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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: 2000
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: Husgruppen
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Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70
85
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41, 35
32 70 93 (holdsætning på 1. og 7. semester, plan-
lægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92
(dispensationssager, VKO, OSVAL)
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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
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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
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KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33
71
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
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Indtegning til eksaminer og tentaminer under Det sundhedsvidenskabelige Fakultet finder sted i perioden:
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Indtegningen finder sted på eksamenskontoret, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3 B, bygning 9, 1. sal, rum
55a.
Åbningstider i indtegningsugen: Mandag, onsdag og fredag: Kl. 9.00-14.00

tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00

Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører den/de eksaminer du tilmelder dig, skal de forevises
ved indtegningen.
Du behøver ikke længere at forevise fornyet årskort ved tilmeldingen, da vi kontrollerer dette via vores
eksamenssystem. Du kan derfor lægge dine tilmeldingsblanketter i postkassen eller sende dem med posten
(dog ikke, hvis du skal vise en dispensation ifm. eksamenstilmeldingen).
Tilmelding via WWW: Ved sidste indtegning (i februar 2000) blev der foretaget 1298 tilmeldinger (ca. 17%
af samtlige tilmeldinger) via WWW/SEB. Til denne indtegning vil det naturligvis atter være muligt at
tilmelde sig via tilmeldingssystemet på WWW (Selvbetjening for Studerende). Hold dog selv øje med
hjemmesiden på: www.ku.dk/selvbetjening/, da vi forventer at åbne for tilmeldingssystemet allerede i
slutningen af august måned.
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Ca. 3 uger efter indtegningen er alle tilmeldinger indtastet og du vil derefter kunne se dine tilmeldinger på
Selvbetjeningsbilledet på WWW på adressen www.ku.dk/selvbetjening/ (klik på feltet ”vis tilmeldin-
ger”). Samme sted kan du bl.a. se dine gennemførte kurser og eksamensresultater.
For studerende, der ikke har mulighed for at kontrollere det på WWW vil der ca. 3 uger efter indtegningen
blive hængt lister op på tavlen ved eksamenskontoret, der viser, hvilke eksaminer man er tilmeldt.

Der gøres opmærksom på at tilmelding til kemi-tentamen (gammel ordning) i februar 2001 først vil foregå
i oktober/november 2000. Studerende, som starter 1. september 2000 og som skal til eksamen i Basal
hum.biolo, med.kemi og intro til Cellebiologi (ny ordning) i januar 2001, skal ikke tilmelde sig uge 38. Der
vil følge nærmere information i oktober måned. Hold øje med opslag og MOK til den tid.
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Nu varer det ej længe, inden de fleste af jer kære
læsere skal til at tage stilling – igen ! Valget til hvor
fagforenings ’folketing’ er nært forestående, og det
bliver spændene at se, om det i år vil lykkes at samle
et helt repræsentantskab. Sidste år blev kun 13 af de
21 pladser besat, og repræsentantskabet blev kastet
ud i at udskrive suppleringsvalg i februar måned i år.
Her lykkedes det at få hele fem friske aktive engage-
rede studerende ind i repræsentantskabet. Nu får vi
så at se, hvor mange vi kan mønstre i år.

Hvordan bør man så egentlig forholde sig til en fag-
forening. Jeg prøver selv at finde ud af det. Det er
ofte svært at skulle sidde i en bestyrelse, som både
varetager fagforeningens interesser og vagtbureauets
på samme tid. For hvis man egentlig prøver at tænke
lidt over tingene, er vagtbureauet jo vores egentlige
arbejdsgivers forlængede arm – det vil sige Amts-
rådsforeningen og H:S, dem vi forhandler løn med.
Historiens tilfældigheder har gjort, at vagtbureauet
er under vores egen (delvise) kontrol, og ikke en
central, der er styret direkte af vores arbejdsgiver.
Man kan sige, at de delvist har fralagt sig
arbejdsgiveransvaret ved at lade os beholde styrin-
gen af vagtbureauet igennem snart 50 år. Men det
skal så heller ikke være en hemmelighed, at politi-
kerne i FADL er begyndt at røre på sig. Rent histo-
risk tror jeg ikke at FADL har haft et større samar-
bejde nationalt. Vi er i fuld gang med en proces, hvor

det endelige mål er et fælles vagtbureau på lands-
plan. Og så tænker man, hvordan et sådan vagt-
bureau skal fungere. Det er på nuværende tidspunkt
svært at sige, men som jeg forestiller mig det, er det
et vagtbureau, hvor vi ikke har fuld kontrol. Det skal
være et vagtbureau, hvor det er arbejdsgiveren, der
er involveret i dets drift. Så kan FADL være fagfor-
ening, og politikerne kan varetage de studerendes
rettigheder, uden samtidigt at have denne såkaldte
arbejdsgiverkasket på, som medlemmerne bliver ved
med at beskylde politikerne for at bære.

Intet er perfekt – slet ikke FADL. 50 år har skabt en
ofte ugennemsigtigt forening. Jeg håber, at den ud-
vikling FADL er i gang med i disse år, den vil være
med til at fjerne det sløringsnet, der ligger spredt ud
over foreningen, og gøre det nemmere for medlem-
merne at forstå deres fagforening. Og samtidigt være
stolte af at være med i den. Det bliver spændene at
se, hvordan foks manglende faglige solidaritet vil
blive afspejlet i storebror FAYLs fremtid. Vil lige-
gyldigheden fortsætte op igennem turnus- og
videreuddannelsessystemet, for til sidst at gøre os
til underkuede, dårligt lønnede egocentriske indivi-
dualister. Det tror jeg nu ikke. En ny generation er
begyndt. De får ikke lov til, som os andre, at fort-
sætte i 4., 5. og 6.G. De bliver tvunget ud i at være
kritiske og selvstændigt tænkende individer. Hvem
ved, det kan være de tidligt opdager de problemer
der ligger og venter på dem, når de er færdige.
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Tillykke til de studerende der ønsker at tjene penge
på at indsætte brystimplantater i mammae. Vi brin-
ger hermed den glade nyhed: En massagepige fra
Vejle har fået Skatteankenævnets ord for, at hun
kan få skattefradrag for en operation, der har for-
øget hendes bryster. Skattevæsenet havde givet hende
afslag på at trække udgiften fra på selvangivelsen,
fordi det var svært at vurdere, om der var tale om
rent erhvervsmæssig nytte, skriver Vejle Amts Folke-
blad. Men ankenævnet mente, at de større bryster
kan betragtes som et „erhvervsaktiv“ og derfor en
del af kvindens „produktionsapparat“. Investeringer
i forbedringer og vedligeholdelse af sådanne kan træk-
kes fra.

Dette behøver vist ikke flere kommentarer :-)
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Studie- og eksamenskontoret har som bekendt en
hjemmeside på adressen:
+++,����,��,��"�(����,���-	���.��
Her kan du finde diverse nyttige oplysninger og in-
formationer fra og om Studie- og eksamenskontoret.
Så prøv at kigge forbi siden, hvis du vil vide mere om
os.
Hilsen
Studie- og eksamenskontoret
Michael Sørensen
Tlf.: 35 32 70 62
E-mail: mso@adm.ku.dk
WWW: www.sund.ku.dk/nyside?asp.valg=st
           www.ku.dk/selvbetjening/
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Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.

Mandag 10 - 11 11 - 14 Ulrik Bodholdt
Tirsdag 15 – 16 12 – 15 Jes Braagaard
Onsdag 10 - 11 11 - 14 Christian Heillman International vejleder

18.30-19.30 15.30–18.30 Lone-Emilie Rasmussen
Torsdag 9 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche International vejleder

15 – 16 16 – 19 Palle Rasmussen

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Camilla Götzsche eller Christian Heilmann.

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan kontakte 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 Jørgensentlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41
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På fakultetet er vi 7 medicinstuderende ansat som
studievejledere for medicin. Vi træffes enten i vores
åbningstider, eller i telefontiden, respekter ven-
ligst disse !!!
Åbningstiderne offentliggøres i MOK samt på vores
dør i lokale 9.1.33.

Vi kan blandt andet bruges til følgende:

- skal jeg søge dispensation ?
- hvad skal jeg ansøge om og hvordan ?
- kan mine tidligere kurser meritoverføres ?
- hvordan klager jeg over en eksamenskarakter ?
- hvordan kan jeg studere i udlandet ?
- osv.

Du kan også komme og snakke om de problemer du
måske har i forbindelse med studiet. Utilstrækkelig-
hedsfølelse, nederlaget ved at dumpe, koks i læse-
gruppen, det  uoverskuelige i det lange studium eller
hvad det nu måtte være.
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Vi har et læsemakkermarked på opslagstavlen uden-
for vores lokale. Her kan du sætte en seddel op, hvis
du mangler en at læse sammen med. Desuden laver
vi hvert semester opsøgende vejledning og afholder
møder for folk med anatomi I-problemer.

Kort sagt: BRUG OS, det kan være en fordel at
komme før alting er brudt sammen - måske har du
nogle muligheder mht. studiet, som du havde over-
set/ikke kendte til.
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Som nogle måske har bemærket, starter der hvert
semester nye studerende, der aldrig har set dem før.
Derudover kommer mange ”gamle” studerende i
klemme på grund af, at de ikke er orienterede om
gældende regler på studiet.
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Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og kede-
lige, men vi bringer ofte væsentlige ændringer af
studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny prak-
sis for dispensationer, nye SU- og orlovsregler og
lign. der har betydning for dit studieforløb.
Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog
kan du ikke regne med at den fortsat gælder - 1999-
udgaven er heller ikke helt korrekt længere. Hvis en
ny regel har været offentliggjort i MOK gælder den,
hvad enten du har læst den eller ej!
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Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
����9""+++,����,��,��"$������
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Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at
denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed
på det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver
uden nogen grund, kan du kun få gentaget undervis-
ningen, hvis der er en ledig plads på det næste seme-
ster.

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

Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning er
henholdsvis 1. august og 10. januar - men det er en
god ide at ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen
redegøre for, hvorfor du ikke har fulgt undervisnin-
gen.
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Husk at fristen for aflevering af forsider i forårs-
semesteret 2000 er følgende:
OSVAL I - mandag den 2. oktober 2000
OSVAL II - mandag den 2. oktober 2000
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Tilmelding til eksamen sker ved personlig henven-
delse på eksamenskontoret, i åbningstiden mandag-
fredag kl. 9-12 & 12.30-14. På gangen foran eksamens-
kontoret vil der være fremlagt tilmeldingsblanket-
ter til eksamen. Eksamenstilmelding kan undtagel-
sesvist foretages skriftligt, ved fuldmagt eller efter
aftale med eksamenskontoret.
Vær opmærksom på tidsfristerne for tilmelding til
eksamen. De bliver opslået i starten af hvert seme-
ster i Universitetsavisen, i MOK og i lektions-
kataloget. Eksamenstilmeldingen dette semester sker
i uge 7, 14-18. februar 1999.
Tilmeldinger efter tidsfristen modtages ikke!
Hvis du ikke opfylder indtegningsbetingelserne, og
søger dispensation, men ikke har fået svar endnu
på din dispensationsansøgning, skal du stadig hu-
ske at overholde tidsfristerne for eksamens-
tilmelding! Når du tilmelder dig eksamen, skal du
blot få noteret på din eksamenstilmelding, at du
søger dispensation.
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I slutningen af 1. semester kan du tilmelde dig
tentamen i kemi.
Indtegningsbetingelser:
for tentamen i almen og organisk kemi: godkendelse
af obligatoriske studieelementer i almen og organisk
kemi.
På/efter 2. semester kan du tilmelde dig eksamen i
anatomi I og eksamen i TAS.
Indtegningsbetingelser:
for eksamen i anatomi I: godkendelse af samtlige
obligatoriske studieelementer på 1. og 2. semester.
for eksamen i TAS: godkendt kursus i TAS
OBS!! for studerende optaget fra og med 1994 gæl-
der tillige følgende: kemi og anatomi I skal være
bestået efter 2 år på studiet. Uden bestået kemi, kan
du ikke holdsættes på 4.semester. Uden bestået ana-
tomi I, kan du ikke holdsættes på 5. semester.
 På/efter 4. semester kan du tilmelde dig eksamen
i cellebiologi.
Indtegningsbetingelser:
godkendelse af de obligatoriske studieelementer på
4. semester samt godkendte øvelser i fysik på 3.
semester, og bestået almen og organisk kemi.
På/efter 6. semester kan du tilmelde dig eksaminer
i anatomi II, biokemi, fysiologi samt den integre-
rede prøve. For alle de 4 nævnte eksaminer er
indtegningsbetingelser:
godkendelse af samtlige obligatoriske studie-
elementer på 1.- 6. semester, samt bestået anatomi
I, almen og organisk kemi, TAS, cellebiologi samt
OSVAL I.
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Du skal være opmærksom på, at du IKKE kan få
rykket rundt på undervisningen og således tage kur-
ser fra f.eks. 9. semester på 8.semester.
 
