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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: FADL's Generalforsamling af Olaf Damgaard
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MOK har pt. problemer med at modtage indlæg der
sendes via vores hjemmeside. Upload funktionen vir-
ker pt. ikke. Så I bedes bruge vores e-mail adresse i
stedet for: mok@studmed.ku.dk
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Så er det jo på torsdag, at den store afstemning
finder sted (den om bydelsforsøget, ah joke)
Vi kan bringe Panums første repræsentative menings-
måling, der viser dødt løb: 43% siger ja 43 % siger
nej og 14% ved ikke (Blandt ved ikke hæler man
mest mod et nej). Og så er der jo MOK's neger
Gordon, der ikke må stemme...
Det er jo en gyser.
MOK-red/Jon (ansv)
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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,
planlægning 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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TilstedeAsger Dirksen (fra kl. 15.45), Pernille Due
(fra kl. 13.45), Birthe Glenthøj (til kl. 16), Niels Høiby,
Bjarke Hansen,  Poul Jaszczak, Aleksander Krag, Lis-
beth Ludvigsen, Klara V. Naver, Simon Serbian (suppl.
for Jens Ulrik Jensen).
Endvidere deltog Leif Christensen (studie-
administrator), Lone E. Rasmussen, Jes Braagaard
(studievejl.), Grete Rossing.
Afbud Finn Bojsen-Møller, Asger Dirksen,  Jens
Ulrik Jensen.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Filosofikum
3. Personsager
4. Godkendelse af referat 09-00
5. Studieplan
a. Rapport fra følgegruppen – herunder god-
kendelse af detailplanerne for 1. semester inkl.
ressourceforbrug
b. Studie- & eksamensordning: Justering af
beståelsesfrist
c. Bekendtgørelse
6. Faglig dag
7. Meddelelser
8. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev udvidet med pkt. 5c:
Bekendtgørelse. Dagsordenen herefter godkendt.
ad 2 Filosofikum

Poul Jaszczak bød velkommen til professor
Thomas Söderqvist, som var inviteret til dette punkt.
Thomas Søderqvist redegjorde kort for rektor-
kollegiets nedsættelse af arbejdsgruppen vedr. filo-
sofikum, som han er medlem af. – Der udspandt sig
en længere og meget detaljeret diskussion om filoso-
fikum, som det i øjeblikket er beskrevet. Studie-
nævnet fandt indledningsvist, at forslaget som det er
fremsat griber forstyrrende ind i den aktuelle studie-
planlægning. Studienævnet fandt endvidere, at som
modellen i øjeblikket forelå var det meget få dele af
den, der kunne finde anvendelse i medicinstudiet,
bl.a. fordi der flere forskellige steder i studiet fra
studiestart og til afslutning med særlig faglig vægt
var lagt delelementer ind, der i stor udstrækning var
identiske med eller fagspecifikke tilretninger af de
ideer, der lå bag oprettelsen af filosofikum. Thomas
Söderqvist tog studienævnets bemærkninger og hold-
ninger til efterretning og ville melde tilbage, når
man var nået længere i arbejdet i det rektoralt ned-
satte udvalg.

ad 3 Personsager
Fra en studerende med en kronisk sygdom

forelå en ansøgning om tilladelse til at gennemføre
fase II uden egentlige klinikophold. Studienævnet
kunne ikke imødekomme ansøgningen. Niels Høiby
oplyste, at det ville være muligt for den studerende
at gennemføre klinikophold under forudsætning af
iagttagelse af visse foranstaltninger. Den studerende
vil blive tilbudt klinik-ophold på Rigshospitalet, og
Niels Høiby tilbød at indgå som konsulent.

ad 4 Godkendelse af referat

Referat 09-00 godkendt.

ad 5 Studieplan
a. Rapport fra følgegruppen – herunder god-

kendelse af detailplanerne for 1. semester inkl. ressource-
forbrug.

Professor Hans Sjöström, som var inviteret
til dette punkt, oplyste, at følgegruppen i løbet af
foråret havde fulgt op på de kritikpunkter, som blev
fremført ved studienævnsmødet d. 31. jan. 2000, hvor
rapporterne fra semesterudvalgene var blevet be-
handlet. – De afsatte ressourcer og de overordnede
mål havde været vigtige værktøjer i dette arbejde.
Alt materiale, som er tilgået følgegruppen, er videre-
sendt til studienævnet.

Målbeskrivelser er forsøgt gjort ensartede
og følgegruppen havde ønsket yderligere synspunk-
ter fra fagene. Hans Sjöström pointerede, at mate-
rialet som var udsendt til studienævnet var at be-
tragte som arbejdsmateriale som ikke var endeligt
godkendt hos fagene.
1.semester: De foreliggende planer er i overensstem-
melse med de udstukne rammer. Vedr. kurset i basal
human biologi er foreligger forløb for emner og fore-
læsninger. Øvelser og eksaminatorier skal placeres.
Dette er sket for anatomi, biokemi og kemi – fysio-
logi mangler.
Psykologi er på plads. Klara Naver efterlyste i den
forbindelse kursusplaner. Poul Jaszczak/Hans Sjöström
retter henvendelse til faget.
I Introforløbet er sket ændringer som medfører at
auditoriereservationer skal ændres.
2. semester: Ressourceramme er aftalt. – Der vil
blive udarbejdet en 1. semesterbog, hvor alt hvad
der er relevant for dette semester samles, inkl.
lektionsplaner. Heri vil også indgå en oversigt over
det samlede studieforløb.
Simon Serbian spurgte om det var hensigten at udar-
bejde en bog for hvert semester, så man endte med
at have 12 semesterbøger, hvilket han fandt uhen-
sigtsmæssigt. Hans Sjöström oplyste, at dette endnu
ikke var afgjort. Vedr. hensigtsmæssigheden henvi-
stes til Oslo Universitet, hvor der findes en semester-
bog for hvert semester.
b. Studie- & eksamensordning: Justering af beståelses-
frist.

Punktet gav anledning til fornyet diskus-
sion af rimeligheden i at have beståede eksamener
som forudsætning for holdsætning.

Studienævnet vedtog ændringsforslaget.
Beståelsesfristen for Tentamen i basal human bio-
logi, medicinsk kemi og introduktion til cellebiologi
bliver således før holdsætning på 3. semester. Æn-
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dringen skal godkendes i Fakultetsrådet og Under-
visningsministeriet.

c. Bekendtgørelse.
Der havde været afholdt møde i Undervis-

ningsministeriet mandag d. 26. juni 2000. Aarhus og
Københavns Universiteter vil aflevere fællesbrev til
ministeriet. – Flere af de studerende gav udtryk for,
at de fandt bekendtgørelsen for løst formuleret, og
at den burde være mere præcis omkring studiets
indhold. Der blev tillige udtrykt bekymring for om
skift til den lægevidenskabelige kandidatuddannelse
på grundlag af en bacheloruddannelse fra et af de
andre fakulteter vil kunne ske uden supplerende fag/
prøver, der medfører en studietidsforlængelse. Der
var tilslutning til, at der her er tale om et reelt
problem, men at det nok ville blive svært at overbe-
vise ministeriet.

ad 6 Faglig dag
Lisbeth Ludvigsen fremlagde budget og program for
arrangementet. Studienævnet fandt, at budgettet så
rimeligt og fornuftigt ud. Programmet gav anledning
til nogen diskussion vedrørende fordeling af tid til de
forskellige områder. – Udvalget arbejder videre med
sagen.

ad 7 Meddelelser
Intet til dette punkt.

ad 8 Eventuelt
Klara Naver spurgte til OSVAL og VKO

udvalg. Studentergruppen blev opfordret til at an-
noncere efter medlemmer til udvalgene i næste num-
mer og MOK, som udkommer 6. september 2000.
ref.   Grete Rossing
Næste studienævnsmøde afholdes tirsdag d. 15.
august kl. 14.  Mødet vil fortrinsvis omfatte studie-
planrelevante emner samt mødekalender for efter-
året 2000.

AFLØSNINGSOPGAVE

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

I følgende fag kan der udarbejdes en afløsningsop-
gave:
Anatomi I og II, 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.

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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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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Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
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Venlig hilsen
Studievejledningen
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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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I det forgangne semester blev 8 studerende ind-
stillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dis-
pensation til endnu et eksamensforsøg.  Heri-
blandt var også studerende som ikke opnåede
dispensation til et 4. gangs forsøg. Studienævnet
kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4.
eksamensforsøg.  Der skal foreligge tungtvejende
grunde for at dispensation kan gives. Du skal
derfor være sikker på at være tilstrækkeligt for-
beredt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg.

Henvend dig straks i studievejledningen, hvis
der er risiko for at du kommer ud i sådanne eller
ligende problemer !

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

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

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

Med venlig hilsen
Studievejledningen

fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først
gives, når de eksaminer der er placeret efter 1. år er
forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. semester kan
kun få orlov, hvis årsagen er f.eks sygdom, barsel,
værnepligt eller lignende. Dispensation fra orlovs-
reglerne skal i disse tilfælde søges på studie- og
eksamenskontoret.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til
at få gentaget den undervisning, som du er gået glip
af.
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En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen
har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får
meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovs-
bekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut,
sender studie- og eksamenskontoret årskort til den
studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og
den studerende søger forlængelse af orlovsperioden
ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel
indsendes anmodning om fornyelse af årskort.

Konsekvenser af at have orlov
Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden
for uddannelsen. Den studerende mister valgbe-
rettigelse til de styrende organer i orlovsperioden.
Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksami-
ner eller prøver i et semester, hvor man har eller har
haft orlov.
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Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i or-
lovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i
orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for
meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbage-
betalingen af statslån og statsgaranterede studielån
skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyn-
delse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har
genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med
tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis
man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man

henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910
Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs
grænser for hvad du må tjene under orlov.
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Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også
muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovs-
perioden, men derved mister man retten til at tage
vagter.
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Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp
hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlem-
mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.
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Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts 1995, æn-
drer det ikke på din tidsfrist at tage orlov. Det vil
sige, at der kun må bruges 6 år til fase I og 6 år til
fase II inklusive orlovsperioder, uret tikker altså
videre selvom du har orlov.
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Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis
den bedste løsning for dig hvis du har brug for en
pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at
tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne),
for langt de fleste er semester fri nok det smarteste
- så kontakt din studievejleder før du søger orlov.
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Her er semestrets første åbningstider for oktober
måned ud.
Åbningstiderne for resten af semestret følger senere.
Vi ses i kælderen. Studiesalsvagterne.

Dag:      Dato:      Tidspunkt:                På vagt:
Onsdag 27.9    13 - 17 CJ
Torsdag 28.9    14 - 18 CJ
Mandag 2.10    12 - 16 UTG
Tirsdag 3.10    8 - 10 UTG
Onsdag 4.10    8 - 12  & 13 - 16         UTG/CJ
Mandag   9.10    16 - 18              CJ
Tirsdag 10.10      8 - 10              UTG
Torsdag 12.10    12 - 17              CJ
Tirsdag 17.10      8 - 15           CJ/UTG
Onsdag 18.10      8 - 12 & 13 - 18        UTG/CJ
Torsdag 19.10    14 - 17              UTG
Mandag 23.10    12 - 18             UTG/CJ
Tirsdag 24.10      8 - 10              UTG
Onsdag 25.10      9 - 14              CJ
Torsdag 26.10    14 - 17              CJ
Fredag 27.10    10 - 15              UTG
Mandag 30.10    12 - 18            UTG/CJ

UTG: Uffe Trolle Gronemann
CJ: Christine Jensen
Ret til ændringer forbeholdes - check altid opslag på
døren til studiesalen.
Adgang kun ved forevisning af gyldigt studiekort.
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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 klinik-
ophold, f.eks. i sommerferien eller på et provins-
hospital, kan det meritoverføres, så man frita-
ges for det kliniske grundkursus. IMCCs præ-
kliniske ophold kan godkendes, 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 dag-
vagt.

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
studienævnsadministrationen, lokale 9.1.41, som
du skal bruge som dokumentation for gennem-
ført klinikophold.

Hvis man selv arrangerer et klinikophold, skal
man afmelde sin plads på det kliniske grundkur-
sus, 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 ef-
ter at holdene er oprettet/opholdene er overstået.
Er du i tvivl, så kontakt Annette Jørgensen in-
den du afmelder dig.
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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.
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Der indkaldes hermed til HR-møde for de oven-
stående semestre. Alle semestre bedes stille med
to eller tre repræsentanter til dette møde.

Mødet afholdes Onsdag d. 4. Oktober kl.16.15 på
FADL’s mødelokale
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Det kliniske ophold skal være godkendt senest inden
tilmelding til eksaminerne på 6. semester.

Blanketter til afmelding kan hentes på opslags-
tavlen ved lokale 9.1.41, og skal afleveres i post-
kassen 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.

HUSK! Afmeldingsfrist fredag den 13. oktober
kl. 12.00.
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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 forde-
les efter først-til-mølle-princippet. Brev herom
kan evt. lægges i Studienævnets postkasse ud
for 9.1.41.
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Opgave 1, der er en individuel opgave, blev udleve-
ret ved forelæsningen onsdag den 20. september.
Opgaven kan afhentes her på Afdeling f. Medicinsk
Videnskabsteori. Opgaven ligger i grøn bakke på
bordet overfor lokale 22.3.22. Opgaven skal afleve-
res den 6. november til din eksaminatorielærer.
M.v.h. Kirsten <Kjær
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Kurset godkendes som VKO.
Onkologi er læren om cancersygdomme. For tiden
diagnosticeres ca 25.000 nye cancertilfælde i Dan-
mark om året og cancer er den 2. hyppigeste dødsår-
sag. Problemer, der har med kræftsygdom og kræft-
patienter at gøre, er således centrale i dagens
sundhedsvæsen. De onkologiske discipliner omfatter
grundforskningsorienteret tumorbiologi, epidemio-
logi, forebyggelse, diagnostik, kurativ og eksperi-
mentel behandling, follow-up, informationsproblemer,
palliativ behandling og pleje.
Kurset giver en basal indføring i eksperimentel og
klinisk cancerforskning og behandling ved 2 ugers
teoretisk gennemgang af tumorbiologien inkl. de
hyppigst anvendte metoder, rationalet for de for-
skellige typer cancerbehandling, gennemgang af de
vigtigste cancersygdomme og deres behandling samt
planlægning af kliniske forsøg indenfor onkologien.
Denne del af kurset godkendes som 2 ugers VKO.
Herefter tilbydes 2 ugers ophold på onkologisk eller
hæmatologisk afdeling på RH eller KAS-Herlev samt
pædiatrisk afdeling, RH, hvor der under tutor-vejled-
ning vil blive givet rig lejlighed til at deltage i det
daglige onkologiske arbejde, således at dette i for-
bindelse med kursus godkendes som 4 uger af VKO-
perioden.

Program for kurset kan afhentes ved VKO-sekreta-
riatet efter 1. oktober 2000, hvor det vil være op-
hængt i et chartek på opslagstavlen. Tilmeldelse til
kursus januar bedes foretaget ved indsendelse af
særligt skema, som kan afhentes samme sted som
programmet.

Tilmelding må være modtaget senest den 1. novem-
ber 2000. Deltagerantallet er begrænset til ca. 24.
Meddelelse om optagelse på kursus vil blive udsendt
inden 10. november 2000.

