 kl. 12.15
Hold 104: Fredag d. 24/9 kl. 12.20
Hold 105: Fredag d. 24/9 kl. 12.25
Hold 106: Fredag d. 24/9 kl. 12.30
Hold 107: Fredag d. 24/9 kl. 12.35
Hold 108: Fredag d. 24/9 kl. 12.40
Hold 109: Fredag d. 24/9 kl. 12.45
Hold 110: Fredag d. 24/9 kl. 12.50

Hold 201: Mandag d. 27/9 kl. 10.05
Hold 202: Mandag d. 27/9 kl. 10.10
Hold 203: Mandag d. 27/9 kl. 10.15
Hold 204: Mandag d. 27/9 kl. 12.05
Hold 205: Mandag d. 27/9 kl. 12.10
Hold 206: Mandag d. 27/9 kl. 12.15
Hold 207: Fredag d. 24/9 kl. 13.00
Hold 208: Fredag d. 24/9 kl. 13.05
Hold 209: Fredag d. 24/9 kl. 13.10

Hold 301: Fredag d. 24/9 kl. 13.15

Hold 302: Mandag d. 27/9 kl. 12.20
Hold 303: Mandag d. 27/9 kl. 12.25
Hold 304: Fradag d. 24/9 kl. 13.20
Hold 305: Fredag d. 24/9 kl. 11.10
Hold 306: Fredag d. 24/9 kl. 15.05
Hold 307: Fredag d. 24/9 kl. 11.05
Hold 308: Mandag d. 27/9 kl. 12.30
Hold 309: Mandag d. 27/9 kl. 12.35
Hold 310: Fredag d. 24/9 kl. 15.10

Hold 401: Fredag d. 24/9 kl. 11.15
Hold 402: Fredag d. 24/9 kl. 11.20
Hold 403: Fredag d. 24/9 kl. 11.25
Hold 404: Fredag d. 24/9 kl. 11.30
Hold 405: Fredag d. 24/9 kl. 11.35
Hold 406: Fredag d. 24/9 kl. 16.05
Hold 407: Fredag d. 24/9 kl. 16.10
Hold 408: Fredag d. 24/9 kl. 16.15

Hold 501: Tirsdag d. 28/9 kl. 12.30

'99/2K

Med venlig hilsen: Camilla (303), Benjamin & Tho-
mas (407)

Kontakt til scorebogsudvalget:

e-mail: smeden@mdb.ku.dk
Tlf./fax: 35820011

INDRE ORGANER
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INVITATION
til møde om medicinsk uddannelse samt stiftende generalforsamling i

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse DSMU

19. November 1999, kl. 10.00-17.30

Store auditorium, Syddansk
Universitet J.B. Winsløwsvej 15,

Odense

Formål
At etablere et videnskabelige selskab for medicinsk
uddannelse: Prægraduat lægeuddannelse, postgraduat
(speciallæge) uddannelse samt kontinuerlig efterud-
dannelse af læger.

Mål
At støtte en videnskabeligt baseret udvikling af me-
dicinsk uddannelse i Danmark At etablere et net-
værk og samarbejdsrelationer for personer, som ar-
bejder med udvikling af medicinsk uddannelse At bi-
drage til kvalitetsudvikling af lægeuddannelse på alle
niveauer

Målgruppe
Alle der beskæftiger sig med lægeuddannelse

Program
Evidensbaseret uddannelse samt præsentation af
enkelte projekter. Detaljeret program vedlagt Pro-
grammet ( og evt. ændringer) kan ses på :
www.intermed.dk/DSMU

Opfordring !!
Send én e-mail med vedhæftet beskrivelse af igang-
værende eller afsluttede projekter om medicinsk
uddannelse. Beskrivelserne vil blive samlet i en
‘abstract’ hjemmeside. De indsendte ‘abstracts’ vil
tjene til inspiration og grundlag for kontakter og
evt. samarbejde. Der vil på dette møde ikke være
mulighed for præsentation af projekterne. Beskrivel-
sen af projekter skal indeholde oplysning om projekt-
titel, kontaktperson. Beskrivelsen sendes i elektro-
niske format (i Word,Power Point eller Word Perfect)
til:jd@hi.aau.dk

Tilmelding
Tilmelding til mødet d. 19 november 1999 foregår
ved indsendelse af  tilmeldingsblanketten

PROGRAM, DSMU 19. NOVEM-
BER 1999, SYDDANSK UNIVERSI-
TET, ODENSE

9.30-10.00 Kaffe, rundstykker

10.00-10.15 Velkomst
Karen Marie Lyng, Rigshospitalet Mogens Hørder,
Syddansk Universitet

10.15-11.15 Evidence-based education
Cees Van der Vleuten, Professor, University of
Maastricht

11.15-11.30 Pause

11.30-12.15 Cochrane-review:
Kommunikationstræning

Knut Aspegren, Professor,  Københavns Universitet

12.15-13.15 Frokost

13.15-15.00 Workshops.

Parrallelsessioner. Tilmelding på
vedlagte blanket De fleste varer
45 minutter og gentages.

