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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: Faglig dag

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 5 , årgang 33 udkommer

Torsdag:
P8'n holder TemaKirke Fest
19.30 Dørene åbnes
24.00 Kirkefest. HUSK STUDIEKORT!!!

Fredag:

Lørdag:
22.00 FASE II Fest. For alle os der kan de
kliniske symptomer på Kinky hair disease

Søndag:

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:
16.00 MSR holder infomøde om valg til sty-
rende organer i FADL's mødelokale

Denne redaktion

MOK
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Styrende organer

Redaktionelt
FØRSTE DAGE UDEN
OL
Har du også tv-abstinenser efter et
par dage uden OL, så bringer MOK
lige et par billeder af de danske
guldmedaljer. Vi fik jo 18 ialt, og
det er da  ganske pænt.
MOK-red/Jon

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70
85
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41, 35
32 70 93 (holdsætning på 1. og 7. semester, plan-
lægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92
(dispensationssager, VKO, OSVAL)

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

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

Klinikudvalget Københavns Amt
KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33
71
Birthe Brogaard, sekretær
Lisbeth W. Jensen, sekretær
Stud.med. Marie Bønnelycke (7.-9. semester)
Stud.med. Nanna Borup Jensen (10.-13. seme-
ster)
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

KONTROL AF EKSAMENS-
TILMELDINGER

Nu er alle eksamenstilmeldinger til vintereksamen
2000/01 indtastet på edb. De studerende, der ønsker
at kontrollere, at vi har tastet deres tilmeldinger
korrekt, kan kontrollere det på de lister, vi har hængt
op foran Studie- og eksamenskontoret, 9.1.55a (på
samme opslagstavle, som karaktererne bliver slået
op).

I kan også gå på Internettet på adressen:
www.ku.dk/selvbetjening/ og kontrollere jeres til-
meldinger der.
På samme adresse kan I ligeledes se jeres opnåede
karakterer og gennemførte kurser m.m.

Har I bemærkninger til de tastede eksamens-
tilmeldinger (hvis I mener vi har tastet forkert o.l.)

skal I kontakte Studie- og eksamenskontoret senest
mandag den 16. oktober 2000.
Hvis nogen har “glemt” at tilmelde sig eksamen, skal
man søge dispensation.

I indtegningsugen modtog vi nogle eksamenstilmeldin-
ger uden underskrift. Disse blanketter skal under-
skrives, før du bliver indkaldt til eksamen.

Hvis du har dispensation til at blive fritaget for dele
af en eksamen eller du skal til en speciel eksamen og
du ikke har gjort opmærksom på det til indtegnin-
gen, skal du også straks kontakte Studie- og eksamens-
kontoret så vi kan tilrettelægge eksaminerne.

Vi skal ved samme lejlighed oplyse, at der blev fore-
taget 1236 eksamenstilmeldinger på WWW/SEB,
hvilket svarer til ca. 17% af alle eksamens-
tilmeldinger. Disse tilmeldinger kan også ses på
samme WWW-adresse (klik på ”vis tilmeldinger”) og
de samme lister, som de ”almindelige” tilmeldinger.
I denne sammenhæng skal vi beklage de problemer
vi havde med at få åbnet for tilmeldingen på WWW/
SEB. Det skyldtes overgang til nyt edb-system. Dette
skulle dog være rettet nu og vi takker for jeres tål-
modighed.

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

FAKULTETSSEKRETARIATET
HOLDER LUKKET
Fakultetssekretariatet (herunder
Studie- og eksamenskontoret) vil
være lukket mandag den 9. oktober
fra kl. 14.30 samt den 10. og 11.
oktober, begge dage hele dagen på
grund af seminar.

STUDIE- OG EKSAMENS-
KONTORETS HJEMMESIDE:
Studie- og eksamenskontoret har som bekendt en
hjemmeside på adressen:
www.sund.ku.dk/nyside.asp?valg=st
Her kan du finde diverse nyttige oplysninger og in-
formationer fra og om
Studie- og eksamenskontoret. Så prøv at kigge forbi
siden, hvis du vil vide
mere om os.
Hilsen
Studie- og eksamenskontoret
Michael Sørensen
Tlf.: 35 32 70 62
E-mail: mso@adm.ku.dk
WWW: www.sund.ku.dk/nyside?asp.valg=st
           www.ku.dk/selvbetjening/

MØDE 11-00, STUDIENÆVN FOR
MEDICIN
MØDEDATO
15. AUGUST 2000
STED LILLE MØDESAL, PANUM
INSTITUTTET
TilstedeFinn Bojsen-Møller, Asger Dirksen (til kl.
16), Pernille Due, Birthe Glenthøj, Nina Grosmann,
Niels Høiby, Bjarke Hansen,  Poul Jaszczak, Jens
Ulrik Jensen, Klara Naver (fra kl. 15.30).
Endvidere deltog
Leif Christensen(studieadministrator)
Under personsager deltog Gitte Birkbøl og Palle
Rasmussen
Afbud
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat 10-00
3. Studieplan
4. Bekendtgørelse
5. Klinisk undervisningskapacitet
6. Mødekalender for efterårssemestret 2000
7. Meddelelser
8. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen var forud suppleret med et punkt under
studieplan (Tillægsdagsorden 1a): Fortsat diskussion
af 3. - 5. semester undervisningen.
Der var til mødet fremsendt personsager. Det blev
besluttet at behandle disse mellem punkterne 2 & 3.

ad 2 Godkendelse af referat
Vedr. pkt. 5b: Studie- & eksamensordningen

gjorde Nina Grosmann gjorde opmærksom på, at
justeringen ligeledes burde omfatte 2. semester.
Studielederen vil fremlægge ændringsnotat samt
drøftelse af punktet på et efterfølgende studienævns-
møde.
Personsager En ansøgning om forlænget frist for
beståelse af FASE I blev imødekommet på grund af
særlige omstændigheder.
En ansøgning om genbehandling af ansøgning om for-
længet frist for 2-års reglen blev ikke imødekommet.
En ansøgning om forlænget frist for 2-års reglen samt
tilladelse til 4. eksamensforsøg i anatomi I blev ikke
imødekommet.
En ansøgning om tilladelse til at gå til eksamen i
videnskabsteori på 13. semester blev ikke imøde-
kommet.
ad 3 Studieplan
Ved indledningen af studieplansdiskussionen stillede
Finn Bojsen-Møller spørgsmålet om ændringer af
eksamenspoints, herunder de oplysninger han havde
modtaget om beståelsesgrænsen i cellebiologi.
Studielederen og Leif Christensen redegjorde hver
for sig om grundlaget herfor. Foranlediget af be-
handling og afgørelse af en konkret klage fra en stud.
med. har Uddannelsesstyrelsen tilsyneladende over-
vejet betydningen af karakterbekendtgørelsens reg-
ler om grænsen beståelse. Hvor det i karakter-

MOK & STUDIET



4
bekendtgørelsen hedder: ’I skriftlige og mundtlige
præstationer, hvor man med rimelig nøjagtighed kan
angive, hvor stor en brøkdel af den stillede opgave
eller det forelagte emne den uddannelsessøgende har
kunnet klare, skal denne brøkdel være over ½’ er det
i dag ministeriets opfattelse ’at har den studerende
kunnet klare det mindste målelige over 50% af den
stillede opgave eller det forelagte emne er prøven
bestået’.
Der var herefter en længere drøftelse om grundlaget
for eksamensvurderingen. Generelt fandt studie-
nævnet, at det ikke var et tilfredsstillende niveau at
lægge en besvarelseskvotient på rigtige spørgsmål
på 50,1. På den anden side var der en klar erkendelse
af, at man ikke kunne sætte sig ud over de generelle
karakterbekendtgørelsesregler. Niels Høiby rede-
gjorde for den praksis, man anvender i mikrobiologi,
hvor man i stedet for at sætte faktuelle procenter på
eksamensopgaver, der ligger på et niveau mellem 45
- 55% rigtig besvarelse, foretager en selektiv vurde-
ring og herefter karaktergivning uden analogi til de
anførte procentsatser. Et af studienævnsmed-
lemmerne gjorde opmærksom på, at den aktuelt an-
vendte regnemåde, som har givet anledning til kri-
tikken og irettesættelsen fra Uddannelsesstyrelsen
og Københavns Universitet, burde have været gjort
til genstand for diskussion, da den blev gennemført
ved fakultetet.
a. 1. semester - detailplan
Nina Grosman påpegede nogle fejl i det udsendte
materiale og studielederen opfordrede som konse-
kvens heraf alle til at benytte både de udsendte
færdigtrykte eksemplarer - såvel som netversionen -
til at komme med forslag til ændringer eller rettel-
ser af faktuelle fejl, herunder forslag om tilføjelser,
som kunne forbedre materialet. Der blev rejst kritik
af eksamenstidspunkterne. Det blev fastholdt, at
eksamenstidspunkterne blev tilrettelagt således, at
det er muligt at få rettet eksamensopgaven eller
tentamensopgaven i humanbiologi og meddele stu-
denterne resultatet inden semesterstart, samt at
dette var af meget stor betydning for såvel studie-
nævn som de enkelte studerende.
b. 3. - 5. semesterplanerne (udsendt som tillægs-
dagsorden 1a)
Man startede med at indlede en drøftelse af pla-
nerne. Jens Ulrik Jensen redegjorde for de drøftel-
ser, der har været gennemført i udvalget op til som-
merferien, af hvilke det øjensynlig skulle fremgå, at
blokkurset metodelære havde fundet plads efter før-
ste del af 3. semesterkurset neurologi etc. Det blev
besluttet, at man skal tage hele 3. - 5. semester

konceptet op ved et efterfølgende møde, samt at
man vil invitere formanden for udvalget til fremlæg-
gelse og drøftelse af planerne.
c. Studieplan i øvrigt
Studielederen orienterede om, at man var i gang
med at lave en detaljeret gennemgang af undervis-
nings-/arbejdstimebelastning på de enkelte institut-
ter. Fysiologisk Institut har været prøveballon. Det
er efterfølgende hensigten, at der gennemføres til-
svarende modelberegninger for de øvrige institutter
ved fakultetet, der munder ud i, at der fremlægges
et 3-årigt (6 semestre) budget- og undervisnings-/
arbejdstimeforbruget og det forventede forbrug for
samtlige institutter, herunder at dette vil blive kæ-
det sammen til den samlede opgørelse over den nye
studieplans omkostninger.