Tilmelding sendes til:
Overlæge, dr. med. Nils Brünner
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet
Strandboulevarden 49, opg. 7.1
2100 København Ø
Tlf: 3545 5606
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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.
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Fadl’s Forlag har lovet at lægge materialesamlingen
på internettet, hvorfra I frit kan downloade den.
Adressen er:
�����������������

Hjælp venligst hinanden.
Venlig hilsen
Eva Støttrup Hansen
lektor
Afd. for Miljø- og Arbejdsmedicin
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Kursus 1, uge 50: Idrætsmedicin, på Idrætmedicinsk
Enhed, Bispebjerg Hospital, Kursus 2, uge 51: Ryg-
sygdomme, på  Reumatologisk Afdl., Frederiksberg
Hospital. Se opslag på VKO-kontoret.
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Fuldstændig som ny. Pris kun DKK 750,- (Nor-
malpris i bogladen DKK 1100,-)
Henvendelse på 22115904 efter 1200
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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 250

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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3. semester helt i nystand!
*Hennekens, Buring Epidemiology in medicine
(nypris 350) 200, kr
*Kirkwood Essentials of medical statistics
(nypris 325) 200, kr
Eller 350 kr for begge to sammen.
*Finn Geneser Color Atlas of Histology
150, kr
Tlf: 35812425 eller 26170145 (Tale med Jesper
eller Birgitta)
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Det vil gjerne vi, men mangler en cellist og en
fiolinist.  Har du lyst til å bytte ut bøker(?!!?)
med musikk av og til, så kontakt oss! NÅ!!!
Jon (3.sem.)- iceboy2000@hotmail.com
Ragnhild (3.sem) - ragnhild_m_k@hotmail.com
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Klinisk Biokemisk afdeling, Glostrup Hospital,
søger studerende på det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet (læge eller tandlæge), der kan bistå
med ekg- og blodprøvetagning i hospitalets am-
bulatorium, dagafsnit og sengeafsnit. Stillingen
er opslået ledig fra den 1.10.2000.
Arbejdstiden og mødetid aftales nærmere. Afløn-
ning efter overenskomst med Foreningen af Dan-
ske Lægestuderende.

Er du interesseret i at arbejde med blodprøvet-
agning på en Klinisk Biokemisk afdeling på et
stort Universitetshospital i København, kan du
henvende dig til ledende laborant Hanne Lasse-
sen, tlf: 43 23 24 60 eller e-mail: hl@dcb-
glostrup.dk eller professor, adm. overlæge Steen
Gammeltoft, e-mail: sg@dcb-glostrup.dk. Ingen
ansøgningsfrist.
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Solrig treværelses med bad, i hyggelig gade på
Østerbro, udlejes for en periode af 3 måneder,
fra 1. okt. Lejligheden er delvist møbleret. Må-
nedlig leje
3500, - Henvendelse: pwaade@hotmail.com
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MANHATTAN ; Chelsea; 65M2; møbleret; altan;
udsigt; morgensol; $1600 /måned; lejl. i KBH
trækkes fra NY husleje; tlf: 35 85 23 29
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Seriøs læsemakker søges til gennemgang af pen-
sum til 6.semester-eksaminerne : ANATOMI II,
FYSIOLOGI og INTEGRERET.   Så er du en af
dem der ikke har en læsemakker endnu, eller er
I en læsegruppe der kunne bruge en til så ring til
mig snarest.

MVH
Shaggy Saghir,    82320564
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Til vores medicinske afdeling søger vi en eller to
medicinstuderende, der i samarbejde med vores
læge skal stå for forskelligt research og medi-
cinsk relateret arbejde.

3������������4�5��6
Kunde & Co. er det hurtigst voksende
markedsføringsbureau i Danmark. Vi blev grund-
lagt i 1988 og har i øjeblikket afdelinger i Dan-
mark, Sverige, Norge og England. Vi laver mar-
kedsføring og reklame for kunder som fx
Lundbeck, Nycomed, Bang & Olufsen, Ecco, Arla
Food, Fritz Hansen m.fl. Vi håndterer alle
markedsføringsdiscipliner, herunder  PR, Dialog,
Corporate Religions programmer, media-
håndtering, film, design osv. På bureauet har vi
en meget bred sammensætning af medarbejdere
og nationaliteter, hvilket sikrer en dynamisk og
kosmopolitisk atmosfære.
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Et spændende og afvekslende arbejde, hvor du
vil komme til at arbejde sammen med en stor del
af bureauet samt vores kunder. Du vil blive en
del at vores medical team og derigennem få
mange forskelligartede medicinsk relaterede
opgaver.  Din nærmeste kontaktperson bliver
vores læge, som du skal indgå i et tæt samar-
bejde med.
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Research i internationale medicinske fagblade.
Oprettelse af medicinsk fagblads-bibliotek.
Udarbejdelse af medicinsk relaterede kampag-
ner i samarbejde med resten af teamet.
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Du er ca. midtvejs i dit medicinstudie.
Du er udadvendt, energisk og initiativrig.
Du er grundig og troværdig.
Du har gode sprogkundskaber.
Du er erfaren bruger af Internettet.

Arbejdstiden vil være ca. 20 timer ugentligt, dog
afhængig af arbejdsopgavernes omfang. Vi tilby-
der gode ansættelsesvilkår og en høj grad af
medansvar.

Lyder det spændende, og vil du gerne i betragt-
ning til stillingen, beder vi dig hurtigst muligt
kontakte Account Manager Peder Lysgaard på
tlf. 35 44 13 47 eller pr. mail pl@kunde.dk.
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Mygind, Kemi 2 150,00
Mygind, Kemi 3 160,00
Bøjsen Møller, Bevægeapparatet ( gl.udg.) 225,00
Mathiessen og Egeberg, Regionær anatomi   80,00
Egeberg, CNS 125,00
Wullf, Medicinsk Filosofi 150,00
Wullf, Rationel Klinik 140,00
Kompendium almen histologi   80,00
Kompendium speciel histologi   80,00
Geneser, histologi (gl.udgave ) 350,00
Bernmann, Coloratlas of histology 150,00
Dow, Biochemistry, Molecules,cells and the body

270,00
Warberg, Human fysiologi 250,00
Nucleus, Grundbog fysiologi 50,00

,�����
Gelerhter Principles of medical genetics 200,00
Katzung, Basic and clinical Pharmacology 300,00
Saul og Barrington, Farmakologi kompendium

  80,00
Bendixen et al, Basal og klinisk immunologi 350,00
Lier at al., Børnepsykiatri 300,00
Hemingsen et al, Klinisk Psykiatri 500,00
WHO ICD 10 klassifikation og diagnose kriterier

100,00
Bretlau og Pedersen, Øre nære og halssygdomme

450,00
Sand m.fl Dermatologi og venerologi incl cd-rom

275,00
Oxford handbook of clinical medicin 150,00
Oxford handbook of clinical specialties 150,00

Kontakt  Anne-Lene på tlf. 33155070 hvis du er inte-
resseret.
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* Basic and clinical pharmachology   7. Udg. af
Katzung 300 kr
* Biokemi og Molekylærbiologi  af  Jens
Bremer 150 kr.
* Kemi  2000  A  af  Helge Mygind 150 kr.
Kemi 2000B af Helge Mygind 125 kr.
* Bevægeapparatet den 8. udg 125 kr.
tlf  26832517
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Overfladeanatomi, (M.E. Matthiessen og J.V.
Holm), FADL’s forlag1995.  Kr:: 70.

McMinn’s colour atlas of Human Anatomi
(Abrahams, Hutchings, Marks)
(God hjælp for anatomi 1 spot) Kr: 180.

Molecular Biology of the CELL (Alberts et.all),
3.ed. Kr: 250

Histologi på molekylærbiologisk grundlag (Gene-
ser), med cd-rom. Kr: 500.

Basal nyrefysiologi (Finn Michael Karlsen),
Gyldendal 1999. (som ny) Kr: 100.

Eksamenshæfter i integreret og fysiologi. Kr:  50

Tlf: 77 42 55 62 / gunis@tk.k-net.dk
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KØBENHAVNS KREDSFORENING
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Dette valgår begyndte med fredsvalg. Kun 13 stil-
lede op som frivillige, ulønnede politikere i FADL´s
største kredsforening ( pt. 2250 medlemmer).
I starten af valgåret diskuterede repræsentantska-
bet at afholde et suppleringsvalg, med håb om, at de
8 tomme pladser i repræsentantskabet ville blive
besat. - Men i erkendelsen af, at der er mangel på
medlemmer som er villige til at bruge lidt af deres
sparsomme fritid som aktiv politiker, blev der først
udskrevet suppleringsvalg i februar måned. Heldig-
vis resulterede det i 5 nye medlemmer i repræsen-
tantskabet.
Den sidste tid har vi været 16 aktive politikere, men
til gengæld har vi knoklet og nået en hel del det
forløbne år.

Meget af bestyrelsen og repræsentantskabets tid er,
udover mere akutte sager, blevet brugt på det lands-
dækkende samarbejde omkring fælles EDB og i sid-
ste ende et fælles vagtbureau for hele landet. Et
projekt, der landet over er store forventninger til,
og som bliver spændende at følge i den kommende
tid.

Københavns Kredsforenings egne resultater og lø-
bende projekter er nærmere beskrevet i nedenstå-
ende beretning, her nævnes blot i overskrifter at:

• Kontingentet er sat ned i dette valgår,
desuden er kursusafgiften afskaffet for VT- og MVS-
kurser, således at man nu bl.a. får udleveret den nye
VT-bog ved kursustilmelding.
• Af nye medlemstilbud er; -aftalen for FADL-
medlemmer med Forstædernes Bank. Mulighed for,
via kredsen, at modtage supervision af psykolog,
hvis man har haft en dårlig oplevelse på vagt. Des-
uden er der inden for tillidsmandskorpset oprettet
en sikkerhedsrepræsentantfunktion. Der arbejdes
for tiden på at give alle fase 2´ere et bogmærke med
journal-huske-punkter. Desuden kan FADL nu til-
byde rygestopkursus til alle på Panum.
• Sekretariatet har fået splinternye møbler
og der er store planer for en mere indbydende indret-
ning af FADL´s mødelokale, til glæde for de mange
basisgrupper og lign. der benytter rummet.
• Thalia, vores hjertens (smertens) barn, un-
dergår fortiden en nyrenovering, indtil videre af grun-
den, men over efteråret bliver også bade og toilet-
faciliteter sat i stand.

Med tilbageblik på dette valgår, er det glædeligt at
kunne konstatere, det er muligt at holde foreningen
i udvikling, på trods af manglen på aktive medlem-
mer.
Man kan kun se frem til de resultater, vi kan opnå i
næste valgperiode, hvor repræsentantskabet forhå-
bentlig igen er fuldtalligt.

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

H:S har endnu ikke underskrevet overenskomsten.

I forhandlingerne for OK’99 har H:S og ARF fremført
krav om at modregne 2,95% af vores stigning. Dette
er naturligvis afvist, idet vi fik disse %’er i fuld åben-
hed i OK’97 forhandlingerne, så kan man ikke komme
løbende bagefter og sige det var en fejl.
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SPV/VT/DIA/CARD

FADL har i overenskomstforhandlingerne OK’99 valgt
primært at satse på to krav, som blev fremsendt
sammen med 6 andre krav til arbejdsgiverne den 5.
juli 1999:

1. For at sikre vores vagtbureauers fortsatte
eksistens ønsker FADL at overgå til en mere konkur-
rencedygtig administrationsform end den nuværende.
Yderligere ønsker vi at ensrette vores
administrationsformer på landsplan. Dette indebæ-
rer bl.a. at afdelingerne kun får tilsendt én regning,
samt at vi for Københavns vedkommende opgiver
vores tidligere overskuds-/underskudsdeling til for-
del for muligheden for at opbygge en formue til at
stå imod med i dårlige tider.
Det vil altså sige at vi ikke længere skal sende efter-
regninger til hospitalerne hvis vores udgifter har
oversteget indtægterne, og tilsvarende tilbagebe-
tale penge hvis indtægterne oversteg udgifterne.

2. I takt med andre burauers indtræden på det
markedet (der er nu 67 vikarbureauer) ønsker FADL
at højne den enkelte vagttagers kompetence, for at
styrke vores konkurrenceevne. Dette skal ske gen-
nem en udbygning og revision af vores kurser, hvor
man bl.a. går over til case-orienteret og problem-
baseret undervisning, således at FADL-vagter bliver
agerende frem for reagerende. Modellen er ens for
alle tre kredse så at hospitalerne kan være sikre på
at vagterne har samme kompetence landet over. I
Odense har man kørt med en lignende model i et års
tid, med meget positive tilbagemeldinger fra afde-
lingerne. Ligeledes medlemmerne som er positive
og mere engagerede m.h.t. den nye undervisnings-
form.
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Vi startede året med vores første forhandlingsmøde
med Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) og Amts-
rådsforeningen (ARF). Mødet var præget af massive
afvisninger af flere af vores krav, men resulterede i
at der blev nedsat to arbejdsgrupper/udvalg. Et ud-
valg som skulle behandle en ny økonomisk drifts-
form, kaldet rammemodellen, for vagtbureauerne
samt et udvalgt der skulle behandle en reform af
FADL’s SPV uddannelse.

I disse udvalg sidder repræsentanter for kredsene,
Hovedforeningen, ARF, H:S og nogle af de rekvirer-
ende sygehuse. Hele foråret er gået med arbejdet i
disse gruppe.

For uddannelsesgruppen er man landet på et flot
resultat, hvor alle implicerede parter har været til-
fredse. Resultatet er en ny uddannelsesreform med
spændende elementer såsom PBL og casebaseret
undervisning, samt indførelsen af supervisionstimer.

Ikke helt så godt står det til med rammemodels-
gruppen. Her har ARF og H:S ikke indtil videre ville
imødekomme vores krav om en mere fleksibel
administrationsprocent, og man er stort set kun ble-
vet enig om at etablere en mulighed for at kunne
fakturere sygehuset via 1-2 regninger pr. afholdt vagt
i stedet for de 6-7 stykker vi udsender p.t. Kravets
vigtighed er dog også faldet i takt med planerne om
fusion af vagtbureauerne, der vil kræve en ens drifts-
form for alle bureauer. Denne nye ens driftsform skal
forhandles frem til næste overenskomst.

Selve lønstigningen er vi endnu ikke gået i gang med
at forhandle, men resultatet og lønstigningerne føl-

ger det generelle offentlige forlig, på 8,95% over tre
år, fra foråret 1999.

Vi håber på at kunne afslutte forhandlingerne om-
kring efterår/jul, men dette kan ikke garanteres.
Under alle omstændigheder vil efterreguleringen til-
bage fra 1. april 1999 først blive foretaget i starten
af 2001 således at ingen rammes på tilbagebetaling
af SU.
Overenskomsten vil blive treårig, og kommer såle-
des til at gælde frem til april 2002.

Københavns repræsentanter i OU er: Morten Krause
Nielsen (repræsentantskabsmedlem, KKF), Allan
Evald Nielsen (repræsentantskabsmedlem, KKF),
Andreas Hover Lundh (repræsentantskabsmedlem,
KKF) og Torben Conrad (faglig sagsbehandler, KKF)
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(Funktionærlovsproblematikken)

FADL-vagternes ansættelsesretlige status giver fort-
sat anledning til konflikter med rekvirenterne. Ved
en kendelse fra Østre landsret sidste år blev et tidli-
gere medlem tilkendt knap 400.000 kr. i godtgørelse
og løn i opsigelsesperioden i henhold til funktionær-
loven, efter at hans hold var blevet seponeret med
for kort varsel af Vagtbureauet. Beklageligvis blev
Vagtbureauet i kendelsen betragtet som arbejdsgi-
ver, begrundet i, at der herfra var udført instruks på
trods af, at overenskomsten betragter den rekvirer-
ende institution som arbejdsgiver og Vagtbureauet
som et arbejdsanvisnings- og lønudbetalingskontor.
Denne dom er anket til Højesteret af FADL med
henblik på at få anbragt arbejdsgiveransvaret hos
den rekvirerende institution, mens selve
medlemmets funktionærstatus næppe kan rokkes.
Dommen ventes at falde i foråret 2001.

Siden da er flere sager dukket op. Rigshospitalet har
efter krav fra Kredsforeningen i en sag om seponering
af et afdelingshold overholdt funktionærlovens opsi-
gelsesvarsel og et enkeltmedlem på et afdelingshold
har fået fuld løn under sygdom. Rigshospitalet forbe-
holder sig dog sin stillingtagen til at anerkende FADL-
vagters funktionærstatus generelt, men havde næppe
bøjet sig i disse konkrete sager, hvis der var en
væsentlig mulighed for at undslå sig.