1. Et uddannelseslaboratorium for postgraduat
lægeuddannelse
(45 min) Bent Misfeldt og Miriam Matlok, Sønder-
borg Sygehus

2. Metode til etablering af mål for kliniske fær-
digheder i kandidat- og turnusuddannelsen
(45 min) Berit Eika og Anne Mette Mørcke, Århus
Universitet

3. Effektmåling af et Tutorcenter
(45 min) H:S PMI og Hvidovre Hospital

4. Simulatortræning af kritiske situationer
(45 min) Doris Østergaard og Per Føge Jensen, KAS
Herlev og Esbjerg Sygehus

5. Fra læge til lægelig vejleder – anvendelse af
supervisionsgrupper
(45 min) Preben Cramon og Anne Dreyer, Storstrøms
Amt

6. Evaluering af VUE projektet
(45 min) Mette Worsøe, Roskilde Amt

7. Kontraktstyring af videreuddannelsen med
fokus på kompetencetilvækst
(45 min) Frank Bringstrup, Frederiksborg Amt

8. Erfaring med registrering af efteruddannel-
sen (45 min) Lægeforeningens uddannelsesafdeling

9. Designing skills training in a Skills lab for
medical students
(90 min) Albert Scherpbier, Maastricht University

15.00-15.30 Kaffe, frugt

15.30-17.30 Stiftende Generalforsamling,
DSMU

Tilmeldingsblanket sendes til:

H:S PMI
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV

Navn ...............................................................................................................

Titel ..............................................................................................................

Adresse ..............................................................................................................

..............................................................................................................

Af hensyn til detaljplanlægningen af workshops bedes du til melde dig før 1.11.99. Prioriter 1. og 2.
workshop kl 13.15 og kl. 14.15 – arrangementskommiteen forbeholder sig ret til at aflyse
workshops i tilfælde af meget få tilmeldinger.

Jeg ønsker at deltage i følgende workshops: Prioriter (1,2)

13.15 – 14.00 14.15 – 15.00

1 Et uddannelseslaboratorium for postgraduat
lægeuddannelse

(45min.)

2 Metode til etablering af mål for kliniske
færdigheder i kandidat og turnusuddannelsen

(45min.)

3 Effektmåling af et Tutorcenter (45min.)

4 Simulatortræning af kritiske situationer (45min.)

5 Fra læge til lægelig vejleder - anvendelse af
supervisionsgrupper

(45min.)

6 Evaluering af VUE projektet (45min.)

7 Kontraktstyring af videreuddannelsen med
fokus på kompetencetilvækst

(45min.)

8 Erfaring med registrering af efteruddannelsen (45min.)

9 Designing skills training in a Skills lab for
medical students

(90 min)

ANNONCE
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SEXEKSPRESSEN RULLER

IGEN���.
Nu har vi så nået efterårssæsonen og Sexekspressen er i fuld gang.
Har du lyst til at give seksualoplysning til de unge københavnere?
Vil du i kontakt med den virkelige verden uden for studiet?
Trænger du til at møde andre studerende end dem på dit hold?
Har du gode erfaringer, som du vil give videre? - eller dårlige som du vil advare mod?
Har du lyst til at bruge et par dage om måneden på andet end studiet?
Vi er i øjeblikket 25 søde medicinstuderende, som har haft en bunke positive oplevelser.
Vi er dog altid glade for at se nye mennesker og håber at kunne engagere mange flere til projektet.
Så kom glad til infomøde onsdag d. 29. september i FADL’s lokaler kl. 15:00.

LIDT STEMNING FRA SEXEKSPRESSENS UGESEMINAR...

Alle Sexguider rider fallos...

"Drenge og Sex" v/ Bo
Andreasen.

Mænd...

Besøg fra Landsforeningen af Bøsser og
Lesbiske.

Trompetkoncert ved fuldmåne
over fjorden.

Steffen har
fødselsdag...

"Seksualitet og etnicitet"
v/ Gynækolog Amneh
Hawwa

Sexologikursus v/
professor i fysiologi
Gorm Wagner.

Træt efter en hård
uge????

Samarbejde?

INDRE ORGANER



19FESTER & GÆSTER

OG SÅ VENDER KRUGGE OG GOKKE TILBAGE ENDNU ENGANG MED EN MINDRE
REPORTAGE FRA UGEN DER GIK.
VI VAR TIL FILMKLUBBENS FØRSTE FILM AFTEN, HVOR DER
BLEV VIST THE BIG LEBOWSKI, MED EFTERFØLGENDE
NEDSKYLDNING AF ENORME MÆNGDER WHITE RUSSIANS. FOR

AT CITERE FILMENS HELT,
THE DUDE: 'CAREFUL MAN, I'M
HOLDING A BEVERAGE HERE...'

Der var ild i 'pejsen', og lys på
bordene inden aftenens film blev
sat i maskinen.

Efter filmen åbnede baren, hvor der
blev solgt White Russians, the Dude's
hof-drink, bestående af Kahlua,
Vodka og mælk!

...og i mørket kan alting ske...

HUSGRUPPEN FYREDE
ÅRETS ANDEN
SEMESTERSTART AF MED
ET BRAG AF EN FEST. DER
BLEV FESTET OG DANSET
TIL DEN LYSE MORGEN I
ALLE DE FORSKELLIGE
BARER, BL.A. KAN

De farlige Dørtropper
kaprede skønjomfruer....

ALTID PÅ PLETTEN!

...men begyndte straks at
kæmpe om skønjomfruernes
gunst...

...imens at resten af gæsterne
forsvandt ned i køsserens dertil
indrettede lazaret, hvor bl.a.
Marianne og Luise gav drop og
kunstigt åndedræt!

NÆVNES BLÅ BAR, 'HIPPIEBAR OG
M*A*S*H BAR
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FADL GENERALFORSAMLING

TORSDAG 23. SEPTEMBER 1999
KOM OP PÅ BARIKADERNE OG SIG DIN MENING

TIL DINE POLITIKERE PÅ TINGE
- DE HAR FORTJENT DET!

Vind spændende præmier:
I forbindelse med FADLs General Forsamling har du mulighed for

at vinde fantastiske overdrevet sublime og ekstraordinære
præmier. Kom blot op på FADLs sekretariat og hent en lodseddel

og vær med i konkurrencen om de spændende præmier der
udloves på FADLs General Forsamling.

FADL