Studielederen orienterede herudover om, at der truf-
fet principbeslutning om, at materialet, som udleve-
res til de studerende ved fakultetet gøres tilgænge-
ligt på internettet.
Studielederen orienterede dernæst om, at det
afviklede rus- og tutorkursus var forløbet over al
forventning. Der var en meget stor interesse og
spørge/diskussionslyst. De implicerede lærere del-
tog livligt i debatten og var med til at rette en
række misforståelser og at klarificere problemstil-
lingerne omkring igangsætning af den ny studieplan.
Orienterede endvidere om, at det er hensigten, at
der skal arrangeres en tilsvarende - men mere mod
lærer/underviser målrettet orienteringsseance.

ad 4 Bekendtgørelsen
Bekendtgørelsesudkastet var blevet justeret. Der var
kun kommet indsigelser fra Nina Grosman, hvilket
førte til nogle opklaringer og tekniske justeringer.
Studielederen orienterede om, at der udspandt sig
en livlig diskussion i kulissen om det faktum, at al-
men medicin var faldet ud. Studielederen redegjorde
for det faktiske hændelsesforløb, hvilket studie-
nævnet tidligere har været orienteret om, herunder
årsagen til de - set med studielederens øjne - forun-
derlige kompromisser man var nødt til at indgå, her-
under fænomenet kernefag/ indledning til kernefag,
som man fandt aldeles misvisende. Der er ikke kom-
met tilbagemelding fra ministeriet.

ad 5 Klinisk undervisningskapacitet
Studielederen orienterede om, at det kliniske
undervisningsloft var gennembrudt, således at der et
akut behov for ekstra pladser i klinikken i gynæko-
logi/obstetrik, pædiatri og almen medicin, således

13. semester, ligesom der var behov for ekstra kur-
sus-/klinikpladser på 7. & 8. semester. Der var i den
anledning taget initiativ til et møde med sygehus-
ledelsen i Roskilde, Køge Sygehus, som har udvist
interesse for problemstillingen og gerne vil bidrage,
hvad angår 7. & 8. semester. Der blev endvidere
orienteret om, at der var planlagt møde med sygehus-
ledelsen onsdag morgen med henblik på afklaringen
af visse udeståender samt arbejdet hermed. Herud-
over blev der orienteret om, at Næstved var gået
fuldt og helt ind i tilrettelæggelsen af de kliniske
kurser i gynækologi/obstetrik og pædiatri på 13. se-
mester, samt at der var tale om et forsøgskoncept
med aktivt at medinddrage studenterne, herunder at
det blev overvejet at ændre eksamensformen, såle-
des at den harmonerede med en ny kursusform. Det
er således hensigten, at studenterne på det nye kur-
sus kommer til at fungere i overensstemmelse med
studienævnets overordnede intentioner om at fun-
gere som surnumerær læge “med monitorerede
ansvarsopgaver.

ad 6 Mødekalender for efterårssemestret 2000
Der blev ikke vedtaget nogen mødekalen-

der for efterårssemestret 2000. Næste møde afhol-
des 20.september 2000.

ad 7 Meddelelser
a. Niels Juel Christensen er udpeget som
fakulteternes medlem af den arbejdsgruppe under
Sundhedsstyrelsen, som skal udarbejde paradigmer
for målbeskrivelser.

b. Mødeplanen for rektors uddannelsesudvalg
for efteråret er fremsendt, og en række punkter, som
har studienævnets interesse, og dagsordenen vil så-
ledes blive fremsendt sammen med materialet til
det kommende studienævnsmøde.

ad 8 Eventuelt
Der forelå intet til dette punkt

Poul Jaszczak

Studievejledningen

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER I EFTERÅRET 2000!!!!

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

JA, VI VED GODT, AT MANGE
AF DISSE INDLÆG ER SET
FØR, MEN !!!

Som nogle måske har bemærket, starter der
hvert semester nye studerende, der aldrig har
set dem før. Derudover kommer mange ”gamle”
studerende i klemme på grund af, at de ikke er
orienterede om gældende regler på studiet.

Desuden ændres der løbende i
gældende regler !!!!!

Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og
kedelige, men vi bringer ofte væsentlige ændrin-
ger af studie- og eksamensreglerne, nye tidsfri-
ster, ny praksis for dispensationer, nye SU- og
orlovsregler og lign. der har betydning for dit
studieforløb.
Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog
kan du ikke regne med at den fortsat gælder -
1999-udgaven er heller ikke helt korrekt læn-
gere. Hvis en ny regel har været offentliggjort i
MOK gælder den, hvad enten du har læst den
eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!

STUDIET
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SU-REGLER
(MÅSKE NYT FOR DIG)
1. januar 1996 trådte den ny SU-reform i kraft.  Denne
reform omfatter alle studerende der er begyndt på
deres første videregående uddannelse efter 15/3/1988.
Studerende der er begyndt på deres første videregå-
ende uddannelse før 15/3/1988, er som hovedregel
ikke omfattet af SU-reformen.  Enkelte nyoptagne
vil være omfattet af „den gamle SU-ordning“.
Næsten alle nyoptagene bliver tildelt klip svarende
til gennemførelse på normeret studietid (77 klip),
samt 12 tillægsklip til en evt. forsinkelse. Hvis du
tidligere har læst på en anden videregående uddan-
nelse trækkes de eventuelt udbetalte klip fra.

Du skal ikke søge om at få udbetalt tillægsklip ved
dumpet eksamen eller hvis du ikke er fagligt forbe-
redt til at kunne gå til eksamen.  I stedet bruger du
af dine tildelte klip. I første omgang bruger du evt de
opsparede ekstra klip og herefter af dine tillægsklip.
EKSEMPEL:  Søren har taget vagter og har kun-
net framelde 4 klip.  Han dumper desværre ek-

samen og bliver forsinket ½ år.  I sidste ende
bruger han derfor 2 tillægsklip (6 md. minus de
4 md. opsparet).

Studieaktivitets kravene går ud på, at det er tilladt
at være 1 år forsinket – eksamens mæssigt set før
man bliver erklæret inaktiv (og dermed ikke får SU).
Det vil sige at stipendiekontoret stopper med at
udbetale SU klip et år efter du skulle have bestået
din eksamen. Stipendiekontoret ser dog ikke på hvor
mange år du har læst, men kun på hvor mange klip du
har fået udbetalt. For eksempel kan man godt blive
mere end et år forsinket – målt i forhold til
immatrikulationstidspunktet – hvis man på et tidli-
gere tidspunkt har sparet klip op. EKSEMPEL: Sø-
ren har dumpet sine 6. sem. eksaminer Han har
nu læst i 4½ år men har meldt klip fra svarende
til 1½ år og har dermed kun fået udbetalt klip
svarende til 3 års studier. Han har hermed SU til
at være yderligere ét år om at bestå sine 6. sem.
eksaminer.  Stipendiekontoret kontrollerer normalt

ikke om du har været holdsat, men kun om du har
bestået eksamen.

Hvis du har født efter 1/4/95, kan du som kvinde få
tildelt 12 ekstra klip.  Disse klip kan du vælge at få
udløst som enkeltklip, eller som dobbeltklip (skal i
så fald udbetales i perioden fra 2 måneder før fødslen
til 6 måneder efter).  Som nybagt far kan du fra 1/1/
96 få tildelt 6 ekstra klip hvis du får barn herefter.
Dem kan du også få som dobbeltklip.
Disse regler skulle gøre det nemmere for både dig og
Stipendiekontoret. Hvis du har yderligere generelle
spørgsmål er du velkommen til at komme forbi Studie-
vejledningen. Hvis det er meget specifikke spørgs-
mål om hvor mange klip du har brugt eller der er
gået helt koks i det kan du med fordel kontakte
STIPENDIEKONTORET direkte på tlf.: 33 14 15 36

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Fase I
KLINISK GRUNDKURSUS 3.
SEMESTER

Klinisk grundkursus afvikles i efterårssemestret 2000
i december og januar. Holdene fordeles på de to
måneder.
Hvis man ønsker selv at tilrettelægge et klinikophold,
f.eks. i sommerferien eller på et provinshospital, kan
det meritoverføres, så man fritages for det kliniske
grundkursus. IMCCs prækliniske ophold kan godken-
des, eller man kan selv arrangere et ophold på et
hospital. Opholdet skal være af to ugers varighed på
en medicinsk og/eller kirurgisk afdeling, og man skal
være på hospitalet svarende til fuld tid, primært i
dagvagt.
Der må ikke arrangeres ophold på universitets-
hospitalerne i semesterperioden, da studerende på
obligatoriske kliniske kurser har førsteret til disse.
Du kan afhente en attestationsblanket i studienævns-
administrationen, lokale 9.1.41, som du skal bruge
som dokumentation for gennemført klinikophold.
Hvis man selv arrangerer et klinikophold, skal man
afmelde sin plads på det kliniske grundkursus, da
det koster mange ressourcer at oprette flere hold
end der reelt er brug for. Du skal være sikker på, at
du ikke får brug for din plads, da du vil være nødt til
at søge om gentagelse af den kliniske undervisning,
hvis du fortryder efter at holdene er oprettet/ophol-
dene er overstået. Er du i tvivl, så kontakt Annette
Jørgensen inden du afmelder dig.

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

Blanketter til afmelding kan hentes på opslagstavlen
ved lokale 9.1.41, og skal afleveres i postkassen
samme sted senest fredag den 13. oktober kl.
12.00.
De endelige holdlister hænges op i slutningen af ok-
tober/begyndelsen af november. Herefter vil der være
en ganske kort bytteperiode.
Spørgsmål i forbindelse med det kliniske grundkur-
sus kan rettes til Annette Jørgensen, lokale 9.1.41.
HUSK! Afmeldingsfrist fredag den 13. oktober kl.
12.00.