I en sag om bortvisning af et medlem fra en hospitals-
afdeling i Københavns amt fandt bestyrelsen, at bort-
visningen ikke var berettiget i de af afdelingen an-
førte klagepunkter, men at medlemmet kunne afske-
diges med funktionærlovens opsigelsesvarsel på 3
måneder. Da sygehuset ikke ønskede at have med-
lemmet beskæftiget i opsigelsesperioden har kreds-
foreningen rejst krav overfor sygehuset om løn i
opsigelsesperioden.  Da sygehuset ikke havde udbe-
talt fuld løn under sygdom i henhold til funktionærlo-
ven, blev der endvidere rejst krav herom, i alt godt
40.000 kr.
I en sag om seponering af et afdelingshold med for
kort varsel, da flere af holdmedlemmerne havde krav
på 3 måneders opsigelse i henhold til funktionærlo-
ven, har kredsforeningen rejst krav om løn i opsigelses-
perioden.
Efter flere møder  mellem Kredsforeningen, H:S og
Amtsrådsforeningen, hvor det ikke lykkedes FADL
at opnå anerkendelse af medlemmernes rettigheder
efter funktionærloven, har FADL været nødsaget til
at udtage stævning på medlemmernes vegne. Disse
sager ligger nu hos FADL´s advokat.

På flere hjemmehold har medlemmer henvendt sig
til kredsforeningen med krav om fuld løn under syg-
dom og løn i opsigelsesperioden i henhold til funktio-
nærloven. Her er der en usikkerhed om, hvorvidt
FADL-vagterne indtager en underordnet stilling i
funktionærlovens forstand, da de ikke i det daglige
arbejde modtager instruktion fra en overordnet. Ju-
ridisk er det imidlertid som regel tilstrækkeligt, at
forpligtelsen til at følge den rekvirerende overlæges
instruktion eksisterer. En afklaring af FADL-vagters
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status på hjemmehold må afvente en eventuel rets-
sag anlagt af et medlem eller FADL.

I semesterhæftet findes en kort gennemgang af pro-
blematikken af Torben Conrad fra kredsforeningen.

Usikkerheden om disse sager og de potentielt meget
store økonomiske krav enkeltmedlemmer kan rejse,
nødvendiggør at FADL ved klare instrukser sikrer at
Vagtbureauet under ingen omstændigheder agerer
som arbejdsgiver overfor vagttagerne. Samtidig har
FADL som fagforening en klar forpligtelse til at va-
retage sine medlemmers faglige og økonomiske ret-
tigheder. Vagtbureauet har derfor i det forløbne år
arbejdet på at få underskrevet holdkontrakter for
alle hold med opsigelsesvarsler, der svarer til funk-
tionærlovens. Ligeledes er der blevet udsendt
ansættelsesbreve som følge af lov om arbejdsgive-
rens oplysningspligt til alle holdmedlemmer. Der er
imidlertid en vis modstand hos de rekvirerende insti-
tutioner, H:S og Amsrådsforeningen mod at erkende
sin rolle som arbejdsgiver og det heraf følgende an-
svar. Dette arbejde vil fortsætte i det kommende år,
så Vagtbureauet undgår flere retssager og uventede
regninger.

Morten Krause Nielsen
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FADL´s medlemmer arbejder ”på gulvet” i en bran-
che med store problemer med nedslidning, fysisk og
psykisk. Tunge løft, psykotiske patienter, infektions-
risiko, cytostatika, skiftende arbejdstider og kon-
frontation med sygdom og død er en del af FADL-
vagtens hverdag. Selv om vagtarbejdet er en bibe-
skæftigelse ved siden af studiet, er risikoen for
arbejdsskader til stede og skal takles bevidst.
FADL-vagter skal ikke fungere som ”arbejdsmiljø-
trykkere” i relation til andre personalegrupper, og
har krav på samme lovbeskyttelse som alle andre.

Kredsforeningen har i det forløbne år taget flere
initiativer for at sikre et øget fokus på at skabe et
sikkert, sundt og lovligt arbejdsmiljø for medlem-
merne.

Det blev i oktober vedtaget, at der skulle ansættes
en central sikkerhedsrepræsentant i tilknytning til
tillidsmandsgruppen. Efter ansættelsessamtaler i
marts blev der ansat 4 nye menige medlemmer, der
sammen med 2 erfarne tillidsrepræsentanter har
dannet en samlet tillidsmands-/
sikkerhedsrepræsentantgruppe organiseret som et
selvstyrende hold. Det er tanken at TR/SR-gruppen
skal være Kredsforeningens ressourcecenter for ar-
bejdsmiljø, der med viden og initiativ skal arbejde
for at sikre medlemmernes sundhed og sikkerhed på
arbejdet og bistå enkeltmedlemmer, hold og VB. I
løbet af efteråret skal der holdes et arbejdsmiljø-
forum, hvor TR/SR-gruppen, politikere og repræsen-
tanter for Kredsforening og VB skal følge op på tid-
ligere beslutninger og tage nye initiativer.
Blandt andet er revision af instruksen og informati-
onsmateriale til medlemmerne på dagsordenen.

I februar blev der i bestyrelsen rejst forslag om at
styrke arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejdet, specielt
på holdene, ved at indføje et revideret afsnit om
arbejdsmiljøloven i VB´s instruks, og i den forbin-
delse at rette henvendelse til de rekvirerende insti-
tutioner mhp. på at organisere sikkerhedsarbejdet
på holdene efter arbejdsmiljølovens regler.
Der var en del bekymring fra Vagtbureauets side om
at faste regler om organiseringen af sikkerhedsar-
bejdet ville være uhåndterlige og kunne give VB et
arbejdsgiveransvar, og at krav til arbejdsgiverne om
at overholde loven kunne medføre et tab af kunder.

Bestyrelsen vedtog, at sikkerhedsarbejdet skal afta-
les i holdkontrakterne mellem de rekvirerende insti-
tutioner og VB, og at der på de enkelte hold skal
udpeges en ”sikkerhedskontaktperson”.
Bestyrelsen vedtog endvidere, at der skal indføjes et
revideret afsnit om AML i VB´s instruks, men at den
endelige formulering skal afvente, at der i samar-
bejde med H:S rettes henvendelse til Arbejdstilsy-
net for at få afklaret organisering og ansvarsfordeling
i henhold til AML.

Der har været holdt møde med H:S i maj, og efter
henvendelse til AT er det foreløbig blevet afklaret,
at FADL-medlemmer på afdelingshold indgår i syge-
husets sikkerhedsorganisation, og har stemmeret og
er valgbare til sikkerhedsrepræsentantvalg. Det er
fortsat uafklaret, om der skal dannes en selvstændig
sikkerhedsgruppe med sikkerhedsrepræsentant på
hvert hjemmehold. En fornyet henvendelse til AT
om forholdene på hjemmehold er sat i værk.

Kredsforeningen har siden marts haft tilknyttet en
psykolog, der med supervision og krisehjælp kan bi-
stå medlemmer med behov herfor.

Kredsforeningens faglige sagsbehandler har behand-
let et antal personsager, bl.a. anmeldelse af arbejds-
skader, og med rådgivning og sagsbehandling bistået
medlemmer, politikere og Vagtbureau.”

Morten Krause Nielsen
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Vagtudvalget (VU) består af tre politisk valgte med-
lemmer af Repræsentantskabet. Udvalget arbejder
tæt sammen med Servicechef (sygeplejerske Gitte
Haupt) og Vagtchef (stud. med. Caroline Møller) om
alle vagtmæssige forhold, såsom følgevagts-
situationen, dispensationsansøgninger, klagesager,
holdmæssige problemer etc. Hovedparten af opga-
verne løses i det daglige af Servicechef og Vagtchef,
resten ordnes af VU på dets møde hver 3. uge på
Vagtbureauet. VU kan løfte særlige spørgsmål op på
bestyrelsesplan. VU må i sjældne tilfælde sætte
medlemmer i vagtkarantæne (dvs. fratage dem ret-
ten til at tage vagter), hvis særligt graverende for-
hold gør sig gældende.

VU har oplevet et travlt år. Ved årets begyndelse
vedtoges en målsætning om, at alle breve fra med-
lemmer og rekvirenter (dvs. hospitaler) skulle be-
svares inden for få dage efter et mødes afholdelse.
Dette har med få undtagelser været overholdt året
igennem.

VU har i år haft mange dispensationsansøgninger,
især på grund af få SPV- og VT-følgevagter, der
forsinkede nyuddannede SPV’ere og VT’ere i deres
uddannelse. Med aflønning til de modtagende afde-
linger for SPV-følgevagter og med stor velvilje fra
FADL’s afdelings-VT-hold, er disse forhindringer nu
afskaffet.

Mange dispensationsansøgninger omhandler medlem-
mer, der ikke kan overholde SPV-vagtbinding, da de
føler, at de ikke har tid til at tage fx. 3 vagter i en
eksamensmåned. VU kan ikke dispensere på denne
begrundelse. Mange medlemmer er uforstående over
for dette. Imidlertid er det bl.a. VUs opgave overfor
hospitalerne at sikre, at nyuddannedes viden og prak-
tiske kunnen ude på afdelingerne både er i frisk erin-
dring og bliver vedligeholdt i de første måneder ef-
ter endt kursus.

VUs arbejde har i perioden været præget af travl-
hed. Takket være et særdeles godt samarbejde med
Servicechef og Vagtchef er året forløbet godt.

Formand for Vagtudvalget har været Anders Dyhr
Toft
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FADL har i samarbejde med SUL (Studenter-
undervisernes Landsforbund) en overenskomst der
dækker tekniske assistenter, studievejledere,
undervisningsassistenter, instruktorer og præparat-
fremstillere.
Grundet manglende engagement fra de andre kredse
måtte København i år påtage sig at forhandle over-
enskomsten, som dækker alle tre kredse.
Overenskomstforløbet har været præget af at det
var første gang København skulle forhandle, samt at
det også var nye forhandlere fra SUL og det faktum
at vi manglede engagement fra medlemmerne. Dette
har resulteret i at vi er landet på et spiseligt resul-
tat, der er langt fra er det store gourmet-måltid.

Det positive er dog, at vi har lært af vore erfaringer,
så at vi til næste forhandling vil stå langt stærkere
og at vi kan få medlemmerne til at engagere sig.
Således at eventuelle trusler om konfliktmæssig ar-
bejdsnedlæggelse, har noget på sig. Vi opfordrer der-
for alle medlemmer, der er dækket af overenskom-
sten til at henvende sig på FADLs sekretariat.

Forhandlingsdelegationen har bestået af: Torben
Conrad (faglig sagsbehandler, KKF), Andreas Lundh
(repræsentantskabsmedlem, KKF)

Andreas H. Lundh
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Lægevikargruppen (LVG) forhandler FADL’s over-
enskomst for lægevikarer med både ARF og H:S.

Forhandlingerne om den nye overenskomst startede
den 6. oktober 1999 og sluttede den 8. februar 2000.

Af krav der blev stillet kan bl.a. nævnes ønsket om
en højere relation (p.t. er relationen i ARF 85,43 %
og i H:S 78,04 %) til en læges løn, herunder overfør-
sel af resultatet fra det øvrige kommunale område
(KTO) samt en udjævning af den eksisterende løn-
forskel mellem ARF og H:S og at mandlige studenter-
vikarer sikres ret til fravær med sædvanlig løn i
indtil 2 uger efter barnets fødsel eller modtagelse i
hjemmet.

Overenskomsterne har været til urafstemning fra
22. februar til 10. marts 2000 og blev vedtaget.

Resultatet er beskrevet i FADL-forum nr. 11. Det
væsentlige resultat var at lønnen i H:S og ARF nu er
ens. Dette medførte en stigning på kr. 1.600 pr.
måned. Den fælles relation til en turnuslægeløn er
nu 84,85%.
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I denne sommer har mange igen har været ude i et
lægevikariat. FADL, KKF får en del henvendelser
om problemer, hvoraf der skal fremdrages følgende:
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På flere sygehuse ansættes lægevikarer til en enkelt
dag eller vagt. For dette arbejde a aflønner sygehu-
set kun med timeløn, men efter 7,4 timer skal man
have overtidsbetaling.
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Er et af de tilbagevendende problemer, idet medi-
cinstuderende nogle steder opfattes som daglejere,
er at den studerende sendes hjem en enkelt vagt
eller en hel uge.

Her forestiller hospitalet sig at lægevikaren ikke
skal have løn.

Det er en i strid med ledelsesretten og Funktionær-
loven. Er man fx først mødt på arbejde skal man
have sin løn for vagten – er man blevet ansat for 7
uger skal man have løn for 7 uger.
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Har du oplevet lignende forhold eller andre ting og
ønsker du at gøre noget ved det så ret henvendelse
til FADL, KKF.
Turnusudvalget

Problemet med at sikre en turnusplads til samtlige
kandidater er udvalgets fornemmeste opgave her når
de store kandidatårgange begynder at blive færdige.

Der er i årets løb afholdt et forårs turnusinformations-
møde.

Indkaldelsen blev desværre udsendt for sent og der
var problemer med tilbagemelding fra deltagerne.
Ligeledes var informationen til 12. semester for sent
ude.
Der var masser af studerende, så fremmødet var
fantastisk.
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Læger med grænser dukkede op på møderne, som er
en succes set ud fra studentersynspunkt, hvorfor det
er vigtigt, at de eksterne deltagere kommer til mø-
derne.

Det næste turnusinformationsmøde holdes den 24.
oktober 2000, kl. 16-18.

Nuværende problemtikker:
Der er stadig et for stort optag på studiet i forhold
til turnuspladser.
Næste sommer mangler der ca. 25 turnuspladser.
Vi venter en status fra amterne m.h.t. hvad der er
gjort for at oprette flere turnuspladser.
Garanti for plads til alle.
Ventetid accepteres ikke.

Anne-Lise Z. Vedersø er blevet læge og er stoppet
som formand for udvalget samt i Sundhedsstyrelsen.
Vi takker hende for hendes store engagement.
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Turnusudvalget opfordrer Københavns og Århus Kreds-
foreninger på deres respektive generalforsamlinger
til kraftigt at opfordre folk til at engagere sig i
turnusudvalget.
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Der har igennem de seneste år været et formaliseret
samarbejde med vores søsterorganisationer i de nor-
diske lande. På det sidste årsmøde i Tromsø blev der
nedsat en arbejdsgruppe, der skal analysere turnus-
forholdene i Norden. Formålet er dels at skabe et
samlet overblik, dels at skabe grundlag for eventu-
elle fælles henvendelser til de nordiske landes sund-
hedsmyndigheder for at påvirke turnusforholdene i
Norden.

Det første møde blev afholdt i København den 24.-
26. marts 2000

Næste NMF er på Island den 20.-22.10.2000
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Fra d. 30. juli til den 5. august afholdtes den årlige
Internationale Etikkonference for medicinstuderende
på Odder Højskole nær Århus. Der var ca. 50 delta-
gere fra hele verden, heraf én fra KKR’s repræsen-
tantskab. Vedkommende viste sig at være den ene-
ste deltager fra Københavns Universitet.
Det overordnede tema for konferencen var ”Etik i det
nye årtusinde”, hvilket afspejlede sig i programmet
for de fem dage. Emnerne var som følger: ”Introduk-
tion til medicinsk etik”,  ”Etik og humor”, ”Etik og
menneskerettigheder”, ” Etiske dilemeaer i psykiatri”
og ”Etik i fremtiden”. Som det fremgår af program-
met var der lagt op til lidt bredere diskussioner og
forelæsningerne havde da også vidt forskellig
karaktér.
Det faglige program var alt i alt tilfredsstillende,
dog savnedes lidt bedre forum til diskussioner og
workshops. Dette er vigtigt for at få fuld gevinst af
konferencens styrke, nemlig muligheden for at høre
de udenlandske studerendes meninger og tanker.
Konferencen var utrolig godt organiseret og sidelø-
bende med det faglige program, var et virkelig godt
socialt program, der gav deltagerne god mulighed
for at lære hinanden og kende. Etikkonferncen er et
godt initiativ, der bidrager til at højne niveauet for
de diskussioner, der er nødvendige at tage om etiske
problemstillinger. Samtidig skaber det bro mellem
studerende fra hele verden.
Der kan ikke opfordres nok til at flere deltager fra
København ved konferencen i år 2001!