På/efter 7. semester kan du tilmelde dig eksamen i
genetik.
Indtegningsbetingelser:
for genetik: bestået cellebiologi eksamen.
OBS! Indtil videre kan du tilmelde dig eksamen i
genetik allerede efter bestået eksamen i cellebiologi.
Ønsker du en holdplads i genetik før 7. semester,
skal du søge dispensation for dette.
På/efter 8. semester kan du tilmelde dig eksamen i
mikrobiologi, farmakologi og videnskabsteori II.
Indtegningsbetingelser:
for eksamen i mikrobiologi: godkendt mikrobiologi-
kursus.
for eksamen i videnskabsteori II: godkendte skrift-
lige opgaver i faget samt godkendte kliniske kurser i
intern medicin og kirurgi.
for eksamen i farmakologi: godkendte kliniske kur-
ser i kirurgi og intern medicin.
På/efter 9.semester kan du tilmelde dig eksamen i
psykiatri, klinisk social medicin og OSVAL II.
Indtegningsbetingelser:
for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i in-
tern medicin og kirurgi.
for eksamen i psykiatri tillige: godkendte kliniske
kurser i faget (inkl. børnepsykiatri).
for eksamen i klinisk socialmedicin tillige: godkendte
kliniske kurser i faget.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

for eksamen i OSVAL II tillige: godkendelse fra vej-
leder samt bestået eksamen i videnskabsteori.
På/efter 10. semester kan du tilmelde dig eksamen
i dermatologi/venerologi, oftalmologi og oto-rhino-
laryngologi og evt. retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i in-
tern medicin og kirurgi.
for eksamen i dermatologi tillige: godkendt klinisk
kursus i faget.
for eksamen i retsmedicin: godkendte klinisk kurser
i intern medicin og kirurgi, samt bestået eksamen i
psykiatri.
På/efter 11. semester kan du tilmelde dig eksamen
i arbejds- og miljømedicin, forordningslære og
patologisk anatomi.
Indtegningsbetingelser:
for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i in-
tern medicin og kirurgi.
for eksamen i arbejds- og miljømedicin tillige: god-
kendt klinisk kursus i faget samt beståede eksaminer
i farmakologi og mikrobiologi.
for eksamen i patologisk anatomi tillige: bestået
eksamen i mikrobiologi.
for forordningslære tillige: beståede eksaminer i vi-
denskabsteori II og farmakologi.
På/efter 12. semester kan du tilmelde dig eksamen
i intern medicin, kirurgi og retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
for eksaminer i intern medicin og kirurgi: godkendte
kliniske kurser i intern medicin, kirurgi, klinisk bio-
kemi, anæstesiologi og neurologi og neurokirurgi samt
beståede eksaminer i farmakologi, mikrobiologi, vi-
denskabsteori, klinisk socialmedicin og psykiatri.
for eksamen i retsmedicin: godkendte kliniske kurser
i intern medicin og kirurgi samt bestået eksamen i
psykiatri.
På/efter 13. semester kan du tilmelde dig eksamen
i almen medicin, gynækologi/obstetrik, pædiatri
og akut patient.
Indtegningsbetingelser:
for samtlige eksaminer på 13. semester: godkendelse
af samtlige obligatoriske studieelementer til og med
12. semester og godkendt VKO samt beståelse af
samtlige eksaminer til og med 10. semester samt
bestået forordningslære, patologi, intern medicin,
kirurgi og OSVAL I.
for eksamen i almen medicin tillige: godkendt klinisk
kursus i almen medicin.
for eksamen i gyn/obs tillige: godkendt klinisk kursus
i gyn/obs.
for eksamen i pædiatri tillige: godkendt klinisk kur-
sus i pædiatri.
for eksamen i akut patient tillige: godkendt kursus i
akut patient.
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For undervisningen i de enkelte fag vil visse dele af
undervisningen (øvelser, rapporter m.m.) ofte være
fastsat som obligatorisk undervisning. Som regel
gælder det, at der kræves et fremmøde på 80%
ved den obligatoriske undervisning, men ved
øvelser, hvor der skal afleveres rapport til god-
kendelse, vil kravet være 100% fremmøde. Du vil
først modtage eksamensbrev når alle indtegnings-
betingelser til faget er opfyldt, herunder godken-
delse af obligatoriske studieelementer. Attestation
for godkendelsen af de obligatoriske studieelementer
sker via EDB og går direkte til eksamenskontoret.
Du kan tjekke om dit attesthæfte er blevet registre-
ret som bestået på adressen: http://www.sund.ku.dk./
udd/medicin./attest
�4����4��0�
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Det er meget vigtigt at du overholder de fastsatte
tidsfrister for tilmelding til eksamen. Der gives kun
undtagelsesvis dispensation for disse tidsfrister, og
da kun i tilfælde af dokumenteret sygdom el.lign.
ADRESSEÆNDRING FØR EKSAMEN.
Fase I:
Adresseændring behøver du ikke længere at meddele
eksamenskontoret, da oplysningerne om din adresse
blive hentet fra Folkeregisteret.
Dog skal du give oplysninger om adresseændring til
eksamenskontoret, hvis du flytter umiddelbart før
eksamen for at være sikker på at få tilsendt dit
eksamensbrev.
Fase II:
Du skal stadig huske at meddele adresseændring til
dit klinikudvalg.
GOD EKSAMEN !!
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Når der foreligger særlige omstændigheder, kan
der dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra al-
mindelige eksamensregler, fra regler og krav, som
er nedlagt i den ministerielle bekendtgørelse om
den lægevidenskabelige kandidateksamen og i
studieordningen. Ansøgning om dispensation skal
indsendes til studienævnet for medicin, som be-
handler og tager stilling til dispensationsans-
øgninger. I bekendtgørelsen er det fastlagt, i hvil-
ket omfang studienævnet kan dispensere fra reg-
lerne. Det kan dreje sig om tilladelse til et 4.
eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om me-
ritoverførsel fra andre uddannelser eller fra stu-
dieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning skal indgives på et sær-
ligt skema, som kan afhentes i studievejledningen
og studienævnssekretariatet. Ansøgningen skal
skrives på maskine, underskrives samt udfyldes
fuldstændigt med fgl. oplysninger:
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Tidsfristen for indlevering af dispensationsans-
øgninger er i efterårssemesteret 2000 mandag den
25. september. Kun ansøgninger, der er begrundet
i akut opståede situationer, vil blive modtaget
efter fristens udløb og blive hastebehandlet. Op-
mærksomheden henledes på, at visse sager, især
ansøgninger om meritoverførsel, kan kræve lang
behandlingstid. Det tilrådes derfor at søge i så god
tid som muligt, og iøvrigt at fremme sagsbehand-
lingen ved at udarbejde en velbegrundet og fuld-
stændig ansøgning, vedlagt den fornødne dokumen-
tation.
Både ansøgningsskemaer for dispensation og me-
rit er vedhæftet vejledningen, der skal følges for
at give en smidig og hurtig sagsgang.
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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 del-
vist 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, cellebiologi, biokemi, fysiologi, in-
tegreret, farmakologi, mikrobiologi, genetik, viden-
skabsteori, patologisk anatomi, psykiatri, socialme-
dicin, intern medicin (inkl. neuromedicin) og kirurgi
(inkl. neurokirurgi 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.
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Klinisk grundkursus afvikles i efterårssemestret 2000
i december og januar. Holdene fordeles på de to
måneder.

Hvis man ønsker selv at tilrettelægge et klinikophold,
f.eks. i sommerferien eller på et provinshospital, kan
det meritoverføres, så man fritages for det kliniske
grundkursus. IMCCs prækliniske ophold kan godken-
des, eller man kan selv arrangere et ophold på et
hospital. Opholdet skal være af to ugers varighed på
en medicinsk og/eller kirurgisk afdeling, og man skal
være på hospitalet svarende til fuld tid, primært i
dagvagt.

Der må ikke arrangeres ophold på universitets-
hospitalerne i semesterperioden, da studerende på
obligatoriske kliniske kurser har førsteret til disse.
Du kan afhente en attestationsblanket i studienævns-
administrationen, lokale 9.1.41, som du skal bruge
som dokumentation for gennemført klinikophold.

Hvis man selv arrangerer et klinikophold, skal man
afmelde sin plads på det kliniske grundkursus, da
det koster mange ressourcer at oprette flere hold
end der reelt er brug for. Du skal være sikker på, at
du ikke får brug for din plads, da du vil være nødt til
at søge om gentagelse af den kliniske undervisning,
hvis du fortryder efter at holdene er oprettet/ophol-
dene er overstået. Er du i tvivl, så kontakt Annette
Jørgensen inden du afmelder dig.

Det kliniske ophold skal være godkendt senest inden
tilmelding til eksaminerne på 6. semester.

Blanketter til afmelding kan hentes på opslagstavlen
ved lokale 9.1.41, og skal afleveres i postkassen
samme sted senest fredag den 13. oktober kl.
12.00.

De endelige holdlister hænges op i slutningen af ok-
tober/begyndelsen af november. Herefter vil der være
en ganske kort bytteperiode.

Spørgsmål i forbindelse med det kliniske grundkur-
sus kan rettes til Annette Jørgensen, lokale 9.1.41.
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Vi har 12 pladser på Næstved Sygehus. Vil du gerne
til Næstved på dit prækliniske ophold, så henvend
dig hurtigst muligt og senest den 13. oktober til
Annette Jørgensen. Pladserne fordeles efter først-
til-mølle-princippet. Brev herom kan evt. lægges i
Studienævnets postkasse ud for 9.1.41.
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Hvis du har en dansk matematisk studentereksamen
med kemi som valgfag på A-niveau, eller har gået på
matematisk - kemisk gren, kan du fritages for medi-
cinsk kemi, øvelser og tentamen.

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

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

Hvis du allerede er holdsat på et hold uden kemi
behøver du ikke aflevere kopi af dit eksamensbevis.
Vi har om alle studenter holdsat på disse hold, mod-
taget besked fra matriklen om, at keminiveauet sva-
rer til kemi på A- niveau.

For studerende med norsk eller svensk adgangsgi-
vende eksamen gælder, at der ved optagelsen er
foretaget en ækvivalering af keminiveau, hvorfor der
ikke gives yderligere meritering.
Med andre ord, hvis du har en norsk eller svensk
studentereksamen får du ikke fritagelse for kemi på
baggrund af gymnasieniveau kemi.
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For at kunne indstille sig til tentamen i kemi på 2.
semester skal samtlige obligatoriske studieelementer
i almen og organisk kemi være godkendte dvs. alle
kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i anatomi I
efter 2. semester skal alle obligatoriske studie-
elementer på 1. og 2. semester være godkendte.

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

Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk
studieelement, er du velkommen til at kontakte en
studievejleder.
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Vi gør opmærksom på at al samundervisning  i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligato-
risk 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 studie-
elementer på 1. og 2. semester, kan man ikke gå til
eksamen i Anatomi I.

Det er en forudsætning for godkendelsen af en
afløsningsopgave, at den udarbejdes med hen-
blik på første 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 oven-
nævnte fag, du kan skrive en afløsningsopgave.