Vil du gerne til Næstved Sygehus?
Vi har 12 pladser på Næstved Sygehus. Vil du gerne
til Næstved på dit prækliniske ophold, så henvend
dig hurtigst muligt og senest den 13. oktober til
Annette Jørgensen. Pladserne fordeles efter først-
til-mølle-princippet. Brev herom kan evt. lægges i
Studienævnets postkasse ud for 9.1.41.

OSVAL I FORSIDER

Mandag den 2. oktober 2000 udløb afleveringsfristen
for forsider til efterårssemesterets
OSVAL I opgaver.

Hvis du er en af dem der endnu mangler at aflevere
din forside, så se at få det gjort snarest! Forsider
kan afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet,
hvor forsiden også skal afleveres i udfyldt stand.

OBLIGATORISK UNDERVISNING
I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI I

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.

2. SEMESTER, 3. SEMESTER OSV.
OSV…

En kort orientering om
overgangsordninger…

De fleste af jer venter spændt på at
høre noget om overgangsordninger. Der
er fra Studienævnets side ved at blive
udarbejdet en overgangsmodel, men
den bliver ikke offentliggjort, før den
er endeligt godkendt. Nå dette sker, vil
hele overgangsordningen blive trykt i
MOK.

Med venlig hilsen
Gordon Jehu, tutor

ÅBNINGSTIDER FOR DEN (VÅDE)
MAKROSKOPISKE STUDIESAL
LOK. 18.01.42

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.

NEDSKÆRINGER
HENVENDT TIL ALLE SEME-
STRE, LEKTORER, PROFESSO-
RER OG TAP’ER
Da 3. semester startede efter sommerferien, var
medicinsk fysik blevet sparet væk i wekenden forin-
den. Dette medførte en del røre og utryghed blandt
de studerende med hensyn til eventuelle yderligere
nedskæringer i studieforløbet.
Denne uro på 3. semester har nu, efter en under-
skriftindsamling og godt arbejde fra HR, ført til dia-
log og en snarlig afklaring internt på Panum Institut-
tet.
Stadigvæk er vi nogle, der sidder tilbage med en
følelse af, at vi som medicinstuderende bør rette en
ekstern kritik af nedskæringerne på medicinstudiet.
Dette for at gøre omverdenen og ikke mindst politi-
kerne opmærksomme på, at vi finder holdningen med
hensyn til nedskæringer på studiet uacceptabel.
Og her har vi brug for dig!
Mener du som os, eller er du for nedskæringer på de
vidregående uddannelser?
Vil du være med til at gøre omverdenen opmærksom
på netop din holdning via artikler, kronikker eller
andet?

Så mød op torsdag den 25. oktober klokken 15.15
bagest i kantinen.
Kan du ikke komme, men har den store interesse, så
send en mail til: Christianne@forum.dk

STUDIET



6
KÆRE STUDERENDE.
Så har TA’erne og demonstratorerne planlagt vagter
på Mikroskopisk Studiesal for efteråret. Som det ses
ligger 6. sem eksamen den 29/11, og vi henstiller
som sædvanlig til at 4. sem studerende begrænser
spotningen i ugerne inden 6. sem eksamen. På for-
hånd tak!
Demonstratorernes har endnu ikke planlagt vagter
for december. Vagtplanen bliver hængt op på døren
til Mikroskopisk Studiesal når den foreligger.
Venlig hilsen
Tekniske Assistenter og Demonstratorer på Mikro-
skopisk Studiesal
Dato Åbningstid TA         Demo
Man 2.10.00 9-16 PL+DØ
Tir 3.10.00 9-16 RR
Ons 4.10.00 9-16 PL 10-16 NN
Tor 5.10.00 9-16 RR
Fre 6.10.00 9-16 DØ
Lør 7.10.00 LUKKET ——
Søn 8.10.00 LUKKET ——
Man 9.10.00 9-16 NLH 12-16 FH
Tir 10.10.00 9-16 DØ
Ons 11.10.00 9-16 CJ 10-16 NN
Tor 12.10.00 9-16 NLH
Fre 13.10.00 9-16 DØ
Lør 14.10.00 LUKKET ——
Søn 15.10.00 LUKKET ——
Man 16.10.00 9-19 DØ/CJ 12-17 LS
Tir 17.10.00 9-19 NLH
Ons 18.10.00 9-19 PL/CJ 10-19 NN
Tor 19.10.00 9-19 DØ/RR
Fre 20.10.00 9-19 PL/DØ
Lør 21.10.00 LUKKET ——
Søn 22.10.00 LUKKET ——
Man 23.10.00 9-19 DØ/CJ 12-17 FH
Tir 24.10.00 9-19 NLH

Ons 25.10.00 9-19 DØ 10-18 NN
Tor 26.10.00 9-19 NLH/CJ
Fre 27.10.00 9-19 PL/CJ
Lør 28.10.00 LUKKET ——
Søn 29.10.00 LUKKET ——
Man 30.10.00 9-19 DØ 12-17 LS
Tir 31.10.00 9-19 RR/CJ

Ons 1.11.00 9-19 DØ/RR 10-19 NN
Tor 2.11.00 9-19 NLH/PL
Fre 3.11.00 9-19 CJ 9-14 FH
Lør 4.11.00 LUKKET ——
Søn 5.11.00 LUKKET ——
Man 6.11.00 9-19 DØ
Tir 7.11.00 9-19 NLH/PL 12-19 NN
Ons 8.11.00 9-19 NLH/CJ
Tor 9.11.00 9-19 DØ/CJ
Fre 10.11.00 9-19 PL/CJ 9-14 FH
Lør 11.11.00 LUKKET ——
Søn 12.11.00 LUKKET ——
Man 13.11.00 9-19 DØ 9-19 LS
Tir 14.11.00 9-19 PL/CJ
Ons 15.11.00 9-19 RR/CJ
Tor 16.11.00 9-19 PL/CJ 9-15 LS
Fre 17.11.00 9-19 CJ/DØ 9-15 LS
Lør 18.11.00 LUKKET ——
Søn 19.11.00 LUKKET ——
Man 20.11.00 9-19 DØ/CJ 9-19 LS
Tir 21.11.00 9-19 PL/DØ
Ons 22.11.00 9-19 DØ13/CJ  9-13 LS
Tor 23.11.00 9-19 NLH/DØ9-13 LS
Fre 24.11.00 9-19 CJ 9-13 LS
Lør 25.11.00 9-19 CJ 9-19 LS
Søn 26.11.00 LUKKET ——
Man 27.11.00 9-19 PL/CJ 9-19 FH, LS
Tir 28.11.00 9-21 NLH13/

CJ 9-19 FH, LS
Ons 29.11.00 LUKKET      ——6. sem spot ord.
Tor 30.11.00 9-19 NLH
Fre 1.12.00 9-19 CJ
Lør 2.12.00 LUKKET ——
Søn 3.12.00 LUKKET ——
Man 4.12.00 9-19 NLH/PL
Tir 5.12.00 9-19 NLH16/CJ
Ons 6.12.00 9-19 PL/CJ
Tor 7.12.00 9-19 PL12/CJ
Fre 8.12.00 9-19 NLH/CJ
Lør 9.12.00 LUKKET ——
Søn 10.12.00 LUKKET ——
Man 11.12.00 9-19 CJ
Tir 12.12.00 9-19 RR/CJ
Ons 13.12.00 9-19 NLH
Tor 14.12.00 9-19 DØ
Fre 15.12.00 9-19 NLH/DØ
Lør 16.12.00 LUKKET ——
Søn 17.12.00 LUKKET ——
Man 18.12.00 9-19 DØ/CJ
Tir 19.12.00 9-19 NLH
Ons 20.12.00 9-19 NLH/DØ
Tor 21.12.00 9-19 CJ
Fre 22.12.00 9-19 CJ
Lør 23.12.00 LUKKET ——
Søn 24.12.00 LUKKET ——
Man 25.12.00 LUKKET ——
Tir 26.12.00 LUKKET ——
Ons 27.12.00 9-19 CJ
Tor 28.12.00 9-19 CJ
Fre 29.12.00 9-19 CJ
Lør 30.12.00 LUKKET ——
Søn 31.12.00 LUKKET ——

Fase II
HENSTILLING OM CYKEL-
PARKERING FORAN
TEILUMBYGNINGEN, RIGSHO-
SPITALET.

Kære studerende

Vi har fået en henstilling om cykelparkeringen foran
Teilumbygningen. Man beder om, at cyklerne parke-
res mere hensynsfuldt, således at personer i køre-
stole etc. kan passere uhindret.
De er meget lidt plads i stativerne, men måske kunne
du finde plads til din cykel langs Centralkomplekset?
hilsen
Klinikudvalget Rigshospitalets sekretariat.

OSVAL II

Som du måske allerede ved, er OSVAL II i studie-
planen skemalagt på 10./11. semester, men du har
mulighed for at påbegynde opgaven på 8. semester.

OSVAL II opgaven adskiller sig bl.a fra OSVAL I ved
at være dobbelt så stor målt i studietid og vejleder-
ressourcer (8 uger og 20 vejledertimer).
Du skal med OSVAL II demonstrere på et videreud-
viklet fagligt niveau en indsigt og en færdighed i
videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og den
videnskabelige proces’ faser.
OSVAL II bedømmes ved en mundtlig karaktergiv-
ende eksamen og bedømmes af eksaminator (vejle-
der) og en ekstern censor.

Der vil ikke blive udgivet et særskilt emnekatalog
for OSVAL II, men i emnekataloget for OSVAL I (&
II) vil du finde „mærkede“ emner (markeret med en
*) og (evt.) særskilte emner, der kan bruges som
emner til en OSVAL II-opgave. Du kan også selv
finde et emne og en vejleder, idet vejlederen dog
skal opfylde visse kriterier, som er nærmere omtalt
i betænkningen. Når du starter på din OSVAL II
opgave, skal du aflevere en forside med angivelse af
emne/titel samt vejleder i OSVAL-sekretariatet.

Forsiderne findes i de grønne skuffer udenfor sekre-
tariatet.
Du kan læse mere om OSVAL II i lektionskataloget,
OSVAL II-betænkningen og emnekataloget for
OSVAL I & II, der kan rekvireres hos OSVAL-sekre-
tariatet.

OSVAL II FORSIDER

Den 2. oktober 2000 udløb afleveringsfristen for for-
sider til efterårssemesterets OSVAL II opgaver, hvis
du forventer at gå til eksamen i OSVAL II i denne
eksamenstermin.