Rasmus Hesselfeldt
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Den 6.11.99 blev der afholdt et målsætnings- og
fusionsseminar for hele FADL, i alt 40 personer (vagt-

chefer, sagsbehandlere, politikere og eksterne kon-
sulenter). Der blev vedtaget 4 nye målsætneinger:

· Politiker uddannelse, herunder sundheds-
politiske udmeldinger
· Formulering af værdigrundlag
· Analyse vedr. sammenlægning af vagt-
bureauer samt analyse af kredsenes fremtidige opga-
ver
· Personaleudvikling

Fra sidste års seminar (efteråret 98) arbejdes der
videre med:

· Fælles edb på landsplan
· Adskillelse af administrative og politiske
opgaver. Men begyndende med politikeruddannelse
· Fælles uddannelsesstrategi

Flere af målsætningerne er ved at blive ført ud i
livet. Fx er fælles SPV uddannelse blevet til et
overenskomstkrav til en uddannelsesreform, som er
under forhandling. Fælles edb på landsplan, hvor de
tre kredse, hovedforeningen og de tre vagtbureauer
kører på samme system, er godt i gang og det forven-
tes at blive implementeret den 1. januar  2001 på
Københavns Vagtbureau.

Hovedbestyrelsen har den 9. juni 2000 principbesluttet
at vagtbureauerne skal sammenlægges til ét fælles
vagtbureau med filialer i de 3 byer og med fælles
ledelse og ”pengekasse”.
Som en videre føring af seminarerne afholdes et
landsseminar den 24.,25. og 26. november 2000.
hvor der bliver sat fokus på vagtbureauernes sam-
menlægning. Virksomhedsform mm.

Når der dannes et vagtbureau på landsplan er det
tanken at det skal medføre en større faglig profile-
ring af kredspolitikken i de tre universitetsbyer.

Spændende bliver det.
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Kommisoriegruppen er en arbejdsgruppe nedsat af
FADL’s hovedbestyrelse med formål at belyse mulig-
hederne for konstruktionen af et nyt landsdækkende
vagtbureau og dettes ide- og værdigrundlag.
Kommisoriegruppen blev nedsat i forlængelse af de
tre kredsforeningers fælles beslutning om at ned-
lægge vagtbureauerne i de tre kredse.
Kommisoriegruppen består af 3 politikere fra hver
kredsforening; hovedforeningens sekretariatschef, Bo
Christensen; faglig sagsbehandler fra KKF, Torben
Conrad; direktør for Københavns Vagtbureau, Jør-
gen Breide; ansatte fra de tre vagtbureauer (fra KVB,
Kirsten Carstens). De tre politikere fra KKR er: For-
mand for KKF, Stine Sloth; Morten Bo og Gordon
Jehu.

Vores arbejde i kommisoriegruppen (KG) bygger bl.a.
på en økonomianalyse-rapport lavet af konsulent-
firmaet PLS-consult, der skulle vise hvorvidt en sam-
menlægning af vagtbureauerne i Odense, Århus og
København ville være økonomisk rentabel. Resulta-
tet af denne rapport blev, at alle tre kredsforeninger
besluttede at nedlægge deres respektive vagt-
bureauer. Første skridt mod en sammenlægning var
en ensretning af de tre kredse og vagtbureauers Edb-
systemer. Dette er pt. i fuld gang i København og
forventes klar til ibrugtagen 1.1.2001. I løbet af de
efterfølgende 3 måneder vil Odense og Århus kobles
på systemet.

11. august afholdt KG sit første møde. Her blev bl.a.
drøftet hvilke forventninger der var til et kommende
fælles VB og endelig definition af KG’s arbejdsopga-
ver. Disse blev fastlagt til at være følgende:
1. Målsætning for vagtbureauet
2. Virksomhedsformer (Harlang)
3. Økonomi
4. Ledelse
5. Forslag til faser
6. Kredsforeningernes fremtid, herunder overens-
komstudvalgets samarbejde med VB
7. Medlemskontakt (i processen).

Der blev afholdt kommisoriegruppeinternat i Nyborg
8-9. september. Her blev der drøftet hvilke mål der

skulle fremlægges for repræsentantskaberne til lands-
seminariet. Vi nåede frem til følgende:
• Foreløbig planlægning af oplæg til lands-
seminar
• Ide- og værdigrundlag blev videredrøftet med
ansatte tilstede
• Drøftelse af mulige konstruktioner af nyt
landsdækkende VB
• Drøftelse af ny politisk struktur for hoved-
forening og kredsforeninger – med udgangspunkt
FAYL’s konstruktion.

Disse emner bliver der i øjeblikket arbejdet videre
på, så der kan være materiale klart til landsseminaret
i september, hvor gamle som nye politikere fra alle
3 kredse vil mødes og diskutere oplægget fra KG.

Morten Bo & Gordon Jehu
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I det forgangene år har vi skiftet samarbejdspartner
fra Tryg Baltica (TB) til Codan fra 1.1.2000. Der er
brugt meget tid og mange kræfter i alle tre kreds-
foreninger på at få dette skift til at forløbe så nemt
som muligt for medlemmerne.

Det er udvalgets overbevisning, at hovedparten af
vores medlemmer har haft fordel af skiftet, som har
betydet lavere præmier, og flere valgmuligheder.
Det største problem i forbindelse med
skiftet var, at Codan ikke kunne tilbyde samme for-
delagtige bilforsikringer, som TB. FADL har gen-
tagne gange påpeget dette overfor Codan, som har
lovet at forsøge at ændre forholdene. Vi har planer
om en reklamekampagne i det kommende år, så endnu
flere af FADLs medlemmer
bliver informeret om fordelene ved vores forsikrings-
ordning.

Rasmus Ripa
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Som en nyskabelse har FADL indgået en samarbejds-
aftale med Forstædernes Bank (FB). FB tilbyder vo-
res medlemmer bedre vilkår på deres allerede for-
delagtige studiekonto. Til gengæld har FADL for-
pligtet sig til at reklamere for tilbudet til vores
medlemmer. I løbet af sommerferien er der udsendt
reklame-folder til alle medlemmer af FADL i Køben-
havn.

Rasmus Ripa
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En stor succes i årets løb har været medlemskort til
Form & Fitness, som kan bruges i alle studierne. Det
koster kr. 795 for 3 måneder, kr. 1195 for 6 måneder
og kr. 2395 for et år.

Desværre har Form&Fitness fremsendt nye betin-
gelser fra den 15. oktober, hvor priserne stiger og
tilbuddet er anderledes. Fx kan der kun tegnes med-
lemskab for et år til kr. 2.925, dog med at man
samtidig får 10 gæstekort. Der arbejdes med at
komme i dialog med Form & Fitness.
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Københavns Kredsforening har besluttet at købe 3.000
eksemplarer af en plastic-indbundet opskrift på hvor-
dan en journal udformes (på en side til kittellommen).
Arket skal uddeles gratis til alle FADLs medlemmer
på fase 2.

Rasmus Ripa
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Et møderumsudvalg har indhentet tilbud på borde,
stole, billeder, rammer, lamper mm. til forbedring
af FADLs møderum. Da møderummet benyttes af
både KKF, Hovedforeningen samt basisgrupper på
Panum, har KKR besluttet at udgifterne tildels skal
bogføres som udgifter til “projekt og støtte”.
Desuden har hovedforeningen bevilget kr. 10.000 til
projektet. I forbindelse med forbedringerne skal der
ske en opstramning af reglerne, så lokalet, der kan
benyttes af alle basisgrupper og medlemmer, frem-
over kun benyttes til møder, og altid er aflåst.
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FADL afholder for første gang på efterårssemestret
2000 et rygestopkursus for medicinsturende der ønkser
at holde op med at ryge.
Rygere der ønsker at holde op, men ikke er i stand til
det pga. af afhængighed skal tages alvorligt, og kan
hjælpes ved at få kvalificeret hjælp til det. Denne
hjælp kan et rygestopkursus give.
Ideen kommer fra Københavns Kommunes Projekt
Sund By, der i samarbejde med Center for Ryge-
afvænning, finansiere uddannelsen af rygestop-
instruktører til organisationer og virksomheder. Det
betyder også at afholdelsen af kurset ikke kommer
til at koste FADL penge. Det første kursus er en
forsøgsordning, og ideen vil blive udvidet til at om-
fatte flere kurser, hvis interessen er stor nok.

Rasmus Hesselfeldt
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De røde baroner er en undergruppe i repræsentant-
skabet, som arrangerer FADL’s 1. maj. Gruppen blev
nedsat i ’99, da man mente at det var for dårligt at
FADL, som fagforening ikke havde et sådanne arran-
gement.
I ’99 var der over 100 fremmødte til morgenmad, øl,
gammeldansk, kampsange og brandtaler og over 200
i år 2000.
Gruppen satser på et endnu større arrangement i år
2001 og har fået lovning på at tale fra LO’s scene i
fælledparken

Gruppen består af: David Bohnstedt, Bo Chawes og
Andreas Lundh

Andreas Lundh
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Kontingentindtægter mv. 2.578.021
Udgifter 2.211.130
Resultat før hensættelser    366.891
Hensættelser Thalia    186.221
Årets resultat                             180.670
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Aktiver:
Omsætningsaktiver 3.628.279
Anlægsaktiver 1.352.079
Aktiver i alt 4.981.258

Passiver:
Egenkapital 2.000.826
Hensættelser 1.115.855
Gæld 1.864.577
Passiver i alt 4.981.258

1999 sluttede med kr. 180.670 (kr. 155.544 i 1998) i
overskud og det er efter at der er hensat kr. 186.221
(130.000 i 1998) til Thalia, FADL’s kursusejendom.

I 2000 er der til gengæld budgetteret med et under-
skud på kr. 747.400.

FADL har støttet følgende:
- Medicinerrevy ’00
- Rusvejlederne
- De røde baroner (1. maj)
- Danske Læger mod Kernevåben (dansk af-
deling af IPPNW)

Der var 2248 medlemmer pr. 1. august 2000, jf.
halvårsregnskabet. Herefter er der i forbindelse med
studiestart efterår 2000 kommet ca. 125 nye med-
lemmer.
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Kontingentudvalget har til formål at justere
kontingentstørrelsen og opkrævningsmåden løbende.
Københavns Kredsforening (KKF) har de seneste år
kunnet fastholde kontingentet uændret takket være
medlemstilgang og færre restanter.

KKF har de seneste år afsluttet årsregnskabet med
et pænt plus på bundlinjen. Da Københavns Kreds-
forenings Repræsentantskab (KKR) ikke finder det
hensigtsmæssigt at KKF akkumulerer kapital, ind-
stillede kontingentudvalget til KKR, at kontingen-
tet for år 2000 nedsattes i forhold til år 1999, således
at man i følge Budget 2000 ville ”spise” en del af
formuen. Kontingentet er sammensat af kontingent
til KKF, kontingent til Hovedforeningen (HF) og bi-
drag til Forhandlingsfonden (FF, vores strejkekasse).
Fordelingsnøglen vedr. kontingentbetalingen har
været/er som følger

1999: 535,00 KKF  221,50 HF 8,50 FF =  765,00

2000: 490,00 KKF 226,00 HF 8,50 FF =  725,00

Yderligere har kontingentudvalget udarbejdet nye
regler for kontingentfritagelse. Repræsentantskabet
har således besluttet at følgende forhold skal være
tilstede for at opnå kontingentfritagelse (jvf. MOK,
forår 2000):
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Medlemskab af anden fagforening.
Bevilling af paragraf 42/43 (socialparagraffen, bru-
ges yderst sjældent)

Tidligere har FADL bevilget kontingentfritagelse til
medlemmer som har opnået et skolarstipendiat, disse
medlemmer har ikke mulighed for at opnå kontingent-
fritagelse fremover.

Kontingentfritagelse kan kun bevilges i forhold til
”hele” kontingenthalvår, og bevilges ikke for perio-
der under 6 måneder. Ved kontingentfritagelse er
der ikke mulighed for at være vagtaktiv via
FADL’s Vagtbureau.
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Vagtbureauet gennemførte i løbet af året anden halv-
del af de besparelser, der var krævet af H:S i
budgetterne for 1998 og 99. Besparelserne udgjorde
457.000 kr.

Timeomsætningen udgjorde i 1999 i alt 407.164 vagt-
timer. Dette var en stigning på ca. 7.000 timer
i forhold til 1998.
Netto var der en øget timeomsætning indenfor SPV
og VT områderne på ca. 12.000 timer og et fald
i timeomsætningen på ca. 5.000 timer indenfor DIA,
CARD og MVS områderne.
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Vagtbureauets drift har i årets første 8 måneder
været præget af en bevidst tilbageholdenhed i dispo-
neringerne på udgiftssiden i et forsøg på at over-
holde budgettet, der lider under manglende ind-

tægter som følge af en mindre vagtomsætning end
budgetforudsat.

Der er i år  budgetteret med en timeomsætning på
410.000 vagttimer. På baggrund af omsætningen
ultimo august og den senest kendte udvikling skøn-
nes vagttimeomsætningen ved årets udgang at
udgøre ca. 402.000 vagttimer.
Ved udgangen af uge 34 ligger vagttimeomsætningen
2,74 % under omsætningen på samme tids-
punkt sidste år -  svarende til 7.700 vagttimer.
Netto er der en øget timeomsætning indenfor SPV,
DIA og BVT områderne på ca. 9.900 timer og
et fald i timeomsætningen på ca. 17.600 indenfor VT,
CARD og MVS områderne. Det største fald
ligger på VT området med ca. 12.000 vagttimer.

H:S har i år bevilget 100.000 kr. extra til vedligehol-
delse af Vagtbureauets lokaler samt 100.000 kr. spe-
cielt til at betale hospitalerne for at tage flere følge-
vagter (2. halvår).

Med virkning fra 1. januar 2000 blev den ene af
vagtchefstillingerne ændret til en servicechefstil-
ling, hvor stillingsindehaveren bør have en
sygeplejemæssig baggrund.
Sygeplejerske Gitte Haupt blev ansat som service-
chef pr. 1.1.2000.

En meget stor del af det administrative arbejde har
i år været præget af 2 tunge opgaver:
· Planlægning og opstart af nyt fælles edb-
system for alle 3 vagtbureauer og kredsfore-
ninger. København skal være i drift med det nye
system pr. 1.1. 2001 og er i fuld gang
med forberedelserne.
· Opstart og igangsætning af analysearbejde
med henblik på oprettelse af et  fælles vagt- vagt-
bureau senest den 1. januar 2003.

Selvom overenskomsten pr. 1.4.1999 skulle blive
færdigforhandlet og underskrevet i efteråret,
vil reguleringen først komme til udbetaling i nyt
regnskabsår (år 2001). Det samme forhold gør
sig gældende vedrørende udlodning fra puljerne.

@��*�����
	�����	�������	

!����������������
Københavns Amt havde i 1999 fremsendt et
tilbagebetalingskrav til Vagtbureauet om tilbage-
betaling af 617.718,55 kr., idet Københavns Amt har
den opfattelse, at der ikke  var en trans-
portaftale, som gav holdmedlemmerne på hold 4611
ret til at få løn under transport fra KAS
Glostrup til patientens bopæl samt betaling for tog-
og busbillet. Der eksisterer en transport-
godtgørelsesaftale, hvorfor FADL ikke kunne imøde-
komme dette krav.

Københavns Amt har stævnet FADL’s Vagtbureau
ved Københavns Byret.
FADL bad om udsættelse i byretssagen for at få
sagen forelagt for en faglig voldgift, idet tvisten
omhandlede et forhold, der lå inden for overenskom-
stens område.