Ansøgningsfristen er 2 måneder før ordinær eksa-
men, men det anbefales at søge i god tid.

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.
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Valgfri kurser og ophold (VKO) er et studieelement
af i alt 6 ugers varighed. Du kan frit vælge fordelin-
gen mellem kurser og ophold, der er ingen tidsbe-
grænsning på dette.
VKO er skemalagt med 6 uger på 10./11. semester,
men kan gennemføres på et hvilket som helst tids-
punkt, inklusiv i ferieperioder, fra afslutningen af 8.
semester til indtegning til eksaminer på 13. seme-
ster. Det er en forudsætning for tilmelding til 13.
semesters eksaminer, at der foreligger fuld godken-
delse af de valgfri kurser og ophold.
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Ophold kan generelt finde sted som fuldtids arbejds-
perioder ved:
* Hospitalsafdelinger
* Videnskabelige institutter og laboratorier
* Almen lægepraksis og speciallægepraksis
* Samfundsmedicinske institutioner
* Andre institutioner med fagrelevant arbejde
i indland og udland (f.eks. IMCC og lignende)
Ophold skal afholdes så de ikke er til gene for stude-
rende på obligatorisk klinisk kursus. Det vil sige at
ophold skal afholdes enten:
a) på hospitaler/institutioner/praksis, hvor der
ikke er studenter
eller
b) udenfor semestermånederne
eller
c) have et indhold der er forskelligt fra de
obligatoriske kliniske kurser.

Ophold uden lægelig supervision kræver særlig god-
kendelse, og indtægtsgivende ansættelser godken-
des fra sommeren 1997.
Du skal selv tage initiativ til at arrangere dit ophold
og aftale vilkårene for dette. Institut for socialmedi-
cin kan eventuelt hjælpe med kontakt til samfunds-
medicinske institutioner. Universitetet honorerer
ikke denne undervisning, og du afholder selv eventu-
elle udgifter forbundet med opholdet, rejse, kost og
logi.
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Du kan tilrettelægge dine valgfri kurser således, at
du frit kan vælge mellem formaliserede kurser i
fakultetets regi (annonceret her og i lektions-
kataloget), deltagelse i andre fakulteters og højskolers
undervisning og mødeaktivitet, deltagelse i viden-
skabelige selskabers mødeaktiviteter, og deltagelse
i uddannende aktiviteter af anden art. Du skal blot
sikre dig at kurset/mødet er/kan godkendes som VKO
- er du i tvivl, så henvend dig i sekretariatet.
Oplysninger om dette semesters godkendte kurser
finder du i lektionskataloget. Desuden annonceres
løbende andre godkendte tilbud i MOK og på
opslagstavlen ved VKO-sekretariatet.
Sluttelig kan du også deltage i aktiviteter, som du
selv opsøger. Sådanne aktiviteter kræver speciel
godkendelse, som gives af VKO-udvalget (blanket til
forhåndsgodkendelse kan fås i sekretariatet).
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Al aktivitet du ønsker medregnet i dit VKO-forløb
skal attesteres. Ved deltagelse i kurser/møder er
det en god idé at have en på forhånd udfyldt attest-
formular klar, som kun kræver foredragsholderens
eller kursussekretærens underskrift. Attestations-
blanketterne kan hentes i skufferne - tag en stak så
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Kursets emne vil være samtaler med kræftpatien-
ter.
Vi vil komme ind på temaerne: Angst og Håb
Hvad er angst. Hvordan kan man håndtere angst i
samtale med kræftpatient?
Hvad er håb og håbløshed. Hvordan kan man undgå
at tage håbet fra en patient?

Undervisningen vil primært forme sig som øvelser og
diskussion i mindre grupper. Udgangspunkt for øvel-
serne vil være videoklip af samtaler med kræftpa-
tienter. Egne erfaringer vil blive inddraget i under-
visningen. Derfor vil diskussionerne også omhandle
holdninger, værdier og normer i relation til alvorligt
syge mennesker.
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Kære studerende
Den 3.10 kl. 10.15 – 11.00 forelæser Jørgen Kvist
Kristensen, emnet er ”urininkontinens”

Den 10.10 kl. 10.15 – 11.00 forelæser Peter Iversen,
emnet er ”skrotalindholdets sygdomme”

Venlig hilsen
Rita Dalhammer
Sekretær/Klinikudvalget Rigshospitalet
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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.

du altid har en ved hånden. Også ophold skal atteste-
res -brug de dertil fremstillede attestations-
blanketter.
En fuld kursusdag regnes til 6 timer og giver 1 point.
Korterevarende uddannelsesaktiviteter giver brøk-
dele af dette ene point. Et 3 timers møde giver
således ½ point.
Ved ophold forventes normal arbejdstid, og et op-
hold tælles derfor i arbejdsdage, ikke i timer. 2 døgn-
vagter tæller således for 2 dage - ikke for 3 x 8 timer
x 2 = 6 dage! Det er meningen du skal få et fagligt
udbytte af dit ophold - ikke at det skal gennemføres
på kortest mulig tid.

Når du har haft kurser og ophold svarende til de 6
uger, tager du alle dine attestationer med ind på
eksamenskontoret til registrering.
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Kurser i udlandet kan - ligesom aktiviteter indenfor
landets grænser, der ikke er annonceret i kursus-
kataloget eller som „ugens tilbud“ - opnå godken-
delse efter forelæggelse for VKO-udvalget. Benyt
skemaet til forhåndsgodkendelse, der fås i sekreta-
riatet.
Hospitalsophold i udlandet godkendes uden begræns-
ninger. Andre ophold, f.eks. IMCC-projekter og lig-
nende, vil normalt godkendes, såfremt studenten er
under lægelig supervision.
Råd og vejledning med hensyn til finansiering og
tilrettelæggelse af studieophold ved udenlandske
universiteter eller højere læreanstalter kan opnås
ved:
Det Internationale Kontor
Nørregade 34,4.
1165 København K
Tlf. 35 32 26 26
Har du andre spørgsmål vedrørende VKO, er du vel-
kommen til at henvende dig til sekretæren for VKO.
Du kan også henvende dig til studievejlederne.
God fornøjelse med VKO.
Udvalget for valgfri kurser og ophold

Videoklippene er undervisningsmateriale lavet af
Kræftens Bekæmpelse på baggrund af fjernsynsud-
sendelserne “Livsmodsgruppen”.

Kurset kræver ingen forudsætninger udover, at du
har lyst til at deltage.
Det er gratis at deltage. Kurset er et tilbud udover
studieplanen.
13. semester studerende vil blive prioriteret først.
Der kan max. være 12 deltagere pr. kursus.

Kurset arrangeres af LKF - Lab. for kliniske færdig-
heder.
Og afholdes samme sted: LKF, Afsnit 5404,
Teilumbygningen, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9,
2100 København Ø.
Underviser er psykolog Merete Strømming.

Tilmelding skriftlig og bindende til: LKF – Labo-
ratorium for Kliniske Færdigheder,
Att.: Sekretær: Gitte Iversen.
Tilmelding til 1. kursus senest d. 29 september.
Tilmelding til 2. kursus senest d. 20 oktober.
Har du spørgsmål, kan du ringe til Merete Strømming:
35352094. Eller Sekretær Gitte Iversen: tlf. nr.:
35454472
OBS: Frokost skal selv medbringes,  kaffe og te und-
taget.
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Der afholdes

   ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

i FADL, Københavns Kredsforening

    ONSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2000, KL. 16.00

����

    Dagsorden:
    1. Valg af dirigenter
     2. Valg af referenter
     3. Beretning fra bestyrelsen og kredsens udvalg
     4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og HF-

udvalg
     5. Beretning fra Forlaget og Bogladen

     6. Forslag til drøftelse:
a) Sammenlægning af de tre vagt-

bureauer
b) Andendelspuljen

     7. Lovændringer
     8. Valgtaler fra lister/kandidater til valget
     9. Eventuelt

HUSK TIL GENERALFORSAMLINGEN AT MEDBRINGE GYLDIGT ÅRSKORT FOR
2000/2001, SAMT GYLDIG GIROKVITTERING FOR MEDLEMSSKAB AF FADL
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Valg til FADL’s repræsentantskab 2000/01 afholdes i perioden mandag den 16. oktober til og med fredag den 27. oktober
2000.

Valget foregår som forholdstalsvalg mellem lister. Den første liste der melder sig får bogstav A, den næste B osv.

Det er muligt at opstille fra 1 til 22 kandidater på hver liste. Enkeltmandsopstilling kræver 5 stillere. Flere på én liste
kræver 15 stillere. Man kan ikke stille for mere end én liste.
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Med venlig hilsen
bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening.

NB! Opstillings- samt stillerlister kan afhentes på FADL’s sekretariatog er trykt i de 2 sidste numre af MOK

I STUDENTERKLUBBEN
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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 27. september 2000 på generalforsamlingen.

_____________________________________________________________________________
Forbeholdt sekretariatets personale:

Modtaget den:                                 Klokken:                       Af:
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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.
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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:
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Sidste fredag modtog FADL’s sekretariat neden-
nævnte brev fra Form- og Fitness-administrationen
vedrørende ændrede vilkår for FADL’s medlemmer.
Som det fremgår af nedennævnte brev fra Form og
Fitness administrationen, kan det ikke påstås, at
Form- og Fitness har taget hensyn til FADL’ernes
behov og ikke mindst FADL’ernes økonomiske situa-
tion. (Fremover kræver Form og Fitness enten PBS-
betaling i 12 måneder - eller 12 måneders medlem-
skab skal betales kontant)

Efter modtagelsen af brevet kontaktede sekretaria-
tet straks Form og Fitness-administrationen, da vi
naturligvis håbede, at det var muligt at forhandle en
anden firma-aftale end nedennævnte. Desværre er
tingene enten sort eller hvidt hos Fitness-admini-
strationen. Administrationskontoret ønskede des-
værre ikke at indgå i en dialog omkring FADL-pri-
serne på trods af, at mange mange FADL-medlem-
mer benytter sig af FADL’s firmatilbud.

Det er bestemt sekretariatets opfattelse, at tilbu-
det ikke længere kan betragtes som et ”tilbud”, da
priserne for Form og Fitness-ordningen er urimelige
høje i forhold til den gamle firma-aftale og at fleksi-
biliteten er fuldstændig væk i den nye aftale.
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Nye medlemskaber og prisændring fra den 15. oktober
2000

Som du sikkert allerede er bekendt med, har vi den 15.
august ændret typer af medlemskaber og priser for
”privatkunder” i studierne. Dette gør vi nu også på
firmasiden.

Jeres nye medlemskaber og priser er:

Guld plus 12 mdr. kontant 2.925 kr. Du sparer* max.
i alt 1.098 kr. Inklusiv i medlemskabet får du:
1undervisningstime med en professionel instruktør,
kostvejledning, 10 gæstekort, mulighed for at stille
kortet i bero i min. 14 dage, garanteret pris ved forny-
else, adgang til aerobic-, body bike og styrketrænings-
hold samt adgang til træning i ca. 400 centre i hele

verden.  Eller  Guld Plus PBS 325 kr./md. i min. 12
mdr. Den månedlige ydelse betales via PBS i min. 12
mdr. Du sparer* max. i alt 1.098 kr. Inklusiv i med-
lemskabet får du: 2undervisningstimer med en profes-
sionel instruktør,  fedtprocentmåling, 5 gange sol, 10
gæstekort, adgang til aerobic-, body bike og styrke-
træningshold samt adgang til træning i ca. 400 centre i
hele verden.  * Startinvestering 999 kr. og administra-
tionsgebyr 99 kr. I alt 1.098 kr.  I henhold til nuvæ-
rende prisliste.

Fra den 15. oktober 2000 er det kun muligt at købe
ovennævnte typer af medlemskaber.