Hvis du påbegynder din opgave i løbet af semestret,
og først skal til eksamen i et senere semester, skal
forsiden afleveres når du har fundet en vejleder og
besluttet dig for et emneområde, senest 1. marts/ 1.
oktober i det semester hvor du tilmelder dig eksa-
men.
Tilmelding til eksamen skal finde sted i det semester
hvor du forventer at gå til eksamen.

Hvis du er en af dem der burde have afleveret din
forside, så se at få det gjort snarest! Forsider kan
afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet, hvor
forsiden også skal afleveres i udfyldt stand.

OBS OBS OBS
DER ER STADIG LEDIGE PLAD-
SER TIL FØLGENDE KURSUS

At samtale med kræftpatienter

2- dages kursus for Medicinstuderende sidst i studiet

D. 14 og 15 Oktober kl. 10-15
eller
 D. 28 og 29 Oktober kl. 10-15

Kursets emne vil være samtaler med kræftpatien-
ter.
Vi vil komme ind på temaerne: Angst og Håb

Hvad er angst. Hvordan kan man håndtere angst i
samtale med kræftpatient?
Hvad er håb og håbløshed. Hvordan kan man undgå
at tage håbet fra en patient?

Undervisningen vil primært forme sig som øvelser og
diskussion i mindre grupper. Udgangspunkt for øvel-
serne vil være videoklip af samtaler med kræftpa-
tienter. Egne erfaringer vil blive inddraget i under-
visningen. Derfor vil diskussionerne også omhandle
holdninger, værdier og normer i relation til alvorligt
syge mennesker.
Videoklippene er undervisningsmateriale lavet af
Kræftens Bekæmpelse på baggrund af fjernsynsud-
sendelserne “Livsmodsgruppen”.

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

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

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

STUDIET
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LABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER
BYDER VELKOMMEN TILBAGE EFTER SOMMERFERIEN

Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud til fase II-studerende. Her kan man øve praktiske kliniske
færdigheder såsom kateter anlæggelse (mænd), IV-adgang, sutur & knudebindingsteknik og GU. Man kan også
øve undersøgelsesteknikker indenfor oto-, rhino- og laryngologi samt oftalmoskopi - de sidstnævnte dog ikke på
dukker, så hvis man vil øve dette skal man komme minimum 2 ad gangen (ellers har man ingen at øve på). For
at kunne øve i laboratoriet forudsætter det at man har modtaget undervisning i den pågældende færdighed eller
har været på et af vore kurser.
Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal med 6 PC’er og man har her mulighed for at komme på
internettet og at benytte et af vores undervisningsprogrammer. Vi har bla. programmer omhandlende kliniske
undersøgelsesteknikker, praktiske færdigheder, gynækologi, intern medicin, ortopædi samt fysiologi.
Endelig råder LKF over et lille bibliotek hvor man for tiden kan finde Medicinsk- og Kirurgisk Kompendium,
Basisbog i medicin og kirurgi, bøger omhandlende kliniske undersøgelsesmetoder samt diverse ordbøger ol.
Bøgerne kan lånes til brug i LKF’s læselokaler mod deponering af studiekort. For yderligere information om PC-
salen og biblioteket opfordrer vi til at I møder op og spørger studentervagten.
LKF står også for driften af læselokalerne under Klinikudvalget Rigshospitalet og disse ligger altså i samme
afsnit. Det er måske på tide at fortælle hvor LKF & læselokalerne bor: Vi bor i stueetagen i Teilum-bygningen
i afsnit 5404. Vi har åbent som følger:

Hverdage Weekend
Læselokalerne     8-20     9-17
PC-salen   15-20     9-17
Laboratorierne   16-20     9-17

For studerende med SPK på 7. semester kan gennemsyn af egne videoer foregå på hverdage mellem 08.00-20.00
men bedst mellem 15.00-20.00 og i weekender mellem 09.00-17.00.
 NB: Husk altid at medbringe studiekort som skal vises ved forespørgsel fra studentervagten!  Efter kl 17 på
hverdage samt hele weekenden foregår indgang gennem glasdøren umiddelbart til venstre for rampen ned til
kælderen.
Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II. Tilmelding sker på tlf.: 35455407 på hverdage
mellem kl. 15-20 og i weekender ml. 9-17 eller ved fremmøde i PC-salen i LKF indenfor samme tidsrum
som ovenfor. Jo før man tilmelder sig jo større er chancen for få plads idet holdstørrelsen er sat til 6.
Dog skriver vi 10 op til hvert kursus og de sidste 4 står derved standby ved eventuelle afbud. Hvis man
har tilmeldt sig et af ovennævnte kurser og udebliver uden at melde afbud vil man få karantæne for
deltagelse i øvrige kurser resten af semesteret!
Laboratorium  For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

KURSER I LKF I EFTERÅRET
2000
Dato Tidspunkt Emne      Tilmeld fra
051000 16.30-19.00 Genoplivning 6/9
101000 16.15-17.45 IV-adgang 6/9
101000 18.00-19.30 IV-adgang 6/9
121000 16.30-19.00 Genoplivning 13/9
171000 16.15-17.45 Kateter 13/9
171000 18.00-19.30 Kateter 13/9
191000 16.30-19.00 Genoplivning 20/9
241000 16.15-17.45 Sutur 20/9
241000 18.00-19.30 Sutur 20/9
261000 16.30-19.00 Gynækologi 27/9
311000 16.15-17.45 IV-adgang 27/9
311000 18.00-19.30 IV-adgang 27/9
071100 16.15-17.45 Kateter 11/10
071100 18.00-19.30 Kateter 11/10
091100 16.15-17.45 Sutur 11/10
091100 18.00-19.30 Sutur 11/10
141100 16.30-19.00 Genoplivning 11/10

STUDIET
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FASE II FEST LØR.D.7-9
VELKOMST DRIK KL. 18
SPISNING KL.19

Her er de så......de famøse bar/dør lister  !!
Store bar
18.00-1930 Eja & Rikke E*
21-22 Camilla F* & Andreas B
22-23 STA* & Jakob
23-24 Yoges-Leslie, Louise Lau & Søren
00-01 Helle*, Kristoffer & Espen
01-02 Michael L, Jens Damgaard & Merete*
02-03 Johan* & Michaela
03-04 PRK* & Nilo
04-05 Thy & Teit*
Drinks bar
23-24 Rikke N* & Peter P
00-01 Uffe* & Vibeke
01-02 Dominique & Nana*
02-03 Palle* & Martin
Dør
18-1930 Helle & Palle
22-23 Uffe & Dominique
23-24 Rikke E & PRK
00-01 Johan & Louise Lau
01-02 STA & Nilo
02-03 Espen & Andreas B
03-04 Kristoffer & Jakob
04-05 Eja & Peter P

ALLE arrangører mødes i klubben lørdag 7-10 kl 1200. og søndag til oprydning kl.
1200 (puha det er tidligt).
mvh
Søren & Pede.

Studietilbud

ETIKKENS SPØRGSMÅL OM DET
GODE LIV – ET NØDVENDIGT
ONDE
EN TVÆRFAGLIG TEMA-EFTER-
MIDDAG OM BIOETIK.

Bioteknologiens utallige muligheder rejser en lang
række etiske problemstillinger. Tema-eftermiddagen
har til formål at samle studerende på tværs af de
traditionelle faggrænser med henblik på en præsen-
tation og diskussion af bioetikken og de spørgsmål
den naturligt stiller til de forskellige fagområder.
Programmet er sammensat af  en række foredrag og
oplæg præsenteret af studerende indenfor faggrup-
per som teologi, medicin og biokemi, samt af for-
skere indenfor teologi og filosofi.

Tid: onsdag den 11. Oktober kl.
12.30 – 16.45
Sted: Kældercafeen på Det
teologiske fakultet, Købmagergade
44 – ind ad porten, over gården.

Arr.: Stud. teol. Anne Mette Fruelund Andersen og
stud. teol. Lisbeth Witthøfft Nielsen. Arrangemen-
tet er støttet af Satsningsområdet for bioteknologi,
Københavns Universitet.

FAGLIG DAG PÅ PANUM

Onsdag d. 11. oktober

Program:

900 – 905 Velkomst ved GIM og Studenterrådet. I Lundsgaard auditoriet.
905 – 930 ”Hvad er Smerte?” ved Torben Klausen
930 – 1015 Traditionel Smertebehandling ved Overlæge Nan Sonne
1015 – 1030 pause
1030 – 1115 Zoneterapeutisk Smertebehandling ved zoneterapeut Anne Marie
Wesselhof
1115 – 1200 Smertebehandling med Akupunktur ved læge og akupunktør Ruth
Kirkeby
1200 – 1300 Frokostpause
1300 – 1350 Workshops #1
1400 – 1450 Workshops #2
1500 – 1600 Fællesdebat ved Karolinska Instituttet, Paul Jaszczak, Laila Launsø
m.fl.

Workshops
Man kan vælge mellem: Migræne, Fødsels-, Idræts- og Kroniske smerter. Her
behandles hvert emne af en læge, en zoneterapeut og en akupunktør i samarbejde.

Tema for debatten
I hvilken grad er akupunktur, zoneterapi og andre alternative behandlingsformer
relevant for fremtidens sundhedssystem – og dermed for den lægevidenskabelige
uddannelse?

Faglig Dag – begrebet
En gang om året samles alle medicinstuderende til Faglig Dag på Panum. Arrange-
mentet planlægges af en eller flere af studenterorganisationerne, og formålet er at
give de studerende en bredere viden om et højaktuelt, fagligt relevant emne og
samtidig sætte studiet lidt i perspektiv.

Faglig Dag er i år arrangeret af Det Medicinske Studenterråd (MSR) og Gruppen for
Integreret Medicin (GIM).