Den 11. august 2000 forelå opmandskendelsen i den
faglige voldgift.
FADL tabte sagen. Holdet var ikke berettiget til
nævnte transportgodtgørelse efter patientens
flytning til anden adresse.
Om sagen skal afsluttes her afgør bestyrelsen efter
juridisk anbefaling fra foreningens advokat. Ligele-
des skal det drøftes med H:S, om FADL evt. skal
søge regres overfor de tidligere hold-
medlemmer.
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Et tidligere medlem havde anlagt sag mod Jonstrup-
vang / FADL’s Vagtbureau for manglende
opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse. Han
vandt sagen i Østre Landsret i 1999. Jonstrup-
vang blev frikendt som arbejdsgiver. FADL’s Vagt-
bureau blev dømt som arbejdsgiver.
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Foreningens advokat mener, at dommens præmisser
er forkerte og anbefalede at appellere sagen
til Højesteret. Bestyrelsen besluttede at appellere
sagen til Højesteret.
Domsforhandlingen i Højesteret er fastsat til den 31.
januar 2001.
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I løbet af året første 8 måneder, har Vagtbureauet
været travlt beskæftiget med mange opgaver, som
forhåbentligt, på sigt, vil kunne aflæses på omsæt-
ningen for Vagtbureauet.

Følende nye hold har været startet:
· Hold 1502, har i en lang periode været til-
knyttet  ”Pilehuset”, en plejeenhed under
Bystævneparken.
· Hold 1505, har været retableret i en kor-
tere periode på RH, afd.5101.
· Hold 1507, nyt hjemmehold, der arbejder i
Herlev, fast nattevagt.
· Hold 1508, startede på KAS-Gentofte,
psyk.afd., er seponeret pr. 31.10.2000.
· Hold 1509, nyt hjemmehold, der arbejder i
Hvalsø, fast nattevagt.
· Hold 1601, nyt SPV-hold, tilknyttet
forskningsprojekt hos Kræftens Bekæmpelse.
· Hold 4405, nyt VT-afd.hold på BBH´s
intensivafd. Cont. til ultimo oktober, foreløbigt……
· Hold 4629, nyt hjemme VT-hold i Kirke Såby.
· Hold 4630, nyt hjemme VT-hold på Frede-
riksberg.
· Hold 4631, nyt hjemme VT-hold på Frede-
riksberg.
· Hold 4632, nyt hjemme VT-hold i Rødovre.

Listen er et tydeligt udtryk for, at der fortsat er et
udtalt behov for FADL-hold. Med dette for øje, ville
det i nogen tilfælde være rart med, en lidt højere
grad af fleksibilitet blandt studenterne.
Specielt på hjemmeholdene har der været mange
problemer. Når man søger på et hjemmehold, bør
det nøje overvejes, om det er en opgave man mener
at kunne påtage sig i en længere periode. Det har
desværre været en øget tendens til, at holdmedlemmer
har valgt at forlade holdene, efter meget kort tid.
Denne situation kan være meget vanskelig at hånd-
tere, for det hjem, der arbejdes i.

Jeg skal dog ikke undlade, at takke de mange VT´ere,
der stod Vagtbureauet bi i forbindelse med opstar-
ten af de mange nye hjemmehold – STOR ROS TIL
DEM !!!!
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På SPV-området, ser det ud til, at være en  lidt øget
time omsætning. På nuværende tidspunkt modtager
Vagtafdelingen mange bestillinger. Desværre, i no-
gen tilfælde så mange, at vi ikke kan honorere afde-
lingernes ønsker.

Vi har i årets løb haft den glæde, at KAS-Herlev,
medicinsk afdeling E, er begyndt at bestille rigtig
mange vagter. De har ligeledes åbnet dørene for os i
forbindelse med SPV-følgevagter.
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Der blev i foråret forhandlet penge hjem, til at kunne
honorere hospitalsafdelingerne, for det arbejde de
påtager sig ved at tage føl med. HS bevilligede
200.000,00 kr. på årsbasis, foreløbigt kører ordnin-
gen som et projekt, der skal evalueres ultimo 2000.

Det ser umiddelbart ud til, at projektet bliver en
succes, idet vi allerede har fået skriftlige tilsagn fra
så mange afdelinger, at vores behov for følgevagts-
pladser er opfyldt.
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Alle holdene var hjemme i  lange perioder, hen over
foråret; denne udvikling er også ændret i øjeblikket,

hvor samtlige hold er i arbejde. Til tider har der
endda været venteliste for at få et VT-hold.
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Der har desværre været en del klagesager, i løbet af
årets første 8 måneder. Nogle særdeles begrundede,
andre mere uhåndterlige.
Vagtchefen og servicechefen vil prøve at afdække
nogle af de problematikker, som gør sig gældende,
når de mere uhåndterlige sager havner på vores skri-
veborde. Spørgsmålet vil løbende blive drøftet med
Vagtudvalget.
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Markedsføring af FADL, er en opgave, der desværre
ikke har været resurser til i foråret, hverken tids-
mæssigt eller økonomisk.
Vagtchefen og servicechefen har planlagt, at afsætte
en lørdag, i løbet af efterårssemesteret, til en lille
small talk om, hvorledes den videre profilering over-
for hospitalerne skal planlægges.
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I efteråret 1998 valgte repræsentantskabet i samar-
bejde med overvintringsgruppen 1999 (rusvejledere)
at ’genskabe’ Thalia-aktivisterne. Dette udmøntede
sig i at vi aktivister drog af sted i juni og juli, som-
meren 1999, hvor vi tog hul på renoveringen af Thalia.
Eftersom Thalia efterhånden var blevet godt og grun-
digt slidt, var det lidt af en opgave, at overskue hvor
vi skulle begynde.

Vi valgte at koncentrere os om haven, værelserne på
1. sal samt tæppeflisegulvet i stuen. Der blev lagt
nyt linoleumsgulv i stueetagen, og gulvene på 1. sal
blev afhøvlet. I haven blev træer fældet og den del af
urskovshaven (tidligere rosenhave) ryddet, således
at havens brugbare areal er øget med 1/3. Over som-
meren 2000 har aktivisterne færdiggjort alle værel-
serne på 1. sal, og næste skridt vil blive maling af
værelserne i stueetagen.

Der er ligeledes blevet ansat ny vicevært (Stig).
Derudover kan nævnes at de 2 badeværelser og samt
toiletterne på 1. sal vil blive renoveret i ugerne 40-
45, til den nette sum af 300.000 kr. Dette beløb
bliver ikke taget fra kontingentpengene, men vil blive
afskrevet over Thalias driftsbudget.

Som en del efterhånden er klar over, er Thalia ikke
særlig velset blandt naboerne i området. Det resul-
terede i at Thalias bestyrelse, bestående af Andreas
H. Lundh og Gordon Jehu, i maj måned var til møde
med tekniskudvalg i Sydfalster Kommune. På mødet
nåede vi frem til at der skulle laves et sæt ordens-
regler for brugerne af Thalia. Andreas og Gordon
deltog desuden i generalforsamlingen for grundejer-
foreningen, hvor de nye tiltag blev præsenteret for
beboerne.

Er man interesseret i at blive aktivist kan man kon-
takte Alex H Christensen (reno@studentergaarden.dk),
Gordon Jehu (jehu@mdb.ku.dk) eller Bue Juvik
(arcus@mdb.ku.dk).

På vegne af Thalias bestyrelse og aktivisterne

Gordon Jehu
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Som alle FADL-medlemmer, har fået indsigt i, gen-
nem det sidste nummer af FADL-forum, har det sid-
ste år været præget af diskussioner om fælles EDB
og tankerne om en vagtbureaufusion. To ting der i
bund og grund ikke har særligt meget med politik at
gøre, men mere handler om teknik og administra-
tion.

Det har været med FADL´s vagtbureauer, som med
alle andre institutioner ledet af politikere, styret
med engagement og meget tungt, udfra devisen, at
selvgjort er velgjort. En tradition vi forhåbentlig
kan gøre op med, ved at sammenlægge de tre vagt-
bureauer, så FADL-politikerne kan koncentrere sig
om at være politikere og ikke virksomheds-
administratorer.

Det har været rart at opleve den gode stemning og
fælles forståelse, politikere imellem, på tværs af
byerne. Det er den stemning der har sat fusions-
arbejdet på skinner.
Som en fortsættelse af det sidste nummer af FADL-
forum, kan jeg orientere fra et nyligt afholdt semi-
nar, med deltagelse af de politikere og ansatte der
skal udarbejde fusionskommissoriet, hvis indhold se-
nere skal fremlægges og diskuteres på det årlige
tilbagevendende landsseminar, som i år afholdes i
november.
- Hvilket idégrundlag skal være
vagtbureauets fundament, og på hvilket værdigrund-
lag skal det baseres ?
- Hvordan skal den politiske ledelse være
funderet i et nyt vagtbureau og hvor meget magt
skal vi afgive ?
- Den fremtidige strukturelle opbygning af
kredsforeningerne og hovedforeningen, hvordan
matcher fagforeningsdelen bedst det nye og stærke
vagtbureau, og hvordan skal vi i det hele taget be-
tragte os selv, for ikke at tale om hvordan medlem-
merne i det hele taget har tænkt sig deres forening
skal udvikle sig !!!
- Selve virksomhedskonstruktionen, aktie-
selskab, virksomhed ejet af foreninger eller en er-
hvervsdrivende fond ?

Spørgsmålene er mange, svarene lange og komplice-
rede.

Diskussionerne vedr. de ovenstående emner vil blive
kommenteret i det FADL-forum der bliver udsendt
inden landsseminaret sidst i november. I det num-
mer vil alle HF-udvalgenes årsberetninger også kunne
læses, samt en generel indføring i Hovedforeningens
daglige virke.

Ud over de to store, og før omtalte projekter, har
der været det sædvanlige arbejde med overenskom-
sterne på spv / vt og lægevikarområdet samt tur-
nus problematikkerne og den nye forsikrings-
ordning.

- Desværre kan man kun sige, er spv / vt
overenskomsterne endnu ikke på plads. Jeg kan sige,
det er ikke vores egen skyld, men pga. nogle para-
graffer vedr. funktionærloven. Amtsrådsforeningen
og FADL prøver i fællesskab at udrede trådene. Meget
kompliceret, men det er af vital vigtighed for FADL,
at man for overbevist sygehusejerne om at de er de
reelle arbejdsgivere, og at vagtbureauerne er for-
midlere. Vi håber vi når en form for konsensus i løbet
af de kommende måneder.

- Lægevikaroverenskomsten blev afsluttet
først på året og sendt til afstemning. Det vigtigste
fra disse forhandlinger, var at lønnen i H:S kom op på
samme niveau som i amterne.

- På turnusområdet er der altid masser af
ting at tage fat på. I sommermånederne kom køb og
salg af turnuspladser igen til debat ( se sidste num-
mer af FADL—forum ). Debatten medfører at pro-
blematikken bliver taget op i folketinget i det nye
folketingsår. Det foranlediger mig til nok engang at
ytre mit mishag mod nuværende medstuderendes og
kommende kollegers økonomiske profitering af an-
dres ulykke  - Husk det lige -
Der er etableret et tværnordisk samarbejde på
turnusområdet, med det formål at hjælpe de stedlige
autoriteter til en bedre dimensionering af
studenteroptag, og i længden en meget bedre turnus-
uddannelse, hvor turnustiden ikke bare bliver brugt
til at dække yderamternes selvforskyldte lægeman-
gel, med for mange vagter og for lidt uddannelse.
Næste møde afholdes på Island sidst i oktober, sam-
men med de nordiske medicinerorgnisationers års-
møde.
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-    Den nye forsikringsordning er blevet vel mod-
taget hos langt hovedparten af medlemmerne. Vi er
dog klar over, at for nogle - dem med bil - har det
kunnet betale sig at blive hos Tryg. Det er også
meget fint, da det jo er en aftale vi har forhandlet
hjem på et tidligere tidspunkt.
     Forsikringen hos Codan, er en god og billig forsik-
ring, som kommer langt flertallet af  medlemmerne
til gode. Det er stadig et klart mindretal der har bil.
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Hvad skal vi med en forening som FADL ? Når talen
falder på fagforeninger stiger folks blodtryk og de
vender det hvide ud af øjnene, da man jo her har at
gøre med nogle gamle beton-
kommunistiske konstellationer, eller hvad ? Er der
nogen der kunne finde på at stille spørgsmål ved
FAYL´s eksistensberettigelse ?

Vi har en forening, skabt for næsten 50 år siden, med
et potentiale næsten uden sidestykke. Ikke kun et
vagtbureau med en meget stor omsætning og et for-
lag der giver os mulighed for at købe dansk faglitte-
ratur til overkommelige priser, men så sandelig det
der er hele fundamentet, nemlig fagforeningsdelen.
Hvis man har problemer, det er kun fantasien der
sætter grænser, kan man komme hen på sin lokale
kredsforening, hvor der vil være ansatte der er parat
til at give en hjælpende hånd ( Det gælder også
medlemmerne i Århus og Odense ) og hvis der ikke
umiddelbart kan gives et svar, vil man finde ud af
hvem der så er i stand til at hjælpe. Der bliver
forhandlet overenskomster, så man ikke skal gå for
lud og koldt vand på sygehusene, eller på institut-
terne for den sags skyld ( SUL-overenskomsten ).

Men hvad ønsker det menige medlem sig af sin for-
ening ? Jeg ser en forening, der i fremtiden, skal
være en aktiv medspiller i det danske sundhedsvæsen
og i den førte sundhedspolitik. Vi vil alle være kolle-
ger resten af livet og bliver derfor også nødt til at
behandle hinanden som sådan, selv om vi hver især
vil blive presset af politikere, patienter og deres
interesseorganisationer, pårørende og andre faggrup-
per.

Hvis vi vil, har vi i FADL ressourcerne, til at spille
en mere aktiv rolle og være med til at gøre en for-
skel .

Fremtidens læger - en fælles styrke -

Allan Thimsen Pedersen , formand for hovedforeningen
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Ikke meget er ændret fra sidste beretning. Vi for-
handler stadig på 99 overenskomsten med vore
forhandlingspartnere Amtsrådsforeningen og Hoved-
stadens Sygehusfællesskab.

Vi har ikke ændret vore krav; vi kæmper for en
større administrationsprocent til vagtbureauerne så
deres underskud (primært i Århus og Odense) kan
blive mindre, for flere penge til en reform af SPV-
kurserne med flere timer og mere intensiv undervis-
ning og bl.a. case baseret undervisning. Selvfølgelig
vil vi også have en højere løn til vagttagerne og de
ekstra feriefridage
som resten af arbejdsmarkedet har fået.

Grunden til at vi endnu ikke er færdige er de meget
tekniske forhandlinger som vi denne gang er ude i.
En ændring af SPV-kurserne (og dermed fordyrelse)
og en ændret afregningsmodel (og større
administrationsprocent) for vagtbureauerne er ikke
noget man kan forhandle på plads over timer. Det er
en lang og indviklet proces som tager den tid det nu
må tage...

Arbejdet med overenskomsten er en af hjørneste-
nene i FADL’s arbejde og måske ikke det vigtigste
område men ihvertfald ét af dem! At det så tilmed er
spændende og (måske lidt for) udfordrende gør det
kun til en opgave som jeg kun kan opfordre interesse-
rede til at deltage i.
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Da der stadig er et par ledige pladser tilbage på
FADL’s rygestop kursus, har du ekstraordinært mu-
ligheden for at tilmelde i dag.
Kurset løber over fem torsdage fra den 28/9-00 og
seks uger frem ml. 16 og 18. Du behøver ikke at være
holdt med at ryge for at deltage og det er gratis. Så
udnyt muligheden for at få kvalificeret hjælp til at
stoppe med at ryge, sammen med andre medicinstu-
derende der er i samme situation.
Tilmelding på e- mail: le@fadl.dk , senest i dag ons-
dag.