Som det fremgår af brevet/aftalen fra Form og Fitness
kan du stadig nå at tilmelde dig Fitness- ordningen
under den gamle aftale indtil den 14. oktober år
2000. DERFOR UDLØBER DIT MEDLEMSKAB
FØRST EFTER DEN 15. OKTOBER ÅR 2000, kan du
stadig nå at tilmelde dig Fitness-ordningen  i forhold
til den ”gamle aftale”, Du skal bare sørge for at
indbetalingen er registreret senest den  14. oktober
år 2000, DET ER FAKTISK LIGEGYLDIGT OM DIT
MEDLEMSKAB UDLØBER I ÅR ELLER TIL NÆ-
STE ÅR.
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(2. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love § 13,
stk. 2)

I de sidste par år har vi i Danmark set en øget
tilgang til private betalingshospitaler. Hvor man på
disse tidligere foretog operationer af mere kosme-
tisk art, ser vi i dag at man foretager langt større
indgreb, som eksempelvis bypass operationer.  Lige-
ledes har flere og flere danskere forsikret sig privat
eller via deres arbejde mod livstruende sygdomme
(jvf. UfL nr. 35 s.4686).
Det betyder at har man penge nok kan man springe
ventelisterne til de offentlige behandlingstilbud over
og lade sig behandle af specialister i det private.
Altså en klar deling af danskerne i et A og B hold.
De private hospitaler har ingen forpligtigelser så-
som uddannelse, videreuddannelse og forskning, og
har dermed mulighed for at konkurrere med det of-
fentlige på vidt forskellige præmisser.
Jeg mener derfor, at vi som medicinstuderende bør
være med til at bremse denne udvikling.
Dette kan vi bl.a. gøre ved at nægte at udføre ar-
bejde sådanne steder.

Jeg foreslår derfor at vi genindfører vores gamle
kollegiale vedtægt §8

Foreningens medlemmer må ikke modtage ansæt-
telse på private betalingshospitaler.

Mød og på Generalforsamlingen og stem. Det er dit
fremtidige sundhedsvæsen du kan være med til at
trække i den rigtige retning.

Venlig Hilsen

Andreas H. Lundh, 1. september 2000

Medlem af FADL, KKF
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(2. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love § 13,
stk. 2)
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§ 4, stk. 1.
Medlem kan enhver blive, som er immatrikuleret
ved det Lægevidenskabelige Fakultetet ved Køben-
havns Universitet og er aktiv medicinstuderende,
samt overholder de af fakultetet fastlagte tids-
grænser.

§ 4, stk. 2
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§ 4, stk.1.
Som medlemmer af kredsforeningen optages læge-
studerende ved (Københavns, Aarhus, Syddansk) Uni-
versitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Efter
ansøgning kan medlemsskab tillige opnås af læge-
studerende ved landets øvrige universiteter, der kan
dokumentere at have bopæl i kredsforeningens geo-
grafiske område. Hovedbestyrelsen fastsætter nær-
mere regler for inddelingen af landet i geografiske
områder.

§ 4, stk. 1 a

/���������9

Som det er de fleste bekendt kan man godt studere i
Odense og bo i København. Som det er i dag skal man
være medlem af Odense Kredsforening.

Hovedbestyrelsen finder det imidlertid fornuftigt, at
der kan dispenseres, således at man kan vælge at
være medlem af den kredsforening man har størst
tilknytning til. Alle der bor med et postnummer <
5000 kan herefter blive medlem af Københavns Kreds-
forening.

I København har vi iøvigt givet dispensation til at
være medlem her tidligere.

Vi håber, at generalforsamlingen vil godkende de
foreslåede ændringer.

Med venlig hilsen
FADL, Københavns Kredsforening
Repræsentantskabet
Det er endvidere et krav for medlemskab at man
overholder de af fakultetet fastlagte tidsgrænser.
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(2. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love § 13,
stk. 2)
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§ 4, stk. 4.
Udmeldelse kan ske til en kontingent-periodes af-
slutning ved skriftlig meddelelse til kredsforeningen.
Ved udmeldelse pr. 1. februar skal meddelelse til
kredsforeningen ske inden 1. oktober det foregående
år. Ved udmeldelse pr. 1. august  skal meddelelse til
kredsforeningen ske inden 1. april. Personer der er
frameldt det sundhedsvidenskabelige fakultet,
betragts dog som udmeldt ved frameldelsen fra stu-
diet. Medlemmer, der har været vagtaktive inden
for en kontingentperiode skal dog altid betale for
hele denne ½ års periode. Personer,….
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(2. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love § 13,
stk. 2)
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§ 6A. Der opkræves særskilte indskrivningskontin-
genter ved indmeldelse og når et medlem indskriver
sig til henholdsvis ventilatør-, børneventilatør-, dia-
lyse og MVS-kursus.

§ 6A,stk. 2. Indskrivningskontingentets størrelse
fastlægges af kredsrepræsentantskabet.
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§ 6A. Der opkræves et særskilt indmeldelseskontin-
genter ved indmeldelse.

§ 6A,stk. 2. Indmeldelseskontingentets størrelse
fastlægges af kredsrepræsentantskabet.
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FADL’s revisor har anbefalet at ophøre med at
indberettte kursusindskrivningskontingent via
fagforeningskontingentet på den måde FADL har prak-
tiseret det de sidste par år.

Repræsentantskabet har derfor vedtaget at der ikke
skal betales indskrivningskontingent (kursusafgift) til
kurser mere.

I overenskomstforhandlingerne vil de til
indskrivningskontingentet relaterede udgifter blive
taget med som et krav om forøgelse af kursusfølge-
omkostningerne. Indtil FADL har forhandlet det på
plads betales kollektivt via kontingentet.

Vi håber, at generalforsamlingen vil godkende den
foreslåede ændringer.

§ 4, stk.4.
Udmeldelse kan kun ske skriftligt med virkning fra
semesterstart (henholdsvis 1. september og 1. fe-
bruar)  og med én måneds varsel. Personer der er….
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Der har i flere perioder været misforståelser om-
kring udmeldelsesproceduren.

Som det er i dag er der en ”fire måneders
udmeldelsesfrist” (fra oktober til februar). I realite-
ten overholdes den ikke, idet den som den er udfor-
met godt kan være en 9 måneders udmeldelsesperiode,
hvorfor sekretariatet accepterer udmeldelse i okto-
ber/november til næste semester.

Hensigten har været at når man har modtaget op-
krævning af kontingent for et semester kan man ikke
bare melde sig ud. Når semesteret er startet kan
man først melde sig ud til næste semester.

For at gøre det mere forståeligt og gøre udmeldelses-
fristen ens med andre fagforeninger foreslås én må-
neds udmeldelsesfrist inden semesterstart.

Det er ikke en generel udmeldelse på 1 måned hele
året rundt, idet man kun kan melde sig ud to gange
om året.

Med venlig hilsen

Andreas H. Lundh, medlem af Københavns Kredsfor-
ening og FADL, KKF

Med venlig hilsen

FADL, Københavns Kredsforening

PS De i ”Semesterhæfte efterår 2000” omtalte kursus-
afgifter på kr. 320 for et VT-kursus og kr. 300 for et
BVT kursus opkræves ikke.
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har nu fået egen kontortid. Hvis du vil snakke om
arbejdsmiljø eller
dårlige oplevelser på vagten, så kom forbi FADLs
sekretariat (1.2.20)

Mandage kl. 14-15

Vi starter den 25. september, og vi giver nok en
kop kaffe.

Husk vores konkurrence fra semesterhæftet - du
ku’ gå hen og vinde en
flaske vin.

Med sikker hilsen

Lotte, Kristine og Dan.
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Hen over sommeren har FADL etableret en aftale
med Forstædernes Bank. I Juli måned er der udsendt
breve til alle FADL’s medlemmer vedrørende afta-
len. Har du ikke modtaget dette brev, er du velkom-
men til at kontakte sekretariatet for yderligere op-
lysninger.

�
��	��������	
���������
Den 20. september år 2000 vil sekretariatet sende
besked til BetalingsService med hensyn til kontin-
gentbetalingen for perioden l. august år 2000 til 31.
januar år 2001. Betalingsdatoen er fastsat til den 4.
oktober år 2000. Kontingentet andrager kr. 725,00
for ovennævnte halvår. I midten af oktober måned,
vil sekretariatet foretage lodtrækning om 10 stk.
gavekort til Bogladen à 500,00 kr. blandt de med-
lemmer, som har betalt deres kontingent via
BetalingsService.
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Verdens mindste centralsygehus, Landssygehuset i
Thorshavn søger lægestuderende på sidste del af ud-
dannelsen til studentervikariater af minimum 3 må-
neders varighed, gerne længere. Der er mulighed
for ansættelse på kirurgisk og medicinsk afdeling.
Startende fra l oktober år 2000 eller senere.

Lægevikar søges til medicinsk afdeling – Farsø
Sygehus i perioden l. oktober til 31. december år
2000.

Lægevikar søges til Sct. Hans Hospital, afd. K  i
perioden 1. oktober til 30. november år 2000.

Hvis ovennævnte har din interesse,  kontakt venligst
sekretariatet for yderligere oplysninger.
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Medicinfortegnelsen og Lægemiddelkataloget kan
afhentes på Vagtbureauet. Som meddelt i MOK in-
den sommerferien bliver Medicinfortegnelsen ikke
længere sendt med posten, men skal afhentes på
Vagtbureauet.. (Lægemiddelkataloget udleveres kun
til nye fase-2-medlemmer)
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Som noget nyt vil FADL på efterårssemestret 2000
tilbyde et rygestopkursus for rygere, der ønsker at
holde op med at ryge.
Baggrunden for at oprette kurset er, at vi Køben-
havns Kredsforening gerne vil hjælpe medicinstude-
rende og vores ansatte, der ønsker at holde op med
ryge, men ikke føler sig i stand til det. Rygere der
ikke evner at holde op, fordi de er afhængige skal
tages alvorligt. At stoppe med at ryge kan kræve at
man får kvalificeret hjælp til det, hvilket et ryges-
topkursus kan give. Det er vigtigt for os i FADL at
pointere, at kurset ikke er indledningen til et mo-
ralsk korstog mod rygere fra FADL’s side, men ude-
lukkende et tilbud til de studerende. Initiativet er
desuden uafhængigt af rygeforbudet rundt omkring
på Panum.
Kurset kommer i første omgang til at bestå af et
hold på op til 15 personer med en instruktør fra
Center for Rygeafvænning tilknyttet. Hvis kurset
bliver en succes kan det udvides til flere hold på de
kommende semestre.

Ideen med at afholde rygestopkurser for ansatte el-
ler medlemmer er ikke ny, men har været brugt i
mange virksomheder og organisationer gennem læn-
gere tid. Københavns Kommune har igangsat det der
hedder Projekt Sund By. Sund By retter sig mod at
hjælpe københavnerne til at forbedre deres sundhed
på forskellige måder. Dette indebærer blandt andet,
at man betaler Center for Rygeafvænning  i Køben-
havn for at uddanne en eller flere personer fra den
aktuelle organisation eller virksomhed til at blive
rygestopinstruktører, således at vedkommende kan
holde kurser for sine kollegaer. Kommunen betaler
desuden al kursusmateriale og en uges forbrug af
nikotin erstatning for alle på kurset. Da det kursus vi
tilbyder er en forsøgsordning, får vi stillet en erfaren
instruktør til rådighed i første omgang. Afholdelsen
af kurset kommer ikke til at koste FADL penge,
hvilket også betyder at vi i første omgang tilbyder
kurset til alle studerende på Lægevidenskab i Kø-
benhavn.

I denne udgave af MOK finder du også et indlæg af
instruktøren, der står for afholdelsen af kurset.  Her
præsenterer han sig selv og kurset, og fortæller lidt
om hvordan det kommer til at foregå.