TORSDAG DEN 12. OKTOBER
KL. 19.00 I AUD. 10 PÅ HCØ
“MENNESKET - EN MASKINE?”
Peter Øhrstrøm, Aalborg Universitet, medlem af Etisk Råd
Ofte sammenligner man mennesket med en avanceret robot sty-
ret af en computer. I den forbindelse opfattes generne i vore
celler som programmer, som styrer vor krop. Inden for forsknin-
gen i kunstig intelligens (KI) har en lignende tankegang styrket
brugen af maskinen som metafor for mennesket.
Spørgsmålet er bare, hvor langt denne sammenligning rækker.
Peter Øhrstrøm vil i foredraget diskutere nogle af resultaterne
inden for KI-forskningen samt forsøge at belyse spørgsmålet om
grænserne for mulighederne med KI. Kan man princpielt f.eks.
give en maskine egentlig valgfrihed og mulighed for at forhold sig
etisk til sin omverden?

Alle er velkomne.

Nærmere oplysninger om arrangementet på hjemmesiden
www.sund.ku.dk/praest eller hos akademisk medarbejder Lise Lotz
på 35 32 70 94.
Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler. Han
træffes på kontoret på Panum, lokale 15.2.1, tirsdag 10-12 og
torsdag 12-14 og på HCØ, i vandrehallen ved inspektørkontoret,
onsdag 13-15. Desuden kan han træffes efter aftale; ring på 20 46
41 93 eller send en mail til pnh@adm.ku.dk.
Venlig hilsen

Cand. theol. Lise Lotz
Sekretær for studenterpræsten/akademisk medarbejder
Tlf. 3532 7094
Panum Instituttet, Lokale 15.2.1
Blegdamsvej 3
2200 København N
http://www.sund.ku.dk/praest

STUDIET
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Annoncer

BØGER SÆLGES

FASE I

Crone: Fysiologi 350,-

FASE II

Michelsen m.fl.: Klinisk Socialmedicin 100,-

Hemmingsen m.fl.: Psykiatri 400,-

Paulson m.fl.: Kl. neurologi og neurokirurgi 450,-

Vaughan et al.: General ophthalmolology 300,-

Autrup m. fl.: Miljø og arbejdsmedicin 250,-

— materialesamling 50,-

Henvendelse:  Tlf  35424402

EFTERLYSNING

Jeg har mistet min sorte Dickies hættetrøje i
lokale 1.2.17, og jeg savner den meget. Hvis du
har fundet den så kontakt mig venligst på telefon
21-92-97-18.
Frederikke (201)

EFTERLYSNING

Jeg har været så uheldig at miste min jakke
under FSV-festen i lørdags. Det drejer sig om en
lysebrun Diesel læderjakke. Jeg vil blive utrolig
glad, hvis den blev hængt tilbage i studenter-
klubben eller indleveret til Panum informatio-
nen.

På forhånd tak

PGA ELLER HVAD?

Vi er en gruppe, der nyder golfsportens glæder. I
den seneste tid er kommet os for øre, at vi har
mange ligesindede inden for Panums mure, og
derfor er ideen med at oprette en basisgruppe
nærliggende. En sådan basisgruppe kunne f.eks
danne rammer for interne turneringer, weekend
golfture både inden- og udenlands, samt Ryder
Cup lignende match’er mod lignende grupper -
mulighederne er talrige!!!!!

Er der interesse for at oprette en sådan golf
basis gruppe på Panum?

Ring til Peter (20477667)  eller Søren (26834028)
bobbyfun@mdb.ku.dk og giv dig til kende. Er der
god tilslutning vil vi snarest indkalde til en stif-
tende general forsamling.

MVH
Pede & Søren

SCHOLARSTIPENDIUM TILBY-
DES

Du inviteres til 6-12 mdr’s ansættelse i
scholarstipendium mhp klinisk videnskabelig un-
dersøgelse af udviklingen af asthma og allergi
hos småbørn, samt forberedelse af eget ph.d.
studium indenfor dette område.
Du vil indgå i en energisk og kreativt team med
sygeplejerske, bioanalytiker og børnelæger, som
sammen følger en kohorte af børn mhp at af-
dække årsager til udvikling af asthma og allergi
i barndommen.
Arbejdsopgaverne er meget variende, men alle
kliniske og du må derfor være interesseret i at
arbejde med børn og at arbejde videnskabeligt.
Du skal have påbegyndt fase II med bestået far-
makologi. Du skal kunne starte indenfor en må-
ned.
Ansættelsen forventes at kunne godkendes som
både VKO og OSVAL II.
Dit udbytte vil herudover være oplæring i viden-
skabeligt klinisk arbejde, medforfatterskab på
videnskabelige artikler, og mulighed for at for-
berede eget ph.d. studium med start efter afslut-
tende eksamen.
Yderlige spørgsmål: henvendelse læge Jacob
Anhøj 3545 5128.
Skriftlig ansøgning (gerne e-mail) senest man. d
9. okt. kl 12.00 til: Hans Bisgaard Professor,
overlæge, dr med Børneafdelingen Rigshospita-
let
E-mail: Bisgaard@copsac.dk

BOG SÆLGES

Det drejer sig om Sobotta 12. udgave, bind 2
Omhandlende Thorax, abdomen, pelvis & UE,
hvis jeg husker ret – det er lang tid siden jeg har
kigget i den. Bogen står som ny – køb den for kun
250,-

MVH   Jakob Højlund   Tlf.: 3582 3465

BOG TIL SALG!

Frank H. Netter: ATLAS OF HUMAN ANATOMY
Fuldstændig ny - stadig indpakket i plastik! Sæl-
ges for 350 kr.
Jeg har selv et eksemplar, hvis den ønskes
gennemset før et evt. køb.
Henvendelse på Tlf.: 38749610. Bedst efter kl.
16:00.TURNUS PÅ FÆRØERNE?

Trænger du til en anderledes oplevelse efter et langt og
hårdt studium, men vil du samtidig gerne have din turnus
og i gang med at tjene penge??

Så kombiner eventyrlysten med turnus på Færøernes
Landssygehus i Thorshavn !!

Sygehuset tilbyder:
• fuld turnus, incl. praksistid

et unikt uselekteret patientmateriale, se alt
godkendte undervisningsprogrammer
bolig
2 kurser i DK efter eget valg
rejse betalt, inkl. partner. 15000 kr. til flytningerne

Landet tilbyder:
• uforligneligt fiskeri

fantastiske vandremuligheder
ornitologisk paradis
spændende kulinariske oplevelser
metereologiske ekstremer
en anderledes kultur
at næsten alle taler eller forstår det danske sprog

Skriv ”1” ved Færøerne i din turnusprioritering eller kontakt:
Søren Mikkelsen, tlf.: 00298- 313540, lokal 207 eller 404 for
yderligere information.

Længerevarende studentervikariater på minimum 3 måne-
der er også en mulighed.

ANNONCER
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VIKAR FOR PRODUCT SAFETY
ASSISTANT - NOVO NORDISK

Stud. Med. på 2. del søges til vikariat hurtigst
muligt i 15 - 20 timer om ugen som product
safety assistant i Marketed Product Safety, In-
ternational Product Safety, Novo Nordisk A/S.

Afdelingen er ansvarlig for registrering og over-
vågning af bivirkninger på Novo Nordisks mar-
kedsførte farmaceutiske produkter.

Arbejdsopgaver:

· Håndtering af bivirkninger, herunder evaluering,
kodning og indtastning i database.
· Kontakt til datterselskaber og øvrige afdelin-
ger i Novo Nordisk, herunder rapportering af
bivirkninger
· Arkivering og andet kontorarbejde.

Kvalifikationer:

· Godt kendskab til edb, primært databaser/tekst-
behandling
· Godt kendskab til medicinsk terminologi
· Godt kendskab til engelsk
· Teamplayer
· Godt humør

Ønskes nærmere oplysninger om stillingen, be-
des henvendelse rettet til Lykke Bjerglund Graff
på tlf. 4442 7453 lyg@novo.dk eller Susanne
Hinrichsen på tlf. 4442 7464 shin@novo.dk.

BØGER SÆLGES

- Wulf: Medicinsk Filosofi (overstregninger) 100.-
kr.
- Crone: Fysiologi (pæn stand)          500.- kr.
- Sobatta atlas 1+2, 10.udg             600.- kr.

Tlf: 3536 9099

BLIV SÆDDONOR

Fertilitetsklinikken  på Frederiksberg hospital
mangler sæddonorer til anonym sædbank
m.h.p. behandling af barnløse par.

Vi kan bruge raske unge mænd. Donorer må være
indstillet på at blive testet for smitsomme syg-
domme (blodprøver) i den periode, hvor de afle-
verer sæd til sædbanken.

Udgifter til transport mm. honoreres med 300
Kr pr. prøve. Der udvises naturligvis fuld diskre-
tion.

Kontakt venligst Frederiskberg Hospital, gynæ-
kologisk kliniks laboratorium 38 16 34 38, hver-
dage kl.12-13, hvis du er interesseret.

September 2000
Fertilitetsklinikken,
Frederiksberg Hospital

FLOTTE BØGER SÆLGES

Fase 1:

Human anatomy/ Mc Minn (et flot atlas i farver)
200 kr
Atlas of human anatomy 10th edition/ Sobotta,
bind 1 300 kr
Atlas of human anatomy 10th edition/ Sobatta,
bind 2 300 kr
Almen histologi kompendium 25 kr
Det humane stofskifte (oversigt til biokemi) 75
kr

Fase 2:

Almen medicin - grundbog 200 kr
Ortopædkirurgi/ Sneppen 3.udgave 400 kr
Skadebogen/ behandling af ortopædkirurgske ska-
der 75 kr
Klinisk medicin og kirurgi 400 kr
First aid manual (god til bl.a. akut patient) 7 5
kr
Clinical examination/ Epstein 175 kr

Anne-Lise, 40 61 60 95

MÅ VI MÅLE DIN KAR-FUNK-
TION?

Vi vil gerne spørge om du vil deltage i et viden-
skabeligt forsøg på Hjertemedicinsk afdeling P
på Gentofte Amtssygehus.

Vi undersøger årsager til at sukkersyge påvirker
kar-funktionen. Vi måler kar-funktionen i den
ene underarm. I forsøget giver vi et stof som
kroppen danner ved feber-sygdom. Du skal være
rask, ikke-ryger og mand mellem 18 og 50 år
gammel.