Med venlig hilsen

Københavns Kredsforenings Repræsentantskab, FADL
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Sidste fredag modtog FADL’s sekretariat neden-
nævnte brev fra Form- og Fitness-administratio-
nen vedrørende ændrede vilkår for FADL’s med-
lemmer. Som det fremgår af nedennævnte brev
fra Form og Fitness administrationen, kan det
ikke påstås, at Form- og Fitness har taget hen-
syn til FADL’ernes behov og ikke mindst
FADL’ernes økonomiske situation. (Fremover
kræver Form og Fitness enten PBS-betaling i 12
måneder - eller 12 måneders medlemskab skal
betales kontant)

Efter modtagelsen af brevet kontaktede sekre-
tariatet straks Form og Fitness-administratio-
nen, da vi naturligvis håbede, at det var muligt
at forhandle en anden firma-aftale end neden-
nævnte. Desværre er tingene enten sort eller hvidt
hos Fitness-administrationen. Administrations-
kontoret ønskede desværre ikke at indgå i en dialog
omkring FADL-priserne på trods af, at mange mange
FADL-medlemmer benytter sig af FADL’s firma-
tilbud.
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  fleksibi-
liteten er fuldstændig væk i den nye aftale.

BREVET FRA FORM OG FITNESS
Nye medlemskaber og prisændring fra den 15. okto-
ber 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.

FADL’s aftale med Forstædernes bank:
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.

Kontingentbetaling til FADL:
Den 20. september år 2000 har sekretariatet sendt
besked til BetalingsService med hensyn til kon-
tingentbetalingen for perioden l. august år 2000
til 31. januar år 2001. Betalingsdatoen er  den 4.
oktober år 2000. Kontingentet andrager kr. 725,00
for ovennævnte halvår. I midten af oktober må-
ned, vil sekretariatet foretage lodtrækning om
10 stk. gavekort til Bogladen à 500,00 kr. blandt de
medlemmer, som har betalt deres kontingent
via BetalingsService.

Ledige lægevikariater:
Verdens mindste centralsygehus, Lands-
sygehuset i Thorshavn søger lægestuderende på sid-
ste del af uddannelsen til studentervikariater af
minimum 3 måneders varighed, gerne længere. Der
er mulighed for ansættelse på kirurgisk og me-
dicinsk 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.

Medicinfortegnelsen og lægemiddelkataloget
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)

Med venlig hilsen
f. FADL’s  sekretariat

Anette og Linda

Går du med en lille ‘fagforeningspamper’ i maven og
har lyst til at lære mere om overenskomster, for-
handlinger og måske kæmpe for en højere løn til
FADL-vagter, ret til 30 minutters fri læsetid på vag-
terne eller bedre administrationsprocent til vagt-
bureauerne, så tag kontakt til Hovedforeningen og
hør hvornår vort næste møde er.

Du er altid velkommen...

Med venlig hilsen

Mikkel Brabrand
Formand for Overenskomstudvalget.
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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 henvendelse –
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.
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Har åbent for telefonisk henvendelse fra kl. 6.00 til
24.00, men husk, undgå at ringe ml. 12.00 og 13.00.
SPV- opskrivning er kl. 6.00 -10.30 og 18.00 - 23.00.

A;06
SPV-opskrivning kan ske 1 måned frem minus 1 dag.
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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.

�#0�.
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 !

��	���#0�.
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.
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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 !
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Daglig træffetid:
Gitte – tirsdag, torsdag og fredag kl. 11.00 til 12.00
Caroline – mandag og onsdag kl. 17.00 til 19.00

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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Stillingen som vagtchef ved FADL’s Vagtbureau i
København skal besættes pr. 1. januar 2001, hvorfor
der indkaldes ansøgninger fra interesserede medicin-
studerende.
Jobbet
Som vagtchef beskæftiger man sig primært med re-
lationerne mellem de studerende og brugerne af

FADL’s Vagtbureau. Man deltager i oprettelse og
nedlæggelse af hold samt tager kontakt til afdelin-
gerne, hvis der opstår problemer mellem parterne.
En stor del af arbejdet består i at besvare henven-
delser fra de studerende samt behandling af klages-
ager. Derudover står vagtchefen i samarbejde med
kursussekretæren og servicechefen for planlægning
og afvikling af FADL’s kurser. Dette omfatter ansvar
for følgevagter, udarbejdelse af semesterhæfte, ud-
vikling af kurserne og afholdelse af orienteringstimer.
Ca. en gang om måneden holdes møder med hold-
repræsentanter fra VT-flyverholdene, hvor holdenes
aktuelle situation og eventuelle problemer diskute-
res, samt med vagtudvalget, hvor dispensationsans-
øgninger og driftsmæssige spørgsmål diskuteres.
Vagtchefen er i samarbejde med servicechefen over-
for bestyrelsen ansvarlig for den  medicinsk faglige
ledelse af vagtbureauet.
Vagtchefen skal være til rådighed for deltagelse i
møder i bl.a. bestyrelsen og repræsentantskabet og
endelig planlægger vagtchefen og servicechefen i
fællesskab arbejdet således, at der er en daglig træf-
fetid.
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Arbejdstiden udgør gennemsnitligt 10 timer pr. uge
og planlægges i samarbejde med servicechefen.
Der er en stor frihedsgrad i arbejdet, da der i perio-
der vil være mulighed for at nedsætte arbejdstiden,
for derimod at arbejde mere på andre tidspunkter.
Lønnen udgør for en andendelsstuderende p.t. kr.
6715,29 pr. måned.
Der er i stillingen mulighed for en periodevis opnor-
mering til 15 timer pr. uge.
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·Du skal være medlem af FADL
·Du skal være medicinstuderende på 5. semester el-
ler senere
·Du skal have bred vagterfaring, også gerne som
ventilatør. Har du ikke dette kursus, skal du kunne
deltage i et af efterårets kurser
·Du skal have erfaring med tekstbehandling, Word/
Wordperfect på PC
·Har du undervisningserfaring er det en fordel
·Administrativ erfaring en fordel
·Kendskab til FADL
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·Du skal have lyst til at arbejde sammen med og for
andre medicinstuderende
·Du skal have gode samarbejdsevner og en udad-
vendt holdning
·Du skal være serviceminded og ansvarsbevidst
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Skriftlig ansøgning stiles til bestyrelsen og sendes
til:

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 3C
2200 København N

Ansøgningsfristen er Torsdag den 31. oktober 2000
klokken 12.00 på Kredsforeningen.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om
stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
servicechef Gitte Lindegaard og vagtchef Caroline
Møller på telefon 35 24 54 04.
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Vagtbureauet er i øjeblikket ved at checke alle
vagttagere, for at se om arbejdsmiljøreglerne bliver
overholdt. Har du overtrådt arbejdsmiljøreglerne i
perioden 1. januar 2000 til 31. juli 2000, kan du
derfor påregne at få en lille hilsen.

Alle breve opretholdes i ét år fra den dato, hvor
brevene er daterede. Sanktionerne er følgende:
·Første overtrædelse indenfor et år: Standardbrev
·Anden overtrædelse indenfor et år: Advarselsbrev
·Tredje overtrædelse indenfor et år: 1 måneds gene-
rel vagtkarantæne

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen  18/9-2000 – 24/9-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15 bestilt 5 3 7 5 13 14 13 60
07-15 udækket 0 1 0 4 0 0 0 5 8
15-23 bestilt 20 13 18 10 24 10 15 110
15-23 udækket 1 0 2 2 0 0 0 5 4
23-07 bestilt 14 14 13 14 14 13 17 99
23-07 udækket 11 3 3 0 0 0 0 17 17
ialt bestilt 39 30 38 29 51 37 45 269
ialt udækket 12 4 5 6 0 0 0 27 10
dæknings % 69 86 86 79 100 100 100
I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og
udækkede SPV-vagter.
Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPVvagter.
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.

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 18/9-2000 – 24/9-2000

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 3 3 2 2 1 0 0
Arbl. Vagter 8 10 7 7 5 0 0 37
Planlagte vagter 15 15 15 15 15 15 15 105
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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·Fjerde overtrædelse indenfor et år: 3 måneders ge-
nerel vagtkarantæne
·Femte overtrædelse indenfor et år: 6 måneders ge-
nerel vagtkarantæne
·Sjette overtrædelse indenfor et år: 12 måneders
generel vagtkarantæne

Da arbejdsmiljøreglernes overholdelse ikke er ble-
vet checket i lang tid, vil det i første omgang ikke få
konsekvenser for dig, selv om du har overtrådt reg-
lerne mere end én gang. Får vagtbureauet derimod
indtryk af, at du jævnligt overtræder reglerne, får du
eventuelt en advarsel med det samme.

Venlig hilsen Vagtbureauet
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Vagtbureauet søger undervisere til VT-kursets mo-
dul 1 og 2. Vi søger enten én underviser til begge
moduler, eller to undervisere til hver sit modul.

Du skal kunne undervise på næstkommende semesters
kurser, begyndende cirka i februar år 2001.

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 9. oktober 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.
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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 9. oktober 2000  kl. 12.00
til VB

Yderligere oplysninger: Hos  Behrouz på tlf. 28
18 04 25..
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Det er meningen at holdet skal  dække alle opgaver
på SPV-området. Det kan altså  både være psyk.,
afdelings-og hjemme-vagter, holdet bliver sendt ud
til.
Når holdet ikke er i arbejde dækkes også almindelige
SPV-vagter og er på den måde altid sikret arbejde
på de planlagte vagter.

Krav:  Du skal kunne tage min. 4 vagter hver måned,
have haft min. 300 SPV-vagter (gerne med god psyk-
erfaring).

Yderligere information: Til Vagtbureauet - Gitte
Haupt på 35 24 54 04.

Holdet skal starte hurtigst muligt.

Ansøgning til holdet kan enten sendes skriftligt
eller ved at ringe herind på tlf. 35 24 54 05.

Hold 1507 søger 1 nyt medlem pr. 1. nov. 2000
Holdets opgave er at pleje og observere en 18 årig
mand, der lider af Spielmeyer-Vogts Sygdom, 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 :
·at observere patienten for kramper.
·at give en hjælpende hånd til personlig hygiejne.
·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.

Krav
·500 SPV-timer.
·Kørekort.
·Lyst til at arbejde i et privat hjem.
·Du skal kunne komme til holdmøde 16. okt. 2000 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 glad for børn, så er dette lige noget for dig!

Holdet varetager observation og pasning af en dreng
på 9 måneder, der er født med den meget sjældne
sygdom UNDINES SYNDROM. Dette er en kronisk
lidelse, hvis primære symptom er, at vejrtrækningen
bliver meget svag under søvn. Drengen ligger derfor
med BIPAP, hver gang han sover. Arbejdet består
typisk i at montere maske og BIPAP, observere
saturationen under søvn, rengøre udstyr samt skifte
ble, give mad, lulle i søvn etc., så forældrene kan få
hvilet.

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).

Vi kan tilbyde – et fast job med
·Samvær med en glad, aktiv, opmærksom og tillids-
fuld dreng
·Fleksible og venlige forældre, som efter aftale gerne
tager over, hvis du skal på klinik, har obligatoriske
timer e.lign.
·Sikkerhed for, at du får de vagter, der er planlagt på
holdmøderne
·Mulighed for at læse, studere, se tv e.lign., når
barnet sover om natten

Du skal ideelt have
·Min. 150 VT-timer (der kan dispenseres, så søg
selvom du ikke lige har timer nok)
·BVT-Kursus eller være villig til at tilmelde dig det
førstkommende kursus
·Mulighed for at tage 3-4 vagter pr. måned (også i
eksamensperioderne)
·Mulighed for at være på holdet i mindst et halvt år
– meget gerne længere
·Deltage i næste holdmøde d. 24 oktober

Aflønnet oplæring sker på din første nattevagt af
forældrene, som på skift er til stede hele natten.
Herefter har du en prøvetid på 2-3 vagter.

Ansøgningsfrist : Onsdag den 4. okt. 2000 kl.
12.00 til VB. Dine vagter vil starte i november (op-
læring sker sidst i oktober). 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
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Kursus i EKG tydning for Falds medlemmer.
Kurset består af 5 dobbelt timer. Den første time vil blive brugt til teoretisk gennemgang. Den anden time
bruges til praktisk EKG tydning
1. Lektion: Alment om EKG
2. Lektion: Tarkykardi/ arytmi
3. Lektion:  Blok
4. Lektion: Iskæmi og infarkt
5. Lektion: EKG quizz
Der vil blive udleveret materiale ved første lektion. Undervisere læge Jon Peiter Saunte og Jakob Lykke.
Der vil blive udbudt 6 kurser på følgende datoer.

Hold 1a, alle dage kl. 16.00 – 17.45: 2/10, 10/10, 12/10, 16/10 og 24/10
Hold 1b, alle dage kl. 18.00 – 19.45: 2/10, 10/10, 12/10, 16/10 og 24/10
Hold 2a, alle dage kl. 16.00 – 17.45: 2/10, 12/10, 16/10, 30/10, og 13/11
Hold 2b, alle dage kl. 18.00 – 19.45: 2/10, 12/10, 16/10, 30/10, og 13/11
Hold 3a, alle dage kl. 16.00 – 17.45: 6/11, 13/11,  16/11, 20/11 og 21/11
Hold 3b, alle dage kl. 18.00 – 19.45: 6/11, 13/11,  16/11, 20/11 og 21/11

Tilmelding til FADL (Kirsten Carsten) med priorteret rækkefølge af kurserne, senest fredag den 29.
september 2000.
Ansøgning om kursus i basal EKG-diagnostik:
Holdønske  (prioriteres med 1, 2, 3 osv.)

1a  ____ 1b ____ 2a ____ 2b ____ 3a ____ 3b ____

Navn:______________________________________ Cpr.nr.:__________________________

Adresse:____________________________________ post.nr./by:_______________________

Tlf.nr.:  ____________________________________ semester:_________________________

��



��
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.
·2 søde forældre
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Grundet computervanskeligheder kan vi i denne uge
desværre ikke byde på en Studenterrådsside – i ste-
det får I nu nogle indlæg i løs form.

Vi håber på at være tilbage igen i næste uge, hvor vi
også har et referat fra fællesmødet i sidste uge, og
indkaldelse til et nyt.
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- vil vi snakke løst om opstilling til Studienævn,
fakultetsråd og andre poster – fx 1.- og 2. semester-
udvalgene. Hvem der stiller op afgør vi på opstillings-
mødet den 24. oktober – dette infomøde er kun infor-
mativt og ganske uforpligtende. Pas på med at møde
op, det kunne være det gik hen og blev hyggeligt...
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Næste fællesmøde bliver
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Det hele foregår i FADLs mødelokale 1.2.15

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

Det resterende kan afhentes FREDAG DEN 29/9 KL.
14.00 PRÆCIS, på Studenterrådets kontor bygn.
1.2.5. Vi erstatter dog ikke bøger der er blevet stjå-
let efter sidste udleveringsdag.

Hvis man ikke har mulighed for at møde i dette
tidsrum, SKAL man kontakte Bue Juvik på tlf. 77 30
34 59 eller email arcus@mdb.ku.dk inden ovennævnte
tidspunkt, ellers er det bare ærgerligt.

Bue Juvik, økonomisekretær., Det Medicinske Stu-
denterråd
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Her kommer et lidt tørt indlæg, vil I måske
synes...Det er en indkaldelse til generalforsamling,
som er for alle medlemmerne af Det Medicinske
Studenterråd, og som (måske) bekendt er det altså
alle medicinstuderende i København, det vil sige
OGSÅ DIG!!!

Vi mangler kandidater til flere af de poster der er på
valg, og jeg er faktisk selv lidt spændt på hvem det
bliver, så mød op og deltag i dramaet!

Hermed indkaldes til

Generalforsamling
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Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Fremlæggelse af budgetforslag
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse på 5 personer:

- formand
- økonomisekretær
- kontaktperson til FSR
- kontaktperson til studienævn
- menigt medlem af bestyrelsen

8. Valg af revisor
9. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg

og bestyrelser
10. Nedsættelse af og valg til udvalg
11. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden gene-
ralforsamlingen – de kan mailes til undertegnede:
arcus@mdb.ku.dk
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Går du med et studienævnsmedlem i maven? Så har
du chancen for at få det ud nu....