Kurset starter torsdag d. 28/9-00 og kommer til at
forløbe på torsdage kl. 16-18 i 6 uger frem. Tilmel-
dingen skal ske på e- mail til Københavns Kreds-
forenings Sekretariat i perioden onsdag 20/9 til fre-
dag 22/9-00. Dvs. fra i dag og til på fredag. Pladserne
vil blive fordelt efter “først til mølle” princippet.
E- mail: le@fadl.dk

Vi håber ideen har vagt jeres interesse.
Med venlig hilsen
Rasmus Hesselfeldt
Medlem af KKR
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Et rygestopkursus er et gratis tilbud til personer,
som gerne vil holde op med at ryge. Kursus bliver
afholdt af Københavns kommunes Center for Ryge-
afvænning., som også stiller en rygestop instruktør
til rådighed.
Et kursus består af 5 mødegange af 2 timers varig-
hed. De enkelte mødeganges indhold er kursisterne
selv med til at bestemme, men baseres på erfarings-
udveksling kursisterne i mellem. Dvs. at det ikke er
et foredrag eller en undervisnings situation som man
kommer til, men et forum hvor man kan få støtte og
hjælp til et rygeophør.
De enkelte mødegange vil der være en runde hvor
alle har mulighed for at dele gode og dårlige oplevel-
ser med de andre kursister.
Kurset er ikke til for at fortælle at det er farligt at
ryge, heller ikke for at give dårlig samvittighed,
men blot et sted hvor kommende eks-rygere mødes
for at støtte hinanden og for at få nogle værktøjer og
kneb til hvordan et rygeophør kan gennemføres.
Et rygestopkursus er ingen garanti for et rygestop,
men ca. 30% er røgfri 1 år efter kursus.

$1�	���1�
����	���������������
�2
Det forventes ikke at kursisterne er ophørt med at
ryge når de kommer første gang. Rygestoppet bliver
planlagt af gruppen dog senest mellem 2. og 3. møde-
gang.
Det forventes at kursisterne har et reelt ønske om
rygeophør og at de er villige til at udveksle oplevel-
ser, erfaringer og måske følelser med de andre.
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Kurset starter d. 28-9-2000 kl. 16 – 18. Det bliver
afholdt på i Center for Rygeafvænnings lokaler på
Dag Hammerskjölds Alle 42G, 2100 Kbh. Ø.
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Jeg er ansat på Københavns kommunes Center for
Rygeafvænning og har arbejdet der i 3 år. Ud over at
arbejde som rygestopinstruktør, giver jeg også indi-
viduel vejledning pr. telefon på STOP-linien, samt
individuelrådgivning til lægehenviste klienter.
Som rygestop instruktør er min rolle at guide grup-
pen igennem forskellige problemstillinger og berøre
emner som fx vægt og nikotinsubstitution, samt at
give gode råd, vejledning og nogle praktiske fif med
på vejen.
Jeg håber, at de rygere som mangler det sidste skub
i den rigtige retning får lyst til at melde sig til.
Kurset er gratis, men det forventes at man møder op
alle 5 gange.
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Tilmelding til kurset skal ske på e-mail: le@fadl.dk i
perioden d. 20/9- 22/9. Husk at skrive telefon- num-
mer og evt. e-mailadresse på tilmeldingen.
Pladserne vil blive fordelt efter først til mølle prin-
cippet.

Med venlig hilsen
Jacob Jønson
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Ekspeditionen har åbent:

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

Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er  35
24 54 05
Man kan også skrive til os på e-mail adresserne:

Lb@fadl.dk (Lone Blach)
Kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)

Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så  husk,
at give os besked enten pr. brev eller telefon.    Hil-
sen   VB
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Har åbent for telefonisk henvendelse fra kl. 6.00 til
24.00, men husk,  undgå at ringe mellem 12.00 og
13.00.

SPV- opskrivning er fra kl. 6.00 -10.30 og 18.00 -
23.00.

HUSK ……………  SPV-opskrivning kan ske 1 måned
frem minus 1 dag.

HUSK NU….. HUSK NU ……. HUSK NU……………
at sætte porto på lønsedlerne, hvis ikke FADL’s egne
postkasser anvendes. Manglende porto koster kr.
22,75 PR. GANG !!!!!!!
Lønsedlerne er klart og tydeligt MED RØDT på-
stemplet HUSK PORTO.
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DAGLIG TRÆFFETID:
Gitte – tirsdag, torsdag og fredag kl. 11.00 til 12.00
Caroline – mandag og onsdag kl. 16.00 til 18.00

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/
servicechef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed
om at blive ringet op.
I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil vi så vidt
muligt forsøge at advisere jer på forhånd.

Du kan skrive til os på følgende e-mail adresser:
glh@fadl.dk  (Gitte Haupt) eller cm@fadl.dk (Caro-
line Møller).

            Venlig hilsen

Gitte Haupt & Caroline Møller
Servicechef Vagtchef
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Halløj – kom lige ud af starthullerne!

I dette semester har Vagtbureauet mulighed for at
afholde et ekstra VT-II kursus, som ikke har været
annonceret i Semesterhæftet. Kurset afholdes 7. – 8.
og  10. oktober 2000, så hvis du ikke allerede har
meldt dig til et af kurserne, har du alle tiders mulig-
hed nu.
Vagtbureauet kan sagtens bruge nogle flere
børneventilatører, da vi har rigtig mange børnehold
i gang.

Du kan bruge kursustilmeldingen fra semesterhæftet
– du skal blot skrive ”ekstra” i stedet for at ønske
hold A eller B!

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Maria Busk på tlf. 35 24 54 02.

Ansøgningsfristen er søndag den 24. september 2000.
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Der er sneget sig en fejl ind i efterårets semester-
hæfte!
Under beskrivelsen af VT-kurset står der, at kursus-
afgiften er på p.t. 320,- kr.- dette er ikke sandt !
FADL’s bestyrelse i København betaler nemlig kursus-
bøgerne til alle FADL’s kurser.

Vagtbureauet beklager - og håber at det får endnu
flere til at  søge ovennævnte kursus !
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I forbindelse med alle kurserne i efteråret, tillader
Vagtbureauet sig at gøre opmærksom på, at evalu-
ering af et kursus er obligatorisk !
Kursisternes evalueringer er vores bedste værktøj
til at forbedre kurserne, så husk nu at aflevere jeres
evaluering  for de næste kursisters skyld.

����
	
��������3���

Problemerne med at skaffe følgevagter til SPV-kur-
sister skulle forhåbentlig være løst fra dette seme-
ster, da Vagtbureauet er blevet bevilget penge til
betaling for dette. Foreløbig kun som et pilotpro-
jekt, men forhåbentlig med en permanent løsning i
sigte.

 Skulle du alligevel være i den uheldige situation at
du ikke får dine følgevager, før dine vagtbindings-
måneder begynder, skal du ikke fortvivle.
Alle kursister får mindst tre måneder til deres vagt-
binding, så hvis de bliver forsinket, bliver dine vagt-
bindingsmåneder automatisk udskudt !
Undervisere søges til VT-kurset
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Du skal kunne undervise på næstkommende semesters
kurser, begyndende cirka i februar år 2001.
Pensum
Modul 1 omhandler følgende:

Respirationsvejenes anatomi, fysiologi, patologi og
behandling.
Nyrernes og urinvejenes anatomi, fysiologi, patologi
samt behandling.

Modul 2 omhandler følgende:
Kredsløbets anatomi inkl. elektrofysiologi samt pa-
tologi og behandling.
Monitorering af patienter.
Hjertestopbehandling – teoretisk grundlag.
Kvalifikationer
Du skal have lyst til at undervise og være rutineret
ventilatør. Har du undervisningserfaring, er dette
naturligvis en fordel.
Arbejdstid og løn
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. kr. 258,-
pr. time.
For tiden afholdes fire VT-kurser i forårssemesteret
og fem VT-kurser i efterårssemesteret; dette inde-
bærer 18 undervisningsmoduler hvert år.
Ansøgningsfrist
Skriftlig ansøgning stiles til vagtchefen og sendes
til:

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

Ansøgningsfristen er mandag den 25. septem-
ber 2000 kl. 12.00 på vagtbureauet.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om
stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
vagtcheferne på telefon 35 24 54 04.
  Annoncer !
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Solopraksis på Frederiksberg søger en stud. med. til
sekretær/sygeplejerske arbejde.
Det drejer sig om fast hjælp hver onsdag eftermid-
dag fra kl. 15.00 - 18.00, samt ved sygdom.

Ansøgere med bestået farmakologi vil blive fore-
trukket.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 20. sept. 2000 kl. 12.00
til Vagtbureauet.
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Holdet er døgndækkende, og du skal kunne ta’ 4-6
vagter om måneden. Du skal også kunne tage ”blan-
dede” vagter, heriblandt dagvagter i hverdagene (2
dagvagter i de første 3 mdr.).
Du skal kunne komme til næste holdmøde den 11/10-
2000 kl. 16.30 på Panum i kantinen.
Kvalifikationer:  Min 300 spv-timer, god
psyk.erfaring.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 27. september 2000  kl.
12.00 til VB

Yderligere oplysninger: Hos  Behrouz på tlf. 28
18 04 25..
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Holdets opgave er at pleje og observere en 18 årig
mand, der lider af Spiemeyer-Vogts Syndrom, som
er en medfødt sygdom, der angriber nervesystemet.
Dette har medført, at patienten er blind og plages af
epileptiske anfald.

Arbejdsopgaverne vil primært bestå i :
1. - at observere patienten for kramper.
2. - at give en hjælpende hånd til personlig hygiejne.
3. - at køre patienten på arbejde alle hverdage.

Vagterne afholdes i patientens hjem. Tidsmæssigt
forløber vagterne fra kl. 23.00 til 09.00  alle ugens
dage.
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Ugestatistik for ugen  11/9-2000 – 17/9-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15 bestilt 5 11 14 8 10 20 10 78
07-15 udækket 0 1 1 0 1 0 0 3 4
15-23 bestilt 18 16 17 18 19 17 11 116
15-23 udækket 2 1 0 0 4 0 0 7 6
23-07 bestilt 16 24 15 16 21 19 14 125
23-07 udækket 0 4 1 1 2 0 2 10 8
ialt bestilt 39 51 46 42 50 56 35 319
ialt udækket 2 6 2 1 7 0 2 20 6
dæknings % 94 88 95 97 86 100 94

I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og
udækkede SPV-vagter.
Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-
vagter.
Tallene i rubrikken “dæknings %” angiver for hver dag, hvor stor dækningsprocenten har været.
Tallene i rubrikken “%” angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor dækningsprocenten har
været.
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Ugestatistik for ugen: 11/9-2000 – 17/9-2000

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 2 2 2 2 0 3 3
Arbl. Vagter 8 7 8 8 8 6 8 53
Planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18 120
Antallet af ledige hold opgøres kl. 24.00. Er der anført et minustegn i kolonnen “ledige hold”,
angiver det antallet af ubesatte bestillinger fra hospitalerne. Når antallet af arbejdsløse vagter
ikke svarer til antallet af ledige hold, skyldes det, at der i døgnets løb seponeres hold eller, at der
i døgnets løb bestilles hold og ofte kombineres dette.
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Krav.
× 500 SPV-timer.
× Kørekort.
- Lyst til at arbejde i et privat hjem.
- Du skal kunne komme til holdmøde 16. okt kl. 17.00

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Hanus Joen-
sen tlf: 28 14 66 09.

Ansøgningsfrist:      Torsdag den 5. okt.  2000 kl
12.00 på Vagtbureauet.
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Er du træt af kedelige VT-vagter, er du træt af ikke
at få de vagter du er skrevet op til – så har vi et
tilbud til dig. Kan du lide at passe børn og vil lære
mere om det, er vi helt sikre -  Børneholdet stedet
for dig.

Den største og ældste myte om børneholdet er, at vi
bare sidder i 8 timer og holder tube – Det passer
ikke!! Netop fordi vi er børnehold bliver vi oftest
taget med på råd og får lov til at deltage i plejen
omkring børnene på en væsentlig mere interessant
og fagligt udfordrende måde. Har man sagt børn må
man også sige forældre og her lærer man at få god
kontakt dem og pårørende i det hele taget, men man
er aldrig alene med diverse problematikker.
Når vi ikke passer børn fungerer vi på lige fod med de
andre VT-hold og passer voksne.