Forsøget foregår over 3 dage på Gentofte Amts-
sygehus. Den første dag bliver forsøget forklaret
og der bliver taget blodprøver. På de 2 andre
dage bliver der lagt drop i albuebøjningen og
givet et stof, som kan give feber i få timer. På
disse dage varer undersøgelsen ca. 8 timer. Vi
betaler 2000 kr. som ulempegodtgørelse.

Læger Helena Domínguez og  Christian Rask
Madsen vil gerne fortælle mere om forsøget på
telefon
39 77 39 67.

LÆSEMAKKER SØGES

Jeg  mangler en læsemakker til 8.semester-
eksamenerne, VIDENSKABSTEORI, MIKRO-
BIOLOGI og FARMAKOLOGI.  Står du også og
mangler en læsemakker til at gennemgå pensum
og regne opgaver med, så ring – og gerne snart !

Mette Bjørndal Harr, 35874043

TURNUSBYTTE

Jeg har ved sidste lodtrækning fået tildelt tur-
nus i Fyns Amt, men skal pga. barsel først til-
træde stillingen sommer/efterår 2001. Da jeg er
bosiddende i København, vil turnus i HS eller
Københavns Amt absolut være at foretrække for
mig.
Hvis du allerede på nuværende tidspunkt ved, at
turnus i Fyns Amt vil være det foretrukne for
dig, så ring på tlf.: 33795009 (efter kl. 16) eller
skriv på: Jesper-Pernille@mail.tele.dk, så kan vi
finde en løsning, der er attraktiv for os begge.

Venlig Hilsen
Pernille

FADL
VINDERE AF
GENERALFORSAMLINGS-
KONKURRENCEN
Her følger så listen over de heldige vindere af 1. stk.
Codan Håndklæde, som kan afhentes på sekretaria-
tet:
Anders Troelsen
Brian Bjørn
Bue Juvik
Charlotte Flor Hansen
Christianne Eickhoff
Jesper Revsholm
Karen Boje Pedersen
Kasper Gymoese Berthelsen
Kolja Kvist
Kristoffer Staal Rohrberg
Magnus Kastrup Olsen
Michael Bakkegaard Olesen
Morten G. Poulsen
Niclas Rubek Nielsen
Peter Roy Kirkegaard
Sabeen Malik
Sara Tangmose Larsen
Sophine Boysen Krintel
Sveinar Menne
Theodoros Intzilakis

Et stort tillykke til alle jer vinterbadere ønskes fra
FADL

KONTINGENTBETALING
TIL FADL
Som tidligere meddelt i MOK er kontingentop-
krævningen for perioden l. august år 2000 til 31.
januar år 01 udsendt til alle medlemmer. Kontin-
gentet andrager kr. 725,00 og betalingsfristen
er fastsat til den 4. oktober år 2000. Sekretariatet
har fået en del girokort retur – grundet ”mang-
lende/forkert adresse. Har du endnu ikke mod-
taget girokortet – kontakt venligst sekretaria-
tet.

Nye telefonnr. til sekretariatet
Efter sommerferien er FADL/sekretariatet blevet
tilsluttet Panum’s telefonsystem. Fra d.d. har sekre-
tariatet ikke længere viderestilling fra det gamle
tlf. nr.

FADL’s nye tlf. = 35 32 74 90.

Udover hovednummeret, kan du også ringe/skrive på
følgende nr. og mailadresser
Jette Lykke         35 32 74 78/ Mailadresse: JL@fadl.dk
Torben Conrad   35 32 74 79/ Mailadresse:
TOC@fadl.dk
Linda Edslev      35 32 74 81   Mailadresse: LE@fadl.dk
Anette Petersen: 35 32 74 82  Mailadresse:
AP@fadl.dk

FADL’s nye fax.-nr. 35 32 73 39

Mange 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 medi-
cinsk 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.

Lægevikar til Amtssygehuset Fjorden, Roskilde –
Psykiatrisk afdeing l. perioden l. december år 2000
til 31. januar år 01.

Lægevikarer til Haderslev Sygehus – medicinsk afd.
Vikariaterne ønskes besat i perioden l. oktober til
31. december år 2000.

Hvis ovennævnte har din interesse, kontakt venligst
sekretariatet for yderligere oplysninger.

ANNONCER & INDRE ORGANER
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EFTERLYSNING
I forbindelse med FADL’s RUS-introduktion er der
fundet et ur i FADL’s mødelokale.  Udleveres ved
beskrivelse af uret.

Anette og Linda

FADL, KØBENHAVNS
KREDSFORENING
GENERALFORSAMLING 27.
SEPTEMBER 2000
I STUDENTERKLUBBEN
Velkomst ved formand Stine Sloth.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsens kandidat stud. jur. Jacob Ørum blev
enstemmigt valgt. Han kunne erklære generalfor-
samlingen for lovligt indkaldt med opslag i MOK
første uge i september.

2. Valg af referent.
Bestyrelsen foreslog Morten G. Poulsen, som blev
enstemmigt valgt. Med valget følger pligt til at agere
som stemmetæller om nødigt. Endvidere blev Brian
Bjørn valgt som stemmetæller.

3. Beretning fra bestyrelsen og
kredsens udvalg.
Stine Sloth fremhævede nogle punkter fra den skrift-
ligt udgivne beretning:
Der er tanker om landsdækkende samarbejde på vagt-
bureau-området.
Direktør Jørgen Breide er afskediget fra vagt-
bureauet, der for tiden ledes af Anders Dyhr Toft og
Gordon Jehu sammen med ledelsesstaben på VB.

Torben Conrad, KKFs faglige sagsbehandler, fortalte
om status af de to igangværende retssager, VB er
part i. Især vedr. sagen om funktionærlov, fremhæ-
vede han det interessante i at VB i Østre Landsret i
1999 blev dømt som arbejdsgiver med tilhørende
forpligtelser over for den student, der havde haft
fast arbejde på ét hold siden 1974. Den afgørelse
strider mod vores generelle opfattelse, at medlem-
mernes arbejdsgiver altid er dén institution, som har
rekvireret vagten.

Gordon Jehu omtalte arbejdet med at få et
månedslønssystem sat i værk, som det er kendt i
Odense og Århus kredsforeninger igennem mange år.
Samtidig moderniseres VB´s edb-system og lønsy-
stem generelt. Bl.a. blev nævnt at efterreguleringer
fra lønforhøjelser og puljeudbetalinger ikke igen skal
udbetales sidst på året,. Hvilket tidligere har gene-
ret medlemmers beregninger af SU-fribeløb. Disse
udbetaling vil komme først i år 2001.

Gitte Haupt, servicechef på VB, orienterede om frem-
gangen i bestillingen af nye hold; især er Bispebjerg
åbnet for FADL for første gang siden starten af
80´erne. Desuden har Respirationscenter Øst, som
varetager behandling og pleje af respirationsin-
sufficiente patienter, som kan bo hjemme øst for
Storebælt, erkendt at de fortsat har behov for dyg-
tige medicinstuderende som faste vagter i hjemmene.
Dermed er der fortsat behov for ventilatører som vil
arbejde på en fast arbejdsplads. Hun rettede en stor
tak til de erfarne VT´er  som gav en hånd med da der
skulle startes hold op i sommer, men som fra begyn-
delsen sagde at de kun kunne hjælpe indtil holdene er
kørt ordentligt ind.
Til gengæld kom hun med et hjertesuk til medlem-
mer som vil arbejde på hjemmehold: Der er især
brug for at medlemmer som søger disse jobs er ind-
stillet på gennem længere tid at være tilknyttet
holdene, der arbejder i private hjem.
Generelt er der stor stigning i efterspørgslen også
efter flyver-VT-hold. Stort set alle hold er i arbejde.
Efterhånden som dette arbejde resulterer i flere er-
farne VT´er. Dermed skulle der være grundlag for at

markedsføre os til flere særlige opgaver. Ligesom
Gitte Haupt og vagtchef Caroline Møller vil sætte
initiativer i værk til markedsføring af FADL på an-
dre områder.
Spørgsmål fra forsamlingen om FADL kender med-
lemmernes ønsker til hvilke områder, vi evt. skal ind
på, blev besvaret af Gitte og Gordon Jehu: En
medlemsundersøgelse har været planlagt men er
udskudt pga især administrative problemer på VB
med edb-systemet og den ubesatte direktørstilling.

Spm fra Jakob Lundborg om hvorfor VB dog sender
så mange ud på hjemmehold hen over sommeren med
det resultat at få tilbageværende medlemmer på
flyverholdene måtte arbejde meget mere end ønske-
ligt dér. Anders Dyhr Toft svarede at VB er glade for
at have kunnet skaffe medlemmer til de nye hold,
men selvfølgelig er kede af hvis det er gået ud over
nogle særlige flyverhold som BVT-holdet.

Bestyrelsesmedlem Morten Krause fremlagde det
synspunkt at medlemmerne bør avancere gennem
systemet videre fra flyverholdene på et tidspunkt.
Tilsvarende skal disse hold så fyldes op med nyud-
dannede.

Spm fra Niclas om der nu er plads på VT-kursus, som
sidste år var umuligt at komme på selv med 500
SPV-timers erfaring.

Gitte Haupt fortalte at der i foråret var så mange
ansøgere at timekravet var over 700 timer. I efter-
året er der færre ansøgere til VT-kurset – muligvis
er det rygtedes at det er meget svært at komme på,
så der nu har været plads til folk med over 560 SPV-
timer. Grænsen for antallet af kursuspladser er fast-
sat af overenskomstforhandlingerne med H:S. An-
ders Dyhr Toft fortalte at bestyrelsen mener at der
jf. arbejdsløshedsstatistiker m.v. for tiden uddannes
tilpas mange nye VT´ere. Også for at sikre en høj
kompetence hos de vagtaktive ønsker foreningen ikke
at uddanne for mange til arbejdsløshed.
Kasper Bertelsen, 1.sem., spurgte til hvad forenin-
gen gør for at opfordre medlemmer til at komme
videre i systemet. Anders Dyhr Toft fremhævede
initiativet om at skrive til medlemmerne, der kunne
komme i betragtning til nye hold.
Magnus spurgte om der sendes opfordringer til
SPV´erne om at komme videre. Anders Dyhr Toft
fortalte at der her primært bruges semesterhæftet
til at annoncere mulighederne for SPV´erne, som
normalt søger videre af sig selv.