Der er snart valg til studenterposterne i de styrende
organer på universitetet. Her på stedet skal vi vælge
5 studenterrepræsentanter til Studienævnet, og 3 til
fakultetsrådet. Det Medicinske Studenterråd har de
seneste år ”siddet på” alle 5 pladser i studienævnet,
og 2 eller 3 i fakultetsrådet. De indvalgte vælges
hvert år på opstillingsmødet (se nedenfor), hvor ALLE
medicinstuderende kan stille op på lige fod – dem der
møder op på opstillingsmødet bestemmer!

I skrivende stund er der kun et par af de nuværende
5 studienævnsmedlemmer der kan og vil fortsætte,
og ingen af fakultetsrådsmedlemmerne! Vi mangler
altså folk, så kom og vær med!
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Dagsorden:
1. Formalia
2. De styrende organer, orientering
3. Opstilling til Studienævnet
4. Opstilling til Fakultetsrådet
5. Opstilling til Konsistorium
6. Planlægning af valgkamp
7. Eventuelt

På Studenterrådets vegne

Bue Juvik
Økonomisekretær

·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 sekret-
ophobning, 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 4. okt. 2000 kl. 12.00
til vagtbureauet .

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Maria Holte
Nielsen tlf. 32 84 70 04.
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-ER VENDT TILBAGE!!!
SÅ SÆT ET STORT KRYDS I KALENDEREN:
TORS. D.26/10 KL. 11:00 TIL SØN. D. 29/10
KL. 07:00

Vi byder på et væld af underholdende aktiviteter
som fx:
-Fantastiske bands
-Diverse turneringer
-Kändisbartendere
-AMA fjerkræssport
-Gourmet pølsevogn
-Entertainere
-Actionsport
-Brunch og tømmermændsbar
-Fantasifulde temaer
-Open mike/talentkonkurrence

Kan du noget, vi andre ikke kan dø lykkelige
uden at have overværet? Har du et stripshow
eller en dansende hund? Kan du gøre utrolige
ting på en ét-hjulet cykel? Så tilmeld dig talent-
konkurrencen i Studenterklubben og du vil få
tildelt fem minutters mikrofontid på klubbens
scene…

Et detaljeret program vil blive offentliggjort på
et senere tidspunkt.

Kjærlig hilsen

Husgruppen

Ret til ændringer forbeholdes
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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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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)
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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 kulis-
ser der vil få det Kon-
gelige 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 tids-
brug, især i perioden omkring semesterstart for-
året 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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Er dine politiske favoritter Torben Lund og
Yvonne Herløv Andersen? Synes du George Mi-
chael er for lækker med fipskæg eller drømmer
du om at kysse K.D. Lang på munden? Har du set
Fucking Åmål mere end fem gange, og har du
båndet alle Ellen-afsnit efter nummer 83 (og måtte
du iøvrigt behandles med antidepressiva efter
hun og Anne Heche havde slået op )? Eller blev
dine håndled brugt som eksempel i anatomi I
timerne, fordi de var så ekstraordinært løse?
Kan du eventuelt genkende sloganet ”BLUS –
fordi Dawsons Creek alligevel bliver genudsendt
om søndagen på tv3+” eller nøjes du med at vide
hvad BLUS står for?
Hvis du kan svare ”ja” på blot enkelte af spørgs-
målene, så må du være velegnet til at dukke op
til et lille uformelt møde blandt Panums homo´er!

Vi er et par stykker, som har lyst til at møde
nogle andre end lige ens hold og ens årgang. Og
hvad ville være bedre end at benytte os af en
seksualitet, der afviger fra majoriteten, til at
rykke sammen, drikke et par øl, lege navneleg,
udveksle grumme historier fra det virkelige liv
udenfor Panums mure og hvad vi nu ellers kan
finde på....
Så hvis du ikke er bange for at møde andre homo´er
(så har du også flere at nikke indforstået til på
vandregangen) burde du dukke op fredag den
29. September klokken fire i kantinen!! Bare
kig efter nogle drenge og piger, som måske viser
sig at være piger og drenge, høhø....Vi skal nok
sørge for at sidde tæt på opslagstavlen.
Planerne er at overstå den obligatoriske navner-
unde og derefter smutte ned i klubben, hvis der
er stemning for det.

VI SES!!
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er et forum for kristne medicinstu-
derende.. Vi kommer fra forskel-
lige kirker og går på forskellige
semestre 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 arrangementerne.

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!

Hvis du vil vide mere eller spørge om noget kan
du kontakte David på  Straarup@mdb.ku.dk eller
Jutta på 35828489
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og behandlingen af den
er temaet for årets

Faglig Dag

Programmet er:

 900 – 905 Velkomst ved GIM og Studenterrå-
det i Lundsgaard auditoriet

 905 – 930 Hvad er Smerte?
 930 –1015 Traditionel Smertebehandling
1030–1115 Zoneterapeutisk Smertebehandling
1115–1200 Smertebehandling med Akupunktur
1200–1300 Frokostpause
1300–1350 Workshop #1
1400–1450 Workshop #2
1500–1600 Fælles debat i Lundsgaard

Under „Workshops“ kan man vælge at høre om
Migræne, Fødsels-, Idræts- eller Kroniske smer-
ter.

Debatten handler om zoneterapiens og
akupunkturens fremtidige rolle i sundsheds-
væsenet og den lægelige uddannelse.

Onsdag d. 11. oktober
på Panum

Faglig Dag er arrangeret af Det Medicinske Stu-
denterråd (MSR) og Gruppen for Integreret
Mededicin (GIM)
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Skydebanen gøres usikker Onsdag 27/9 og vi snakker her om lektor lerdues
siste ord. Kl. 12,00 i studenterklubben. Kan din samvitighed uden,
RAP…..RAP….BANG.BANG…………….RAP.Flakse OSV..

Efterårets arrangementer:
Tur: Overlevelsestur 21-22/10

Sejlerhygge, foredrag og evt. sejltur
Fiskeri: Trykkevælde Å til aborretid

Kuttertur i feb. For at undgå sildehelvede
Fluebinding i de mørke aftener

Idræt: Squash turnering
Rapelling måske????

Jagt: Nye jægere fejres 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
tilmældings frister med betaling pga. dårlig erfaring med opmødet.

Med Farvede Efterårshilsner
Bjørn Reseke
Formand
Tlf:28151884

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 friluftsliv. 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 attraktion har været squash-
turneringen med 50 deltagere. 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 arrangere turen eller eventen. Det koster den
urimelige 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.

Venligste Hilsner
Bjørn Reseke

Formand

Hvad er det her med PUC og PAF hvordan og hvorledes:

Vi må med tåre beklage, at vores dykkerafdeling PUC har afsporet sig. Dette er sket på grundlag af deres
kontingent- stigning, personlige interesse og penge. I praksis betyder dette at der ikke længere vil blive
afholdt dykkerture i PAF regi med mindre der er andre der vil overtage posten under PAF vilkår, hvilke er
nonprofit ture og evt. indhentning af penge til materiel gennem søgning af fonde eller andre foreninger. Vi
ser dog ikke nogen hensigt med at have konkurrende dykkerklubber på Panum. Medlemmer som har meldt
sig ind i tidligere PAF/PUC er selvfølgeligt stadigt medlemmer i PAF, men fremtidige medlemmer i PUC
vil ikke kunne bruge PAF´s arrangementer og faciliteter. Der vil dog blive fremtidig samarbejde måske i
form af køb af båd eller fælles arrangementer.

Af Bjørn Reseke
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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 delta-
gere!!!
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 TIRS-
DAGE 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 svømme-
træning, 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 svømme-
hallen er FYLDT!!! Dette kan gøres ved at kon-
takte 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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Årets første møde er fremrykket til TIRSDAG d. 3. oktober
(altså dagen før planlagt).
Stedet bliver i FADLs store mødelokale – og hvis det ikke er
ledigt sætter vi en seddel på opslagstavlen ved siden af døren
ind til FADL.

Samtidigt flyttes generalforsamlingen til næste måned – mere herom senere

SATS er en studenterforening med interesse for anæstesi og traumebehandling. Vi afholder månedlige
møder + andre arrangementer om akutmedicin.
I denne weekend har vi haft TRAUMEDAGE 2000 for studerende fra hele landet – et KANON – arrange-
ment.

Studerende fra ALLE semestre er velkomne !!! – og tag din læsemakker med !!!
Vi glæder os til at se mange nye hoveder………………………..

Hilsner fra

Per P. Bredmose
Formand
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PAF – Panums Frilufts-
forening – gentager succesen
fra foråret med en squash-
turnering i Grøndals-
centret lørdag d. 28. okto-
ber.
Turneringen starter kl.
11.00 og forløber til kl. 18.00.
Der vil blive spillet på fire baner, og der opdeles
i herrer (øvet og uøvet) og damer. Man skal ikke
være professionel for at deltage, bare man har
spillet lidt for sjov, så kan det jo være lige noget
for dig!! Der vil blive spillet i puljer og derefter
et cup system. Sidst lykkedes det at lave både en
vinder og taber cup- turnering.
Prisen er 30 kr pr. deltager, som betales ved
tilmelding til Christoffer Tandrup Nielsen fredag
kl. 14.00 i Klubben eller mandag kl. 12.00 i Kan-
tinen.
Der er sidste tilmelding fredag. 20. oktober. Der
bliver også andre muligheder for betaling. Hvis
det ikke er muligt at komme på ovenstående
tidspunkter kan CTN kontaktes på 38338834 el.
e-mail: goodstuf@get2net.dk.
Skynd dig at tilmelde dig, da vi i foråret blev
nødt til at lukke for tilmeldingen. Sidst blev der
afviklet næsten 100 kampe i løbet af dagen og vi
håber på et brag af en turnering igen.
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Uden mad og drikke……
En temadag om spiseforstyrrelser i forbindelse med semestertemaet ”Kroppen – sund eller hellig?”
3. oktober 2000 kl. 11.30-15.30
Lundsgaard Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N
Program:
Kl. 11.30 Velkomst ved studenterpræst Nicolai Halvorsen
Kl. 11.40 Reinhard Stelter, Institut for Idræt, om krop, identitet og iscenesættelse.
Kl. 12.20 Debat
Kl. 12.35 Pause
Kl. 12.45 Frokostpause – medbring selv mad
Kl. 13.15 Birgit Severin, speciallæge i psykiatri, „Uden mad og drikke....“ klarer krop og sjæl sig

ikke.
Kl. 13.55 Debat
Kl. 14.10 Pause
Kl. 14.20 Niels Kayser Nielsen, Århus Universitet, om mad mellem opbrud og tradition.
Kl. 15.00 Debat
Kl. 15.15 Pause
Kl. 15.25 Opsamling og afslutning ved studenterpræst Nicolai Halvorsen
Kl. 15.30 Slut

Alle er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig.
Husk desuden oktoberfesten på fredag den 29. september kl. 19.00. Nu med cabaret’en „Piger, Præster
og Pensionater“. Billetter a kr. 50,- sælges på studenterpræstens kontor. Entré efter spisning kl. ca. 22 –
til cabaret og fest – kr. 25,- Festen finder sted i Skt. Andreas Kirkes ølhal, Gothersgade 148.

Bemærk at studenterpræsten har fået et nyt kontor, der befinder sig på 2. sal, ved siden af IMCC’s kontor.

Yderligere oplysninger kan fås på studenterpræstens kontor, 15.2.1 på Panum, tlf. 35 32 70 94.
Et mere detaljeret program for temadagen kan fås på kontoret eller printes ud fra hjemmesiden
www.sund.ku.dk/praest
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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
45 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger.
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Sygeplejersken Manuela (Cecilia Roth) tager efter sin søns
død til Barcelona for finde sønnens far. Hun møder ad
tilfældets veje en række forskellige kvinder (herunder trans-
vestitter), der hver kæmper mod livets hårde odds.

„Pedro Almodóvar har med udsøgt resultat skruet ned for
farcen og op for den store inderlighed i sin seneste hyldest til
de stærke kvinder“ - Puk Bang Jensen, Scope
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I MOK nr. 1 skriver Emil Graungaard et barskt og
ophidset indlæg om beståelsesgrænser på medicin-
studiet. Der har siden været skrevet et par udmær-
kede indlæg om problematikken i MOK nr 2 og se-
nest 3, som nuancerer billedet af eksamensbeståelses-
grænserne på universitære uddannelser.
Studenterrådet er i blevet opfordret til at kommen-
tere “skandalen”, hvilket hermed gøres.

Som Studieadministrator Leif Christensen har rede-
gjort for, er det svært at tale om at beståelses-
grænsen på 54,4% har været “klar ulovlig”. Der er
ikke tale om “store åbenlyse, graverende fejl”, som
EG påstår. Den tolkning af 1995-bekendtgørelsen,
som for alle fakulteterne har betydet justering af
beståelsesgrænserne for enkelte eksaminer, er først
kommet i juli 2000. Det følger derfor helt logisk, at
studerende, der er dumpet cellebiologi før somme-
ren 2000 ikke har bestået “med tilbagevirkende kraft”,
som EG påstår. Det er tilbagevist, at sagen skulle
dreje sig om andre eksaminer på medicinstudiet end
cellebiologi (Leif Christensen, MOK nr. 3). Studie-
administrationen burde vel egentlig have ros for at
have reageret så hurtigt. Fra 13. juli til ca. 1. sep-
tember er det lykkedes at analysere samtlige eksa-
miner på studiet, drage de nødvendige konklusioner
og gennemføre de påkrævede ændringer, samt kon-
takte de studerende, der bliver berørt. Nogle har
ment at studieadministrationen burde have oplyst
om “skandalen” på et meget tidligere tidspunkt, men
hvis der ikke er nogen skandale, hvorfor så oplyse om
den ?
Jeg tvivler også på at man kan give studie-
administrationen eller institutterne ansvaret for
mulige selvmordsforsøg blandt dumpede studerende,
hvor tragisk det end er, når sådanne forekommer.
Sagen er, som tidl. skitseret i MOK nr. 2, at man
kræver et vist niveau af en student til en eksamen.
Hvis dumpegrænsen er 55 %, er sværhedsgraden af
opgaven lavere, end hvis dumpegrænsen er 50 %.
Hvis dumpegrænsen derfor sættes ned pga. en eller
anden tåbelig ministeriel beslutning, må et ansvars-
fuldt institut nødvendigvis reagere med at øge svær-
hedgraden, således at nivaeuet bibeholdes. Det er
også i vi studerendes interesse.
Studenterpolitik går ikke ud på at få så mange ukva-
lificerede medicinstuderende som muligt til at blive
læger...
Men man skal have en fair chance for at lære noget
relevant på en interessant måde under gode arbejds-
vilkår og få en rimelig bedømmelse. Og der skal
være plads til at man ikke altid er i topform. Derfor
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I tillæg til mit indlæg i semesterets 1. MOK 6. sep.,
skal jeg komme med følgende bemærkninger:
Allerførst, hjerteligt tak for de mange positive re-
spons, jeg har fået efter indlægget. Det varmede!
Desvære har jeg også fået lidt negativ kritik, og her
tænker jeg selvfølgelig på  Søren Fanø´ og Anders
Løkke´ 10. sem. indlæg i MOK 13. sep.. Dette er dog
den eneste negative kritik, jeg har mødt indtil nu.
Men de skal selvfølgelig have et svar. Senest, er der
nu kommet et forsøg på et svar, MOK 20. sep. fra
Panum´ Studieadministrator, Leif Christensen, som
i sig selv er en skandale på Panum (kommenteres i
næste MOK). LC svarer jo desuden ikke på ½ delen af
mit indlæg.
Jeg tror ikke, at det helt er gået op for visse folk,
hvad der er sket, og hvor alvorligt denne sag er.
Dette kan delvis være min egen fejl, selvom jeg
synes, jeg sagde tingene klart og tydeligt i sidste
indlæg. Jeg vil derfor nu prøve, at skære det fuld-
stændigt ud og kortlægge hele den samlede DNA
arvemasse i pap:

Kære Søren Fanø og Anders Løkke, 10. semester.
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Præklinisk udvalg (PU) IMCC holder informøde
for alle fase-1´ere om prækliniske ophold d. 30.
november. Opholdene er enten i januar eller i
sommerferien, altså uden for semestermåneder.
På mødet vil PU fortælle lidt om hvad vi laver i
udvalget, og hvad man kan opleve på et ophold.