Hvad kræver vi af dig
Min. 150 VT-timer og at du tager børnekurset i først-
kommende semester
At du kommer til vores næste holdmøde

Onsdag den 27. september kl. 19.15 på Panum
(studenterklubben)

Hvad får du af os:
Gode spændende og lærerige vagter
Du får ofte love til væsentlig mere end på alminde-
lige VT-vagter
Vi står altid nr. 1 i VT-køen til børn og vil for frem-
tiden også stå nr. 1 i køen til alle vagter på Rigsho-
spitalet – Du vil således være næsten sikker på at få
dine vagter, hvis du er på vores hold.

Er du blevet nysgerrig, har spørgsmål eller ved du
allerede nu at du vil på holdet så kontakt holdleder
Anne-Louise på 38882999 eller kom til vores hold-
møde
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Holdet passer en sød og frisk 13-årig dreng, der har
sølvkanyle og jejunostomisonde.

Vi dækker den halve måneds nattevagter og alle
dagvagter på hverdage, hvor vi følger med i skole.
Af og til, dækker vi aftenvagter. Vi plejer ikke at
dække vagter på helligdage som jul og nytår. Holdet
har eget TV/video som kan benyttes i nattevagterne!

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

Kvalifikationskrav: Min 150 VT-timer, erfaring med
børn og god til at begå sig i et privat hjem.
Du skal være fleksibel og fast kunne tage min. 6
vagter, også i eksamensmånederne. Vi følger dren-
gen som han udvikler sig, så du skal kunne svømme,
cykle osv. Cykel stilles til rådighed af familien. Det
forventes at du kan være på holdet mindst et år,
gerne længere.
Det er ikke tilladt ventilatører at ryge i hjemmet.

Oplæring: 1 lønnet 6 timers følgevagt.

Transport: Nemmest i bil (men langtfra nødven-
digt), ellers kystbane (+ 20 minutters gåtur).
Der ydes 2 timers transportgodtgørelse per vagt.

Yderligere oplysninger: Kan fås hos holdleder Ale-
xander,  tlf. 38 34 62 08.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 21.09.00 kl. 12.00
på Vagtbureauet
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…. er du glad for børn, så er dette lige noget for dig!

Holdet varetager observation og pasning en dreng på
8 måneder, der er født med den meget sjældne syg-
dom UNDINES SYNDROM. Dette er en kronisk li-
delse, hvis primære symptom er, at vejrtrækningen
bliver meget svag under søvn. Drengen ligger derfor
med BIPAP, hver gang han sover.

Arbejdet omfatter dels ventilatøropgaver og dels
almen pleje af barnet. I nattevagterne består arbej-
det typisk i at montere maske og BIPAP, observere
drengens saturation under søvn, rengøre udstyr samt
skifte ble, give mad, lulle i søvn etc., så forældrene
kan få hvilet. Der kan også blive tale om enkelte
dagvagter, hvor arbejdet desuden består i at lege
med barnet eller gå en lille tur.

Der er tale om nattevagter alle ugens syv dage af
cirka 12 timers varighed fra kl. 21.00 til 09.00 (kan
eventuelt ændres efter aftale med forældrene, hvis
klinik eller obligatoriske timer starter før klokken
09:00). Derudover vil der være enkelte dagvagter af
meget varierende varighed. Holdet arbejder på Fre-
deriksberg.

Vi kan tilbyde – et fast job med
· samvær med en glad, aktiv, opmærksom og tillids-
  fuld dreng
·sikkerhed for, at du får de vagter, der er planlagt på
 holdmøderne (dog med forbehold for få aflysninger
 eller ændringer i familiens ferier og fridage)
· mulighed for at læse, studere, se tv e.lign., når
  Jonas sover om natten
· arbejde langt ud i fremtiden
· god mulighed for at skrive OSVAL om det sjældne
 Undine Syndrom (forældrene har et meget godt kend-
 skab til sygdommen, kan forsøge at etablere kon-
 takter til andre Undine-familier og har en samling
 af mange af de videnskabelige artikler, der eksiste-
 rer om Undines symdrom)
· et meget tæt samarbejde med barnets forældre
· fleksible forældre, som efter aftale gerne tager
  over, hvis du skal på klinik, har obligatoriske timer
  e.lign.
hvis du har:
· min. 150 VT-timer
· BVT-Kursus eller er villig til at tilmelde dig det
  førstkommende kursus
· erfaring med pasning af små børn eller blot er
  totalt vild med små størrelser
· interesse for at arbejde i et privat hjem
· et venligt og fleksibelt væsen
· en smule fingersnilde, lidt praktisk sans, en god
  dømmekraft samt evnen til at bevare roen, hvis der
  skulle opstå et akut problem
· mulighed for at tage 4 vagter pr. måned (også i
  eksamensperioderne)
· mulighed for at være på holdet i mindst et halvt år
- meget gerne længere

Oplæring sker på din første nattevagt af forældrene,
som på skift er til stede hele natten. Herefter har du
en prøvetid på en 2-3 vagter (dine vagter vil starte i
oktober).

Skriv en ansøgning, hvis dette måtte have interesse.
Ansøgningsfrist: d. 25. september kl. 12.00.
Yderligere information fås hos holdleder Kasper
Østrup Larsen, 38860023.
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Holdet passer en lille pige på 8 måneder. Hun har
nedsat sutte- og synkefunktion og er sent udviklet. I
øjeblikket er hun under udredning for diagnose. Hol-
det passer hende alle nattevagter samt en ugentlig
dag- og aftenvagt, der arbejdes dog hen mod, at
holdet kun skal være natdækkende eller aften/nat-
dækkende. Arbejdet består af sugning efter behov,
madning på sonde (har fået anlagt PEG-sonde), give
maske-PEP, observation af saturation i nattetimerne,
medicingivning, vedligeholdelse af udstyr samt mas-
ser af kærlig babypleje og -stimulation.

Nattevagten er fra kl. 23.00 til 08.00, dagvagten fra
kl. 08.00 til 17.00 og aftenvagten fra 18.00 til 23.00.
Det kan være, at nattevagterne bliver rykket ½ time
frem. Men indtil da, kan du regne med at kunne gå et
kvarter/halv time før om morgenen, hvis du skal til
obligatorisk undervisning. Det sker at vagterne fal-
der udenfor de angivne tidsrum. Vi passer barnet i
hendes hjem på Frederiksberg.

Holdet kan tilbyde dig:
-en sød lille pige, der behøver dig, når forældrene
skal sove.
-sikre vagter. Du får hvad du har planlagt, og ved
hvad du skal ud til. Vi følger barnet, når hun er
indlagt på RH til udredning eller andet.
-gode fysiske rammer, vi passer barnet i stuen (hvor
du kan bruge toilet og køkken hele natten), mens
forældrene sover på 1. sal.
-mulighed for at studere, læse og se TV, når barnet
sover.
-2 søde forældre
-2 lønnede følgevagter af 5-6 timers varighed.
- hyggelige holdmiddage.

For at komme på holdet skal du ideelt:
-have mindst 150 VT-timer
-have gennemført BVT-kursus eller tilmelde dig det
 førstkommende.
-erfaring med og lyst til at passe små børn
-være et venligt væsen med stor tålmodighed og en
 god holdånd.
-have interesse i at arbejde i et privat hjem
-kunne bevare hovedet koldt i pressede situationer.
  Barnet kan være dårlig i perioder, med megen se-
 kretophobning, store dyk i SAT og krampeanfald.
-kunne tage 5 vagter om måneden (hvis DV og AV
 falder bort 4 vagter) -alle måneder.
-kunne blive på holdet i min  1/2 år for at sikre
 kontinuitet.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 27. sept. 2000 kl.
12.00 til vagtbureauet .

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Maria Holte
Nielsen tlf. 32 84 70 04.
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Arbejdet består i udlevering af metadon til stofmis-
brugere i Københavns amt.

Vagterne varer 6-7 timer, og man møder op to perso-
ner kl.8.00 i Glostrup. Herfra kører man så rundt til
forskellige steder i amtet og varetager metadon-
udlevering.

Kvalifikationer:
- Du skal være MVS’er
- have bestået farmakologi og mikrobiologi
- ikke være længere på studiet end 11.semester
- kunne tage min.5 vagter pr. måned (også i eksa
  menstiden!) med start i marts 2000
- have kørekort.
Ansøgningsfrist: Onsdag den 27. sept. 2000 kl.12.00
på Vagtbureauet

Yderligere oplysninger: Kontakt holdleder Morten
B. Nielsen tlf. 20 42 59 02.
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1. DEL

1. SEMESTER
Finn Bojsen Møller, 11. udgave
Bevægeapparatets anatomi                                
sælges for 250 (nypris 630,-)

Anatomi
Indre organer
E. Andreasen og Bierring
7.udgave, nypris 685,- sælges for 350

2. DEL

7. SEMESTER
Genetik
Thompson and Willard
Genetics in medicine
5. udgave, nypris 498 sælges for 95

12. SEMESTER
Clinical surgery (ny) seneste udgave
Cushieri et al.
anbefalet lærebog på engelsk i kirirgi
nypris:  475 sælges for 250

HENVENDELSE:
Ring til 33 93 55 90
bedst mellem 18 og 20
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Medicinsk kompendium13. udgave………200, kr
Clinical Medicine, Kumar & Clark………250, kr
Basisbog i ortopædkirurgi 3. udgave…...250, kr
Basisbog i hjerte og karsygdomme……..175, kr
Tlf.:  35 39 03 40  Gholam
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* Basic and clinical pharmachology   7. Udg. af
Katzung  300 kr
* Basal og klinisk farmakologi  1.udg.  af 
Kampmann og Gram 150 kr.
*basal og klinisk mikrobiologi  2. udg. Af Niels
Højby 350 kr.
tlf. 26832517
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”Med livet i hænderne” – det er overskriften, når
Dansk Røde Kors samler ind i hele landet søndag
den 1. oktober. Målet er at få samlet 20 millio-
ner kroner ind.

Totredjedele af indsamlingen går til det interna-
tionale katastrofearbejde og en tredjedel til ar-
bejdet herhjemme, hvor Røde Kors hver dag hjæl-
per ensomme, hjemløse, tilskadekomne og an-
dre, der har brug for omsorg og støtte.

For at nå det ønskede mål og nå ud til hver en
gadedør i landet, har Røde Kors brug for 20.000
frivillige indsamlere - ganske almindelige men-
nesker, som vil bruge 3 timer af deres søndag på
at hjælpe med at redde liv verden over.

Siden sidste indsamling har Dansk Røde Kors
hjulpet ofrene for jordskælvet i Tyrkiet, over-
svømmelserne i Mozambique, tørken i Etiopien
og 46 andre katastrofer.

Alle, der har lyst til at samle ind, søndag den 1.
oktober 2000 fra 11-14, kan melde sig på
www.redcross.dk allerede i dag – eller på telefon
38 38 38 38 -  fra den 28. august.
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Overlæge dr.med. Egon Toft, Aalborg, importe-
rer splinternye, ret fede stetoskoper fra U.S.A.
Det er en kopi af HP’s „Rappaport-Sprague ste-
toskop, som sælges i USA for ca $250.
Beskrivelse: Dobbeltløbet (Hele vejen = bedre
lyd) Udskifteligt hoved (Stort og lille medfølger)
3 sæt ørerpropper 1 sæt ekstra membraner

PRIS : 400,00 KR:
Kontakt Trine 7.sem. Glostrup
35269393 el. 26361207
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I Hellerup/omegn af 23-årig medicinstuderende
pige. Max.450.000,-/2.800,-
Alt har interesse.