Der var en kort debat om medlemmernes generelle
indstilling til arbejde. Såvel salen som bestyrelsen
havde bemærket en tendens til at medlemmerne i
hvert fald ikke snobber nedad: På trods af ledigt
SPV-arbejde, tager arbejdsløse VT´er ikke sådanne
vagter – ej heller hvis VB vurderer at særligt kræ-
vende SPV-vagter kunne dækkes bedst ved at ud-
sende et VT-flyverhold, som ellers ville stå arbejds-
løst i køen. I sådanne tilfælde kommer der typisk
efter få vagter klager ind til VB fra holdene over at
man ikke er blevet sat til rigtigt VT-arbejde.

Morten Krause Nielsen orienterede kort om at FADL
er ved at indgå i sikkerhedsrepræsentant-arbejde ude
hos rekvirenterne. Ligesom der pågår forhandlinger
om at få rekvirenterne til at anerkende opsigelses-/
seponeringsfrister og betale løn under sygdom.

Dirigenten kunne herefter konstatere at beretnin-
gen er taget til efterretning af forsamlingen.

4. Beretning fra Hoved-
bestyrelsen og HF-udvalg.
Stine Sloth, næstformand i FADL, Hovedforeningen,
fremlagde punkter fra den skriftlige beretning.
Undervejs fremlagde hun det synspunkt at FADL skal
drive VB for at formidle så ornuftigt, spændende og
uddannelsesrelevant arbejde som muligt til medlem-
merne. Hvilke mål og ideer, der i øvrigt skal præge
arbejdet, vil være emne for landsseminar til novem-
ber.

Andreas H. Lundh fremhævede punkter fra
Overenskomstudvalgets beretning.
Studenterundervisernes overenskomst, som har væ-
ret forhandlet af FADL gennem mange år, har det
desværre ikke været til at forbedre væsentligt; især
fordi det har været småt med kendskabet til hvad

studerende som arbejder under SUL-overenskomsten,
såvel FADL-medlemmer som andre, egentlig ønsker
sig af deres overenskomst.
Vedr. FADL´s egen landsdækkende overenskomst med
Amtsrådsforeningen og H:S på SPV-, VT- og DIA-/
CARD-områderne er der bl.a. forhandlet en forenk-
ling af faktureringen for vagtløn, adm.bidrag, syge-
dagpenge, efterreguleringer m.v. til rekvirenterne.
Til gengæld har man ikke kunnet få friere hænder til
at ændre administrationsbidragets størrelse afhæn-
gigt af omsætningen.
Torben Conrad orienterede om at der i oktober eller
november vil komme efterregulering til FADL-med-
lemmer, som har været i lægevikariat.

Spm fra Michael om hvorfor der er så lidt forbere-
delse på SPV-kurset til at arbejde på psykiatriske
afdelinger, når de første mange vagter ligger dér.
Gitte Haupt svarede at bl.a. følgevagter på psyk.afd.
nu vil blive forsøgt genindført.
Det er generelt blevet nemmere at skaffe følgevagter
på alle afdelinger efter at VB er begyndt at betale
afdelingerne for at modtage FADL-medlemmer i følge-
vagt.
Jakob Lundborg tilkendegav at følgevagter med sy-
geplejersker på psyk.afd. vil være tidsspilde – det er
nødvendigt at følges med en FADL-vagt, hvilket tid-
ligere har været svært at arrangere. Gitte Haupt
regner med at dette fremover kan lade sig gøre.

Jakob Lundborg spurgte til hvordan Turnusudvalgets
arbejde går. Andreas H. Lundh opfordrede til at med-
lemmerne tager del i dette arbejde i Hoved-
foreningen.

5. Beretning fra Forlaget og
Bogladen.
Rasmus Ripa inviterede til at FADL-medlemmer ta-
ger del i forlagsarbejdet.
Stud. scient. Marie Skovgaard fra Universitets-
bogladen fremlagde den skriftlige beretning på gene-
ralforsamlingen.

6. Forslag til drøftelse.
1. Sammenlægning af de tre
vagtbureauer.
Stine Sloth og Gordon Jehu fremlagde de tre kreds-
foreningers ledelsers planer om at fremme samar-
bejdet på en sådan måde at der fortsat vil være et
vagtbureau i hver by, men med en række fælles
funktiner; evt. som en helt selvstændig enhed, der
drives som virksomhed, således at FADL som fagfor-
ening er fri af driften. Der er sammenligninger med
fx driften af forlag og bogladen.
Brian Bjørn så det som en styrke at FADL som fag-
forening kan drive vagtbureau i stedet for at være
angste for at sidde med to kasketter på. Debatten
om sammenlægning bør handle om at der er drifts-
mæssige fordele ved et samarbejde, ikke om at befri
FADL for et arbejdsgiveransvar.
Gordon Jehu fremhæver at vi ved at drage ARF og
H:S ind i driften af vagtbureauerne nemmere vil
kunne placere ansvaret hos rekvirenterne, dér hvor
vi hele tiden har haft opfattelsen af det ligger.

Morten Krause Nielsen fremhæver styrken ved at vi
driver vagtbureau og ønsker ikke ARF/H:S i besty-
relsen for de fremtidige vagtbureauer. Der er især
brug for en klar aftale med rekvirenterne om hvor-
dan ansvaret er fordelt, sådan at vagtbureauet vil
handle på et mere direkte mandat fra disse. Især
sådan at vagtbureauet ikke kan afskedige medlem-
mer som det skete forud for den ene retssag, vi er
involveret i.

Jakob Lundborg, som er tidligere vagtchef og for-
mand for vagtudvalget, fremhævede vigtigheden af
at FADL netop bevarer muligheden for at holde hånd
i hanke med medlemmer dels i forbindelse med disci-
plinærsager, dels i forbindelse med uddannelse og
kontrol af de kompetencegivende kurser.

Flere i forsamlingen kommenterede muligheden for
at en fremtidig ændring af vagtbureauernes drift skal
vedtages via en urafstemning, herunder at et brev til
hvert enkelt medlem om emnet vil kunne medinddrage
flere medlemmer i beslutningen end en indkaldelse

INDRE ORGANER
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til ekstraordinær generalforsamling mhp vedtægts-
ændringer.

Spm fra Amdi om ikke tankerne om en fond til at
drive vagtbureauer vil være for rigid en løsning. Stine
Sloth argumenterede for at en sådan fond nemmere
vil kunne overlades til egen drift uden direkte styre
fra FADL, når en række væsentlige punkter mht drif-
ten er fastlagt på forhånd.
Således kunne Jacob Ørum oplyse, at virksomheds-
konstruktionen vil blive bestemt af den ønskeliste,
foreningen stiller op forud for konstruktionen, hvor-
efter de juridiske overvejelser og politiske kompro-
miser i processen afgør hvilken form der vælges.
Stine Sloth og Gordon Jehu supplerede med et kor-
tere indlæg om hvilke overvejelser man har gjort sig
i begyndelsen af denne proces, som er i gang og skal
fortsætte hen over seminaret til november.

2. Andedelspuljen.
Kolja Kvist fra hold 4101 fremlagde holdets skrift-
lige indstilling til drøftelsen.
Anders Dyhr Toft tog klart afstand fra den påstand i
indlægget, at gennemsnitspuljens fordeling skulle
være påvirket at der i bestyrelsen sidder ganske
mange dialyseassistenter. Anders Dyhr Toft oplyste
at han selv er den eneste dialyseassistent i bestyrel-
sen, hvor han har været med i 6 år, mens han har
arbejdet som dialyseassistent i 2½ år og står for at
skulle ophøre på det ophold.
Stine Sloth fortæller at hun også tidligere har kor-
responderet med holdet om hvorvidt det er rimeligt
at fastholde én fælles andendelspulje. Fx ville nogle
i 1986 flytte MVS´erne ud af den fælles pulje fordi de
kun tjente dagløn. Dengang endte den politiske de-
bat med at konkludere at det var rimeligt at dele
ulempetillæggene. Hun lagde op til at tage en debat
om emnet på ny med det ny repræsentantskab. Det
er under alle omstændigheder op til KKR evt. at
tage en beslutning om at ændre puljeprincippet.
Nikolaj Bolsing Bak fremhævede at det traditionelle
ulempetillæg udbetales på tidspunkter, hvor det er
til ulempe. Tværtimod er det til fordel for de fleste
FADL-medlemmer at arbejde uden for studietiden.
Brian Bjørn fremførte det rimelige i at anerkende
hvem der faktisk indtjener tillæggene og lade disse
udbetales til de samme medlemmer.
Kolja Kvist og Sarah fra hold 4101 afviste at det
skulle være en fordel at arbejde om aftenen/natten
som lægestuderende. Endvidere undskyldte Sarah
den uheldige vending i indlægget om at bestyrelsen
skulle have forsøgt at pleje egne personlige interes-
ser.

Morten Krause Nielsen fremhævede at problemet er
rent politisk, ikke praktisk. Der er overenskomst-
grundlag for at vagtbureauet kan fordele lønnen på
holdene, ligesom der er skabt præcedens for procedu-
ren, simpelt hen ved at den er foregået gennem så
mange år. Han gav også udtryk for sin personlige
holdning, at der bør fordeles kun inden for de enkelte
hold, uanset at det kan betyde at færre vil søge på
hold, der typisk arbejder om dagen.

Jakob Lundborg opfordrer til at de medlemmer, der
ønsker disse ændringer, selv får optimal indflydelse
på emnet ved at stille op til KKR-valget.

Anders Dyhr Toft fremhæver vigtigheden af at de
personer som stiller op til ledelsen af foreningen
ikke udelukkende er interesseret i ét emne.

Stine Sloth vendte tilbage til spørgsmålet om præ-
cedens, idet man tidligere har overvejet at  dialyse-
holdet kunne have retskrav på at forblive i puljen.
Hun tilslutter sig opfordringen til at man med et
særligt interesseområde søger valg på dette emne
og derved inddrages i foreningens arbejde, selvom
det er fuldt tilladt at blande sig i debatten som
menige medlemmer af foreningen.