Mødet er fra kl 20-21 i FADL´s mødelokale.

Hilsen PU
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Hermed indkaldes til sæ-
sonens første PIT-møde.
Det er vigtigt at netop DU

møder op, da der skal uddelegeres en del opga-
ver, 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.

har vi 3 eksamensforsøg og et studienævn, som vil
give de uheldige, som ikke passer ind i “kasserne”
nogle alternative muligheder. Men det betyder ikke
at nivaeuet til en eksamen skal nedsættes  med 10 %
fordi en eller anden vanvittig papirnusser på under-
visningsministeriets 34. afdeling får lyst til at printe
noget af det sludder ud, som står på hans skærm.

Det er noget lort at dumpe. Punktum. Det kan få - ja
uoverskuelige konsekvenser for et individ. Der er
mange, der klarer en sådan krise flot ved at bear-
bejde den og komme videre i deres liv - i eller uden
for medicinstudiet. At anlægge retslig sag mod fakul-
tetet hører ikke til blandt sunde måder at bearbejde
en krise.
EG nævner selv den amerikanske retspraksis, hvor
folk i helt eklatant grad fralægger sig det personlige
ansvar og driver plat på logisk helt fornuftige sam-
menhænge på et grundlag  af ordkløvende jura. Heri
ligger en virkelig skandale.  Jeg vil ikke håbe den
praksis vil få stor succes i Danmark.

Med venlig hilsen
Jens-Ulrik Stæhr Jensen, 13. sem.
Formand, Det Medicinske Studenterråd

Jeg har svært ved at tro, I bare har sat jer minimalt
ind i denne sag. Panum adm. ved udmærket godt,
først nu, at den vitterlig er helt gal.
Jeg er ked af at sige det, men I har jo overhovedet
ikke fattet, hvad det her drejer sig om! Af hele mit
indlæg taget i betragtning er det det “her” I bider
mærke i? Tak for kaffe og jeg skal komme efter dig ...
Det her er altså takken. At medstuderende ikke blot
ikke kan være ligeglad, men direkte bebrejder mig
for at kæmpe andres sag, det er for meget!
Mit svar til pkt. 1:
a) “Hvordan kan man interessere sig for beståelses-
grænsen alene?”.
Jo, men det er jo alene med interesse i henvisninger
til de forskellige paragraffer og bekendtgørelser, at
man jo afviser klager/anker og endda har smidt folk
ud fra studiet! Når man tager dette drastiske skridt
fra Panum´ side, skal de selv samme regler, para-
graffer og bekendtgørelser jo også gælde for dem!
Dette må jo være soleklart for enhver, at disse gæl-
der begge veje.
b) Afgørelsen er truffet mht. det Panum forløbigt er
blevet pålagt.
I ville ikke lade folk består med 50,1%. Jeg er glad
for, at det ikke er jer to, der skal bestemme hvem,
der skal, og ikke skal bestå! Hvordan i alverden kan
man tænke således? I er jo også selv studerende.
Bare I har det godt, så er I ligeglade med alle jeres
med- studerende, som det her har påvirket, og som
er gået igennem helvede? Mener I virkelig det her?
Jeg er så skuffet og rystet! Jeg er glad på jeres
vegne, at I ikke har haft de store problemmer med
jeres eksamener, det mener jeg virkeligt, men der-
fra til så at være ligeglad med andre?
Panum må ikke øge sværhedsgraden alene på
baggrund af, at beståelses-% er ulovlig. Pensum
og sværhedsgraden er sat til hvad, der forven-
tes vi skal kunne, og har intet at gøre med
beståelses-%! Det er Panum, der selv bare har
sat denne procent uden om bekendt-gørelsen.
Man må ikke sige, at man kun er bestået, hvis man
får 7 i karakter! Panum har her ændret karakter-
skalaen et trin, og det må de selvfølgelig ikke! Un-
der behandlingen af min klage blev Panum
spurgt af Studieadm., Fiolstæde om, citat: “...
med hvilken hjemmel beståelsesgrænsen er fast-
sat til 54,5%”. Selveste studielederen, formand
for studienævnet for medicin Poul Jaszczak´ og
fuldmægtig, Jørgen Bergman´ svar var, citat:
“Baggrunden for kravet om 54.5% for beståelse
er af rent regneteknisk karakter og begrundet i
historiske årsager”. Ja, sådanne hårdtslående
argumenter kan jeg selvfølgelig ikke hamle op
med. ... rent regneteknisk karakter, ... histori-
ske årsager. Dette er altså grundlaget for bla.
LC og Panum´ ulovlige procentsats. Jeg nægter
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simpelthen at kommentere det her ydeligere.
Der er altså ikke tale om, at opgaverne var skre-
vet med en beståelsesgrænse på 55%, eller at
man nu blot kan gøre opgaverne tilsvarende svæ-
rere, som I skriver. Det er en ulovlig handling
foretaget af Panum, og afgørelsen er truffet.
Det er fuldstændigt ligemeget, hvad I mener er
relevant eller ej. Nå noget er ulovligt så er det
ulovligt. Fat det nu! Faktisk skal antallet af bestå-
ede studenter fremover nu stige i de pågældende
eksamener, hvilket man selvfølgelig skal holde
øje med. Jeg har med vilje i mit 1. indlæg ikke
nævnt navne på de personlige involverede i skan-
dalen før de har svaret, men nu er jeg blevet
tvunget til det af jer. I har ikke gjort Panum
adm. nogen tjeneste med jeres indlæg, tværti-
mod. Jeg har også hørt visse kursusledere, nu
til forelæsninger har ytret det samme som jer
to; at man fra institutternes side nu bare ville
gøre opgaverne det tilsvarende sværere, og at
integreret eksamen “den skal vi nok vinde”. Stop
nu med det. I gør det jo bare endnu værre for jer
selv med disse kommentarer.
Til pkt.2
a) Eksamener af denne karakter, er efter min me-
ning bund ulovlig. Det er en fundamental ret, at den
studerende ikke skal op i en eksamen igen, når stu-
denten først engang har bestået denne. Som jeg skrev
i mit 1. indlæg, kan en student for fx 11 i histologi,
men dumpe sammenlagt. Alligevel skal studenten
igen op i histologi. Man må ikke kombinere en eksa-
men på denne måde. Jeg er fuldstændig enig med jer
i, at det som læge er vigtigt at have overblik over de
forskellige fag samtidigt, men hvem siger, at lægen
ikke har det efter hun/han engang har bestået ana,
fys og biok? Hvorfor skulle lægen have mindre over-
blik hvis hun/han ikke gik til eksamen i alle 3 fag
samtidigt? Hvad er det for noget vås? Det kan disku-
teres, at man i ana I & II skal bestå spotten og den
mundtlige præstation indenfor samme termin, men
derfra og så til at kombinere vidt forskellige fag er jo
noget helt andet. Hvorfor skal man så ikke op til fx
psykiatri, videnskabsteori og social medicin samti-
digt? Så kunne vi jo blive ved og ved. Det holder ikke
det her.
Grunden til at jeg er overbevist om, at sådanne eksa-
mener er ulovlige i sig selv, er det klare faktum, at
selve rettelsen sker af 3 forskellige institutter. Der
er noget, der hedder, at en student har krav på en
“samlet vurdering” af sin præstation. Dvs. at eksa-
menen er ulovlig, idet, der ikke eksisterer fx én
“cellebiologilærer”, der samlet vurderer besvarel-
sen. De 3 besvarelser bliver rettet af 3 forskellige
lærer og censorer i de 3 forskellige fag, som dernæst
sender deres rettelsesprocenter videre til koordina-
tor, som er en biokemiker. Denne indtaster blot pro-
centerne i en computer, som så regner gennemsnit-
tet ud.
Altså, der bliver på ingen måder fortaget noget, der
bare ligner en helhedsvurdering/samlet skøn. Hvis
man skal vise overblik over 3 fag med sin besvarelse,
så skal denne da også rettes, af en som har overblik
i de 3 fag.
Må jeg igen påpege, at Panum mig bekendt er de
eneste, der har sådanne eksamener i hele Norden.
Hvad er det I hermed siger? At alle læger uddannet
på Århus og Odense Universitet og i hele Norden, på
nær dem som bliver uddannet på Panum, ikke har
overblik i disse fag, at disse læger er inkompetente?
Kom nu folkens!
b) Hvis det er rigtigt, at før integreret blev til,
skulle man består alle 3 fag i samme termin, vil jeg
nu som tillæg til mine påstande i mit 1. indlæg, gøre
gældende at dette selvfølgelig også er ulovligt, og
også bør få konsekvens med tilbagevirkendekraft.
Hvor mange er ikke også blevet smidt ud pga. af
dette i sin tid. Nu har I SF og AL ført endnu et
indsigelsespunkt til Panum adm.. Tak for det. Det
bliver de sikkert glade for! Forresten skulle I bare
vide, hvorledes integreret overhovedet kom på ba-
nen i sin tid. Det havde intet at gøre med saglige
argumenter, at denne blev indført.
Mht. jeres argument om at integreret er godt, fordi
man nu kan tage eksamenerne efter behag. Hvad er
det for noget sludder? Hvis man ikke består integre-
ret 1. gang, så skal man igennem alle 3 fags pensum
igen. Hvorledes kan det være efter behag? Den har
ikke været til gavn, hverken fagligt eller “læse-
planmæssigt” for de studerende.
Hvis det nu er så vigtigt, kan man jo bare gøre
integreret til obligatorisk  “case baseret” undervis-

ning, i stedet for disse unødvendige eksamener, der
er i klar strid med bekendtgørelserne.
Til pkt. 3:
a) Gutter, jeg har ikke sagt, at institutterne vil dumpe
alle. Jeg har sagt, at der kan være en sammenhæng
mellem ikke at består for mange studenter og magt.
Det kan godt være, det var lidt hårdt sagt i mit 1.
indlæg, men I to aner jo ikke, hvad der har ført til
dette udsagn.
Det jeg mener med magt, er at hvis for mange stude-
rende, fx at 90% af studenterne, bestod denne eksa-
men 1. gang, ja så ville den jo slet ikke være så
interessant, og man ville være bange for nedskæring
af budgetet. Men der er jo mig bekendt tale om et
stort antal studerende, der dumper denne eksamen.
b) Ja, I har ret. Alle incl. Panum adm. har jo været
bekendt med de “55%”, og burde have været bekendt
med bekendtgørelserne. Alligevel er der ingen som
har reageret på den ulovlige procentsats. Det er jo
netop det, hele min kritik går ud på. Jeg må igen
gentage, læs nu mit tidligere indlæg, 6. sep. ordent-
ligt igennem!!!!!!!!!!!!!
Endvidere, har jeg aldrig sagt, at institutterne har
en “skjult dagsorden!” Det må stå for jeres egen
regning. Men nu når I nævner det, vil jeg da gerne
sige, at jeg ved de har en skjult dagsorden.

Forresten, gutter. Til jeres afsluttende bemærkning:
“.... vi har altid følt, at de stillede eksamenssæt på
studiet har været fair”. Helt ærligt gutter, (give us a
f... break! Har I fået lovet fri turnusvalg, bil, lejlig-
hed og escortservice, eller hvad sker der her? Så kan
jeres tunger vist ikke kommer længere op i Panum
adm. r...). Undskyld, men jeg blev simpelthen nød til
at kommentere dette. Når denne sag engang får en
afslutning, håber jeg, jeg må byde jer to på en øl i
klubben.

Som sagt har jeg stort set kun fået positiv respons,
så jeg tager ikke SF´ og AL´ indlæg så alvorligt. Men
det har irriteret mig.

Svar til Leif Christensen´ indlæg kommer i næste
MOK, da jeg nu er nået max. af den plads man må
optage på debat siden denne gang.

Med venlig hilsen
Emil Graungaard
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Andendelspuljen er den lønpulje der dækker DIA-,
CARD- og MVS fastholdsmedlemmer.
Fælles for disse Fadl-medlemmer er at de er på Fase
II af studiet og har videreuddannet sig i Fadl-regi.
Lønpuljesystemet som det er i dag blev indført i
1985 med den hensigt at lette vagtlægningen på de
enkelte hold. Det er således ikke økonomisk mere
attraktivt at tage søndag AV end en hverdags-DV,
idet alle vagter lønnes med samme sats - en gennem-
snitsløn.
Gennemsnitslønnen synes vi er en god tanke og et
fint middel til at undgå stridigheder på holdmøderne...
Desværre forholder det sig således, at de forskellige
hold arbejder på forskellige tider af døgnet, hvilket
bevirker at CARD og MVS - hold, der arbejder aften
og nat - og derved indtjener tillæg til puljen - træk-
ker gennemsnitslønnen op, mens DIA-hold, der for-
trinsvis arbejder i dagtimerne trækker ned på gen-
nemsnitslønnen. Gennemsnitslønnen har altså den
uheldige virkning, at Cardiologiassistenter og
MVS’ere samlet set får mindre i løn, end de egentlig
skulle have iflg. overenskomsten, mens
dialyseassistenterne på den anden side får mere...
Det er vores klare holdning, at aften-/nattillæg som
alle andre ulempetillæg bør tilfalde den gruppe af
Fadl’s medlemmer, som faktisk har arbejde på disse
tidspunkter. Den forhåndenværende skævvridning kan
ganske enkelt afhjælpes ved at dele andendelspuljen

i flere selvstændige puljer, inden for hvilke der er
sammenlignelige arbejdsvilkår. Dette har
Cardiologihold 4101, blandt andre, gennem længere
tid forsøgt at få gennemført, men er gentagne gange
blevet afvist af bestyrelsen, idet gennemsnitslønnen
aktuelt bruges som lønpolitisk redskab for at sikre
dialyseassistenternes høje løn (I bestyrelsen sidder
ganske mange dialyseassistenter). Administrative
komplikationer er også blevet nævnt som argument
for opretholdelse af det nuværende system, men en
undersøgelse foranlediget af den tidligere direktør,
afslørede for ca. 10 år siden, at der computer-teknisk
ikke var tale om noget større problem... Vi mener,
at der her er tale om en åbenlys uretfærdighed i
Fadl’s vedtægter, og ønsker derfor at generalforsam-
lingen tager stilling til andendelspuljens fremtid.

På vegne af Cardiologihold 4101
Holdleder Mark Aplin.

�����
������	���	�
	���
���
�(
�����������	���
�
���������������
	����������
������)* 
�����
Den grundlæggende lov for FADL er den om medlem-
skab af studieaktive lægestuderende. Den nuværende
formulering af §4, stk.1. er FADL´s lovhjemmel mod
”vagt-haj”-virksomhed. Det er ikke afgørende hvor
et medlem er studieaktiv, men om medlemmet er
studieaktiv. Studieaktivitets-kravet kan således let
integreres i en nye formulering og skal stå ordret i
teksten for at være uomtvisteligt. Manglende studie-
aktivitet gennem flere år, som det er set blandt en
gruppe af FADL´s medlemmer tidligere (og nu??) er
ikke lovlig i henhold til den  gældende formulering af
§4, stk.1. Denne formulering skal videreføres, hvis
man ønsker at  Foreningen af Danske Lægestuderende
lever op til betegnelsen. For at patienterne skal
plejes og behandles forsvarligt skal der stilles krav
om studieaktivitet. Det er hvad patienterne og syge-
husene forventer. Beslutningen og ansvaret er Jeres.
God Generalforsamling!

Med venlig hilsen, Pedram Kazemi, læge, tidligere
formand for FADL i København 1993.
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UNDERVISNING I ALT MELLEM HIMMEL OG JORD                  FØDSELSDAG 
DER KAN BRUGES UDE I SKOLERNE  

 
  
PIGEONANI-IDEUDVEKSLING.                                              PARTY 
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TAGER UD I DE ÆLDSTE 
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OG FORTÆLLER OM SEX 
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