Kontakt Susanne på: 45 76 65 30
eller på: studmed1977@hotmail.com.
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Fra omkring 1. januar 2001 og et halvt år frem
forventes 15-20 kollegiepladser ledige. Adgang
til optagelse har studerende ved Københavns
Universitet, Danmarks tekniske Universitet og
tilsvarende højere læreanstalter. Forespørgsel
om eventuel øvrig fortrinsret bedes rettet til
Studentergårdens efor. Optagelse er betinget af
bestået 1. årsprøve eller tilsvarende eksamen
(et års normeret studieårsværk). Huslejen er p.t.
1.380 kr. pr. måned + 20 kr. i kollegieafgift.
Huslejen inkluderer vand, varme, el samt rengø-
ring af fællesarealer. Der er adgang til fælles-
køkkener og -bad, læse- og fjernsynsstue, have,
tennisbane, billard- og bordtennisrum, mørke-
kammer, musikstue, vaskemaskine m.m. På væ-
relserne forefindes telefon og internetadgang,
håndvask og et klædeskab, derudover vil møble-
ment i et vist omfang kunne stilles til rådighed.
Ansøgning skrives på særlige for Studentergården
bestemte ansøgningsskemaer. Skemaerne kan
tilsendes efter skriftlig henvendelse vedlagt fran-
keret svarkuvert (takst: laveste A-post), eller de
kan nedtages fra Studentergårdens hjemmeside.
Udfyldte ansøgningsskemaer afleveres til
Studentergårdens efor Bent Jørgensen, Tagens-
vej 15, 2200 København N, senest  mandag 2.
oktober 2000 kl. 12,00.
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Vi møtes på Café Norden kl. 19.00, torsdag
21.09.00 i 2.etg.Vi drar så på Jazz-kveld på
Studenterhuset kl. 20.00.
ALLE ER VELKOMMEN!!!

Hilsen Vibeke,
ANSA-København.
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Det er tid igen til at lave medicinerrevy, så hvis du går rundt og har drømme om at skrive årtusindets
sketch- og sangnummer, lave kulisser der vil få det Kongelige Teater til at segne af fryd, lyd og lys der får
ILM til at pakke sammen…

Har du lyst til at være med? Så kom til:

Opstartsmøde i studenterklubben onsdag den 4/10 kl. 20.00 og mød andre, der også vil være med, til det
første revymøde for medicinerrevyen 2001.
Vi regner med at premieren i år bliver 21/2-2001, og i hvert fald holder vi den første
krea- hyttetur i weekenden 27-29/10.
På mødet vil vi blandt andet fortælle om hvad medicinerrevyen er, hvad den
indebærer af tidsbrug, især i perioden omkring semesterstart foråret 2001. Og
fortvivl ej: Hvis du ikke kan komme onsdag den 4/10, så kom onsdagen efter til
opstartsmøde nummer to.

På vegne af revyen, Julie ”Pipfugl” Grüner  og Søren ”Bluefooted Bubbie” Hoff
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Velkommen til et nyt semester allesammen!
Vi er netop kommet hjem fra en kanon 4-dages dykkertur til Kullen! Tak
for turen til alle deltagere!!!
De næste ture er allerede ved at blive planlagt (Kullen & Lysekil m.m.), MEN indtil da har vi fremtryllet
en GRATIS SVØMMEHAL én gang om ugen i vintermånederne for et begrænset antal deltagere (max. 20).
Det foregår på TIRSDAGE fra kl. 20:15 - 22:00 i perioden 3/10 - 28/11 & 6/2 - 27/3 (dog ingen træning d.
17/10 grundet efterårsferien).
Der vil være mulighed for decideret svømmetræning, aflæggelse af sikkerhedsprøver, UW-Rugby og hvad
medlemmerne ellers kan finde på af seriøse ting...
Stedet er Vigerslev Allé Skole Svømmehal !

Tilmeldingen gælder for hele perioden, og man er forpligtet til at komme hver uge (Ved mere end 2
ubegrundede fraværsgange bliver vi nødt til at lade en anden fra ventelisten komme til. Kommunen kræver,
at vi er mindst 12 hver gang). Vi kræver blot, at du er medlem af PUC eller et PAF-medlem meldt ind sidste
semester. Mht. PUC medlemskab og yderligere info, se særskilt opslag, og kom til INTRO-MØDET !

Vi tager allerede imod tilmeldinger NU, så kom ud af starthullerne og kontakt os, inden svømmehallen er
FYLDT!!! Dette kan gøres ved at kontakte Erik (209) på 26184156 eller skrive en e-mail til os på vores
adresse PUC@dk2net.dk !

Våde hilsener
PUC
Christian (201) & Erik (209)
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PUC – Panum Underwater Club er fra dette semester blevet en selvstændig forening, dvs. vi vil ikke
længere være en afdeling af PAF.
De hidtidige arrangører har nemlig i samråd med medlemmerne afgjort, at PUCs videre udvikling og
muligheder vil være hæmmet, hvis vi fortsætter at høre under en forening, som PAF, hvis aktivitets-
spektrum er meget bredt.
PUC har nu rundet 50 henvendelser fra dykke-interesserede studerende. Vi har haft 2 dykkerture i somme-
rens løb, i vintermånederne står svømmehalstræning på programmet og i nær fremtid vil vi også tilbyde alle
Panum studerende at tage dykkercertifikat hos os. Kort sagt, vi sigter at blive Panum-studerenes
1.prioritet ved valg af dykkerklub !
Men med klub menes også, at vi ikke er et kommercielt dykkercenter. Ingen tjener på aktiviteterne og vi
står selv for alt praktisk for at holde turpriserne nede. Dog betyder en sådan filosofi, at klubbens eksistens
afhænger af medlemmernes indstilling. Det er således medlemmerne selv, som former klubben, og vi byder
derfor alle velkommen som vil være med til at arrangere ture, undervise m.m.

Det skal dog bemærkes, at PUC’s udmeldelse af PAF på ingen måde betyder at PAF ikke er en god forening.
Det er utroligt engagementfulde mennesker der står bag, og interesserer man sig for jagt, fiskeri, friluftsliv
o.l. er det kun et meget anbefalelsesværdigt sted at søge hen.
Vi ser selv frem til et fortsat samarbejde med PAF og håber på fælles arrangementer og materiel i
fremtiden.

Mht. de personer, som er blevet medlemmer af PAF i forrige semester gælder deres kontingent efterårs-
semesteret ud hos PUC. Studerende som ønsker at blive nye medlemmer af PUC kan melde sig ind ved at
sende en mail til PUC@dk2net med information om navn, studieretning/hold, e-mail, tel.nr., fødselsdato,
certifikat og antal dyk/sidst dykket dato. Kontingentindbetaling/info m.m. vil herefter følge i starten af
forårssemesteret 2001, hvor en stiftende generalforsamling og ny vedtægtsgodkendelse også vil finde sted.
Info vil følge i MOK.
Vi vil slutte af med at indbyde alle interesserede, nye som gamle, og ikke mindst alle de nye russere, til et
introduktionsmøde onsdag 27. September kl. 16:00 i Panumkantinen

Det er vigtigt, at alle dukker op, selv dem der allerede kender os godt i forvejen, da der vil være mulighed
for indmeldelse i den nye PUC, oplysning om vore fremtidige planer/aktiviteter/ideer og muligvis fremvis-
ning af dias fra vores ture. Send os en mail hvis du er forhindret i at komme, så vender vi tilbage med info

Vel mødt.
Venlige hilsener PUC, Christian (201) og Erik (209)

Fra tirsdag den 19. september vil studenter-
præsten og den akademiske medarbejder være
på det nye kontor på Panum, 15.2.1. ved siden af
IMCC’s kontor.
Træffetider og telefonnummer vil være uændrede:

Nicolai Halvorsen træffes på kontoret
Tirsdag 10-12
Torsdag 12-14
Samt gerne efter aftale på telefon 35 32 70 94
eller 20 46 41 93

Lise Lotz er på kontoret
Mandag 10-13
Onsdag 10-13
Torsdag 10-13

Onsdag den 20. september
kl. 17.00
i Skt. Andreas Kirke, Gothersgade 148
”Religion og den syge krop”

Henning Nabe-Nielsen, præst ved Rigshospita-
let.

Religiøse og kulturelle forskelligheder træder
ofte meget tydeligt frem i forbindelse med ind-
læggelse. Selvom vi umiddelbart anser det dan-
ske hospitalsvæsen for a-religiøst og værdifrit,
så er det præget af kristendommen på en lang
række områder. Der arbejdes mindre om sønda-
gen og serveres julemad til jul. Personalet kan
således meget ofte uafvidende komme til at for-
øge smerten ved hospitalisering, fordi den syges
kulturelle og religiøse livsforståelse negligeres.
Herefter – kl. ca. 19.00 - planlægningsmøde, hvor
alle er meget velkomne til at komme med gode
ideer til næste semesters program.

Fredag den 29. september
kl. 19.00
i Skt. Andreas Kirke, Gothersgade 148
Oktoberfest

Nøgleordene er øl, stegt svin, lederhosen, jodlen
og edelweiss. Arrangeres i samarbejde med
studentermenigheden ved Trinitatis.

Billetter a kr. 50,- sælges på de respektive
studenterpræsters kontorer. Entré efter spisning
- kl. ca. 22 - kr. 25,-

Tirsdag den 3. oktober
kl. 11.30-15.30
i Lundsgaard Auditoriet på Panum Instituttet
”Uden mad og drikke….”

Temadag om spiseforstyrrelser. Gennem tre op-
læg belyses temaet fra forskellige synsvinkler.
Reinhard Stelter, Institut for Idræt, om krop,
identitet og iscenesættelse.
Birgit Severin, speciallæge i psykiatri, om at
”Uden mad og drikke….” klarer krop og sjæl sig
ikke.
Niels Kayser Nielsen, Århus Universitet om mad
mellem opbrud og tradition.

Nærmere oplysninger om arrangementerne og
studenterpræstens øvrige arbejde kan findes på
hjemmesiden www.sund.ku.dk/praest eller  fås
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Hermed indkaldes til sæsonens første PIT-møde. Det er vigtigt at netop
DU møder op, da der skal uddelegeres en del opgaver, samt fortælles
spændende nyt.

Alle opfordres til at møde op Onsdag d. 27/9, klokken 20.00, på IMCC-
kontoret, hvor der vil blive serveret lette forfriskninger.
Med venlig hilsen.
Lasse
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Den traditionsrige floorballklub Centrum FC sø-
ger forstærkninger til den kommende sæson. Vi
er netop rykket op i 2. division og har et rutine-
ret hold, der angriber fra første fløjt. Du behøver
ikke være tidligere NHL-spiller, men en eller
anden form for erfaring med en stav i hånden er
at foretrække. Vi træner lørdag 10-13 i Idræts-
huset (Østerbro Stadion) og evt. tirsdag 20-22 i
Århusgade. Har du lyst til at være med, så kon-
takt mig på 3536 3596.

MVH Thomas, 602
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Så er det på tid at mødes igen efter sommerfe-
rien og lære de nye at kende.  Vi mødes i klubben
på fredag den 29. september kl 17:00.  Obligato-
risk fremmøde til alle de nye.
Venlig hilsen & vel mødt             Stjórnin
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Alle tutorer bedes møde op på onsdag kl.19.00 en
time før stormødet. Vi skal tale om bl.a. TUTOR-
FESTEN m.m.

Gordon
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Hvem sørger for at ca. 200 stud. med.’er bliver
sendt til udlandet om året?
Hvem uddanner barfods-læger i Bolivia?
Hvem vaccinerer og uddanner børn i Calcutta?
Hvem hjælper burmesiske flygtninge i thailand-
ske flygtningelejre?
Hvem underviser folkeskoleelever i sexologi?
Hvem arbejder med vandforsyning og uddannelse
af sundhedspersonale i Zimbabwe?
Hvem leger med børnehjemsbørn i Rumænien?
Hvem samarbejder med bl.a. WHO, Røde Kors,
DANIDA og UNICEF?
Hvem er en del af international organisation for
1,7 mill. stud. med.’er?

VI GØR EN FORSKEL

Info-møde mandag d. 25. september kl. 15
I mødelokale lille M  (10 m. før kantinen)
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er et forum for kristne medicinstu-
derende.. Vi kommer fra forskellige
kirker og går på forskellige seme-
stre men plejer at mødes en gang om måneden
hjemme hos én fra gruppen til en ”faglig” aften
eller bare for at snakke sammen. Har du lyst til
at være med kan du bare dukke op til arrange-
menterne.

FREDAG  D. 22. SEPTEMBER  : lad os mødes og
spise sammen i studenterklubben klokken 12 ,
særlig inviteres de nye studerende.

ONSDAG D. 27. SEPTEMBER : Semesterstart
kl. 19:30, stedet angives i næste MOK.
14. – 15. OKTOBER  :  Weekendlejr i Dianalund
om epilepsi og psykiatri, program følger. Reservér
dagene!
vis du vil vide mere eller spørge om noget kan du
kontakte David på  Straarup@mdb.ku.dk eller
Jutta på 35828489

Til alle nye hvad er PAF:
Pif, paf, puf så er de borte på ture af alle
slags. En forholdsvis nydannet forening som
er vild med al mulig og umulig slags frilufts-
liv. Vi består nu af fire underafdelinger:
 Jagt
 Fiskeri
 Ture
 Idræt
Vores kalender bliver lavet efter interesse og på
de første møder i semesteret. Alle kan komme
med hvad de har på hjertet og som de gerne vil
dele med medstuderende. Vores største attrak-
tion har været squash-turneringen med 50 delta-
gere. Det prøver vi igen her i efteråret. Vi basere
vores ture på nonprofit og velvilje. PAF har lokale
i kælderen over for dissektionsalen og man kan
bare møde op til møder med ideer. Det er dog en
fordel at man også selv vil være med til at arran-
gere turen eller eventen. Det koster den urime-
lige sum af 50 daleroner per semester at være
medlem af PAF.
Vi glæder os til at se nogle nye dobbeltløbede,
stænger, snuder eller bare dig.
Med Farvede Efterårshilsner
Bjørn Reseke
Formand
Tlf: 28 15 18 84
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På fase I er undervisningen meget teoretisk, og
der skal læses rigtig mange bøger. Det kan virke
som om, at der er meget langt til klinikken og alt
det spændende, som man en dag skal ud og arbejde
med. Men fat mod, hvis Du har lyst til

-at opleve hverdagen på et dansk hospital ?
-at se med egne øjne om virkeligheden passer med
bøgernes støvede verden ?
-at prøve kræfter med dit fremtidige job ?

 der er nemlig andre muligheder for at opleve kli-
nikken end FaDL-vagter:

- et præklinisk ophold.

Her opholder man sig to uger på en dansk hospitals-
afdeling og følger lægerne i dagvagterne (og natte-
vagterne hvis man har lyst). Det kan både være på
stuegang, i ambulatorierne og ikke mindst skade-
stuen. Man får mulighed for at prøve en masse
ting af f.eks. at sy, lægge venflon og måske være
med til en operation. Opholdene koster 300,- og

man kan komme afsted i januar eller i sommerfe-
rien.
På IMCC-kontoret står en tyk mappe, hvor du kan
læse om dine medstuderendes oplevelser på præ-
kliniske ophold.

Du kan selv deltage aktivt i præklinisk udvalg og
således være med til at arrangere dit eget og
andres prækliniske ophold. Præklinisk udvalg be-
står for øjeblikket af 3 ”fase I´ere”. som alle har
været med til at arrangere deres eget ophold, og
gruppen er altid åben for nye.
Vi holder første møde d. 22. september 2000 kl 11-
13 på IMCC´s kontor lokale 9.2.2, her skal vi snakke
lidt om planlægning af ophold i januar, og vil også
fortælle lidt om gruppen
-  så hvis dette har vakt din interesse så ses
vi……………
Venlig Hilsen PU
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Efterårets arragementer:
Tur: Overlevelsestur

21-22/10
Sejlerhygge, foredrag og
evt. sejltur

Fiskeri: Trykkevælde Å til aborretid
Kuttertur i feb. For at undgå silde
helvede
Fluebinding i de mørke aftener

Idræt: Squash turnering
Rapelling måske????

Jagt: Nye jægere fejre´s samtidig med vores
nye lokaliteter
Der kommer flere skydebane ture hvis i
ikke nåede den i går
Jagttegnskursus

Alle datoer kommer på, og hvis i vil høre mere så
ring eller stop mig på gangen. Der vil også komme
tilmældingsfrister med betaling pga. dårlig erfa-
ring med opmødet.

Møde i vores lokaler i kelderen Torsdag d.28/
9 kl.16.00. For nyskjerige og gamle rotter. De
lidt haleløse rotter!!!!!
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21/9 American Beauty
28/9 Alt om min Mor
5/10 Tema Fest
12/10 I Kina Spiser De Hunde
19/10 Filmmaraton: Se film hele natten
25/10 Being John Malkowitch
2/11 Sound of Music
9/11 Skandinavisk Film
16/11 Fight Night - Et tæsketema
23/11 Das Boot
30/11 Buena Vista Social Club
7/12 Saving Privat Ryan
14/12 Nightmare Before Cristmas

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
50 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger.
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Det bliver et helt usædvanligt år for den 42-årige
Lester Burnham. Han siger sit job op, lægger an
på teenagedatterens veninde, køber sin drøm-
mebil, begynder at pumpe jern og sætter sin
strigle af en hustru på plads efter flere års un-
dertrykkelse. Men det kan have sin pris, når man
som Lester forsøger at finde ind til skønheden i
sit trivielle forstadsliv.

Længde: 122 min
Medvirkende: Kevin Spacey, Annette

Bening og Thora Birch.
Instruktion: Sam Mendes
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Kan I også mærke det ?

- der er noget ubehageligt i
luften...

����������
��
�����
 ������
�
 ��
���
��
 ����������
�������,,,

-��(<������	�
������
��
����
�
��������
�
	��1��
�
�#

��������1�����	��#

����,�
���9����
�1��
+,�
��###

%
�1������������	�
��������������
	��	������������	���+�/��

�������	�
��	����������

���&'���

$��= ��!�=���

=�+�/��
�
���
	������	
���	���	�
�((#���/���������8�
������
��
�

���������#�&>#))���&0#))

�������
���



�

������������������

�����
������,�
�������-������
�
	��
�������
I et debatindlæg i MOK nr.1 (6.september) har en
stud.med. efter en klage gjort sig nogle tanker, som
desværre ikke alle er lige rimelige og følgelig alle-
rede har forårsaget noget besvær for medstuderende
og andre. Derfor følgende forsøg på en afklaring.

&#
Det er korrekt, at undervisningsministeriet i forbin-
delse med behandling og afgørelse i en konkret klage-
sag har beskæftiget sig med beståelsesgrænsen og
herefter dels har givet den studerende og fakultetet
meddelelse om at den studerende skulle registreres
som havende bestået cellebiologi, dels til samtlige
videregående uddannelsesinstitutioner m.fl. den 13.
juli har udsendt en skrivelse som rummer ministeri-
ets nuværende forståelse af formuleringen i karakter-
bekendtgørelsen fra 1995, § 6, sidste punktum.

(#
Det hedder i  bekendtgørelsen “I skriftlige og mundt-
lige præstationer, hvor man med rimelig nøjagtig-
hed kan angive, hvor stor en brøkdel af den stillede
opgave eller det forelagte emne den uddannelsessø-
gende har kunnet klare, skal denne brøkdel være
over 1/2.” Det var en ændret formulering i forhold til
bekendtgørelsen fra 1971, hvor der om graden 6 stod,
at den “gives for den eksamensadfærd, der bedøm-
mes som udtryk for det mindstemål af viden og an-
vendelse af viden, der kan anerkendes, for at prøven
kan betragtes som bestået. Nu hedder det så i mini-

steriets skrivelse: “Det er ministeriets opfattelse,
at har den studerende kunnet klare det mindst måle-
lige over 50 % af den stillede opgave eller det fore-
lagte emne, er prøven bestået.” Fra at handle om et
mindstemål, senere over halvdelen (og det kan der jo
gives mange bud på), og tydeligvis om en faglig afgø-
relse, fastlår ministeriet nu - uanset beregningsgrund-
lag mv. - at det mindst målelige over 50 % betyder at
prøven er bestået. Det er på den baggrund meget
svært at bruge store ord som “soleklare overtrædel-
ser af bekendtgørelserne”, “skandale” og “en vaske-
ægte katastrofe”. Man kan selvfølgelig altid disku-
tere visdommen i den måde hvorpå resultatet af
bedømmelsen af opgaverne i cellebiologi meddeles,
men den har været kendt og fremgangsmåden har
indtil nu ikke været ulovlig.

'#
Fremgangsmåden ved bedømmelsen ved samtlige
eksaminer i medicin er blevet gennemgået i juli/
august: Ved en række eksaminer anvendes ikke pro-
center eller brøkdele; ved nogle anvendes procenter,
men beståelsesgrænsen ligger ved 50 % (bl.a. inte-
greret prøve) og ved  andre anvendes procenter og
beståelsesgrænsen ligger ved 54 %, men alle i et
interval (typisk 45% - 55% samt evt. 98 % og derover)
underkastes en helhedsvurdering og votering (bl.a.
kemi og mikrobiologi). Den eneste eksamen, hvor
karakteren alene er resultatet af en procentangivelse
er cellebiologi.

>#
Da problemet om beståelsesgrænser - og altså også
den vaskeægte katastrofe - optræder ved flere fakul-
teter (og universiteter) har problemet i slutningen af

august været drøftet i et udvalg ved den centrale
studieadministration, hvor der blev fastlagt en fæl-
les fremfærd. Der var enighed om, at karaktererne
for sommereksamen i givet fald måtte revideres (i
overensstemmelse med ministeriets skrivelse), og
at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i overens-
stemmelse med eksamensbekendtgørelsens bestem-
melser tillige måtte revidere karaktererne i celle-
biologi fra sommeren 1999 og vinteren 1999/2000,
hvor resultatet kan dokumenteres (interne notater
skal opbevares i ét år).

<#
Samtlige studerende, der er berørt heraf - og både
inden for medicin og odontologi - fik brev herom fra
Studie- og eksamenskontoret i slutningen af august.
Inden alle bliver indfanget i den rene talmagi i en
diskussion mellem cellebiologerne og Emil
Graungaard/Undervisningsministeriet og inden ad-
vokaterne - navngivne og unavngivne - bestormes:
Man kan ikke hindre ministeriet i at træffe den
nævnte afgørelse i den konkrete sag, heller ikke i nu
at komme med deres præcisering af karakter-
bekendtgørelsens § 6, men man kan betvivle at denne
opfattelse er i overensstemmelse med intentionerne
bag bekendtgørelsen, og man kan konstatere at for-
ståelsen for bedømmelsesprocedurer er beskeden. Gad
vide om “institutternes magt” ikke vil blive brugt til
at fastholde et kvalitetsniveau, uanset procent-
grænser?
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Studenterpræstens kontor 
Blegdamsvej 3b, 9.1.47 
2200 København N 
Tlf.: 35 32 70 94 
Mail: pnh@adm.ku.dk eller lotz@adm.ku.dk 
Hjemmeside: w w w .sund.ku.dk/praest 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler 
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Fredag den 29. september kl. 19.00 

i Sankt Andreas Kirke, Gothersgade 148 
 
 

������������������������������������������� �������������!������
Kodeordene er øl, stegt svin, lederhosen, jodlen og edelweiss. 

 
 

"���������������#��$���������������������������%��������������������������
Billetter a kr. 50,- sælges på de respektive studenterpræsters kontorer.  

 
 

"���������������%����������������������������%��������������&�������������
���������������������������

Billetprisen inkluderer velkomstdrink, mad og underholdning. Etnisk øl og vin kan købes på stedet. 
 
 

&������'������������('�������)���		���*�����	#�$�
Entré efter spisning (fra kl. ca. 22.00) kr. 25,- 

 
 

+����������������������%������������������%����)�������������������'����
�����������

Medbring dit eget ølkrus og deltag i konkurrencen om en stor øl efter eget valg. 
 
 

��������������������������� ���������%���������������������,����������  

Festen arrangeres i samarbejde med studentermenigheden ved Trinitatis. 
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