Kolja Kvist ønsker ligeledes en opdeling af puljerne
til at rumme kun et enkelt hold hver. Ligesom man
kunne medinddrage de løse SPV-vagter i en
gennemsnitsfordeling, da disse vagter jo netop er de
sværeste at dække.

Stine Sloth fortalte at foreningen det sidste år i
hvert fald har arbejdet på at fordele anderledes:
Således er evt. overskud fra puljerne den sidste tid
kun blevet udbetalt til de hold, der har bidraget til
overskuddet.

Brian Bjørn opfordrede også til at inddrage SPV´erne
i en gennemsnitsfordeling. Hvorimod VT-flyver-
holdene som udfører ens arbejde rimeligvis kun bør
udgøre én pulje.

Kolja Kvist var glad ved at der var en vis stemning
for at lade en arbejdsgruppe under KKR lægge op til
at diskutere en ændring af fordelingen.

7. Lovændringer.
1. Medlem også på baggrund af
adresse.
Forslaget vedtaget, dog er ordene ”Aarhus, Syd-
dansk” samt parenteser faldet bort.
2. Udmeldelse.
Forslaget vedtaget som anført.
3. Indskrivningskontingent.
Den gældende formulering er formentlig ikke lov-
medholdelig. Fremover skal kursusbøgerne betales
af foreningens midler, ligesom det allerede er sat i
værk af KKR.
Forslaget vedtaget som anført.
4. Betalingshospitaler.
Andreas H. Lundh læste sit indlæg fra MOK op som
argumentation for forslaget. Ud over det konkrete
forslag ønsker han endvidere at foreningen arbejder
generelt mod tendensen til at betalingshospitaler
overtager større dele af sundhedsydelserne i Dan-
mark.
Anders Dyhr Toft mindedes at forbudet blev afskaf-
fet i 1998 netop mhp at kunne servicere Hamlet som
for 2 år siden ønskede et VT-hold, hvilket ikke kunne

leveres. Og stadig mangler godkendelse fra Hoved-
foreningen til at kunne starte med dette arbejde.

Brian Bjørn oplyste at de øvrige kredsforeninger har
godkendt en tilsvarende ændring af deres vedtægter,
men i Hovedforeningen har man udskudt ikrafttræ-
den af beslutningen indtil vilkårene for hvordan vi
skulle levere arbejdskraften er lagt fast. Desuden er
den væsentlige diskussion ikke hvordan sygehusene
drives, men at Danmark har en offentlig sygesikring
som sørger for at alle behandles efter behov uanset
hvilken institution der gør det.

Sveiner opfordrer til at bevare tilliden til vore kom-
mende kolleger, som ikke bare vil strømme til de
dyre privathospitaler.

Christianne, 3. sem., deltog i generalforsamlingen
primært pga det provokerende emne i dette forslag.
Hun fremførte at fagforeningen ikke på nogen måde
burde sætte grænser for hvor medlemmerne kan ar-
bejde. Der er i forvejen irriterende grænser på nogle
områder.

Forslagsstilleren fremhævede at fremmødet i dag –
23 menige medlemmer tilstede ved dette punkt på
dagsordenen foruden 6 medlemmer af den siddende
bestyrelse – er væsentligt mindre end for 2 år siden,
da paragraffen blev ophævet.
Derfor lod han forslaget falde.

8. Valgtaler fra lister/kandidater
til valget.
21 kandidater fordelt på  listerne A-I..

Dermed er alle kandidater automatisk valgt til de 21
pladser i KKR.

Gordon Jehu tilbyder at MOK bringer billeder og
indlæg fra alle, selvom der ikke udkommer Valg-
MOK.

Andreas H. Lundh fremhævede at der bør være mu-
lighed for at holde valgtaler, hvilket forsamlingen
var interesserede i at høre.
Herefter afgav han en ”søforklaring” på hvad liste A
står for, ligesom de øvrige lister kort præsenterede
hvad de havde på hjerte.

9. Eventuelt.
Gordon Jehu opfordrede til at de tilstedeværende
tager budskabet med tilbage til deres kammerater
om at de burde møde flere frem til en generalforsam-
ling. Opfordringen fik bred opbakning.

Herefter kunne dirigenten erklære generalforsam-
lingen for afsluttet med tak for god ro og orden.

Jacob Ørum, dirigent
Morten G. Poulsen, referent

MÅSKE KU´ DU ÆNDRE NOGET...

ER DU TILFREDS MED AT DU SKAL TIL UNDERVISNING SENT OM
EFTERMIDDAGEN FORDI DER MANGLER LOKALER?
Hvis ikke så kom til Infomøde om opstilling til studienævn og udvalg d. 10.
oktober kl. 16
Med venlig hilsen
Christopher Schäfer, menig medlem i bestyrelsen
Det Medicinske Studenterråd

MÅSKE KU´ DU ÆNDRE NOGET...

ER DU TILFREDS MED AT  BIOKEMISK INSTITUT HAR SPARET EN
CELLEBIOLOGIØVELSE VÆK?
Hvis ikke så kom til Infomøde om opstilling til studienævn og udvalg d. 10.
oktober kl. 16
Med venlig hilsen
Christopher Schäfer, menig medlem i bestyrelsen
Det Medicinske Studenterråd
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Vagtbureauet
SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen  25/9-2000 – 1/10-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15 bestilt  6 13  11  9 12  22  20  93
07-15 udækket  0  0   0  8  0   4  8  20 21
15-23 bestilt  18 16  18 17 11  17  21 118
15-23 udækket  0  0   0  2  0   0  0   2   1,7
23-07 bestilt  27 17  17 17 13  14 20 125
23-07 udækket  0  0   0  0  0   0  1   1  0,8
ialt bestilt  51 46  46 43 36  53 61 336
ialt udækket  0  0   0 10  0   4  9  23  6,8
dæknings %        100b      100 100 76        100  92 85

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

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 25/9-2000 – 1/10-2000

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold  3   1  2   2  1   0   0
Arbl. Vagter  5   5  6   6  4   2   1  29
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.

ÅBNINGSTIDER PÅ
VAGTBUREAUET
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.

VAGTAFDELINGEN
Har åbent for telefonisk henvendelse fra kl. 6.00 til
24.00, men husk,  undgå at ringe mellem 12.00 og
13.00.
SPV- opskrivning er fra kl. 6.00 -10.30 og 18.00 -
23.00.

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

HUSK NU
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.

OBS !
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 !

Mere OBS !
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.

Og endnu mere OBS !
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 !

MEDDELELSER FRA
VAGTCHEFEN &
SERVICECHEFEN
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

LEDELSESSKIFTE PÅ
VAGTBUREAUET
Direktør Jørgen Breide har pr. 25. september fra-
trådt sin stilling på Vagtbureauet. Den daglige le-
delse varetages af bestyrelsesmedlemmerne Gordon
Jehu og Anders Dyhr Toft indtil stillingen genbesættes.
Vagtchef søges
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.

Arbejdstid og løn
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.

Faglige kvalifikationer
· Du skal være medlem af FADL
· Du skal være medicinstuderende på 5. semester
eller 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

Personlige kvalifikationer
· 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

Ansøgning
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.

VB MEDDELER
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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.

Bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening

CHECK AF
ARBEJDSMILJØREGLER
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
· Fjerde overtrædelse indenfor et år: 3 måneders
generel vagtkarantæne
· Femte overtrædelse indenfor et år: 6 måneders
generel 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

UNDERVISERE SØGES TIL
VT-KURSET
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.

Pensum
Modul 1 omhandler følgende:
Respirationsvejenes anatomi, fysiologi, patologi og
behandling.
Nyrernes og urinvejenes anatomi, fysiologi, patologi
samt behandling.

Modul 2 omhandler følgende:
Kredsløbets anatomi inkl. elektrofysiologi samt pa-
tologi og behandling.
Monitorering af patienter.
Hjertestopbehandling – teoretisk grundlag.
Kvalifikationer

Du skal have lyst til at undervise og være rutineret
ventilatør. Har du undervisningserfaring, er dette
naturligvis en fordel.

Arbejdstid og løn
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. kr. 258,-
pr. time.

For tiden afholdes fire VT-kurser i forårssemesteret
og fem VT-kurser i efterårssemesteret; dette inde-
bærer 18 undervisningsmoduler hvert år.

Ansøgningsfrist
Skriftlig ansøgning stiles til vagtchefen og sendes
til:

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

Ansøgningsfristen er mandag den 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.

ANNONCER

Hold 1502 søger 6 nye medlemmer
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..

Nyt SPV-flyverhold 1503 !

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.

HJEMMEHOLD 4628 PÅ
FREDERIKSBERG SØGER 2 NYE
VENTILATØRER
…. 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).

FADL´S EKG-KURUS,
efteråret 2000

Da vores kurser blev udbudt med meget for kort varsel, forsøger vi nu igen med udbud af 6 kurser.
Kurset består af 5 dobbelt lektioner. Den første lektioner vil blive brugt til teoretisk gennemgang. Den
anden time bruges til praktisk EKG tydning
Kurset henvender sig primært til studenter på slutningen af FASE I og fremefter, da elementær forståelse
for fysiologi og anatomi er en nødvendighed.
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.
HUSK FASE II

Hold 1a, alle dage kl. 16.00 – 17.45: 16/10, 17/10, 24/10, 30/10 og 6/11
Hold 1b, alle dage kl. 18.00 – 19.45: 16/10, 17/10, 24/10, 30/10 og 6/11
Hold 2a, alle dage kl. 16.00 – 17.45:  8/11, 13/11, 20/11, 27/11 og 4/12
Hold 2b, alle dage kl. 18.00 – 19.45:  8/11, 13/11, 20/11, 27/11 og 4/12
Hold 3a, alle dage kl. 16.00 – 17.45:  8/11, 13/11, 20/11, 27/11 og 4/12
Hold 3b, alle dage kl. 18.00 – 19.45:  8/11, 13/11, 20/11, 27/11 og 4/12

Tilmelding til FADL (Kirsten Carsten) med priorteret rækkefølge af kurserne, senest onsdag d. 13 oktober,
inden kl. 12.00.

———————————————————————————————————————————————————

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:_________________________

VB MEDDELER
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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

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 11. okt. 2000 kl. 12.00
til VB.

Dine vagter vil starte i november (oplæring sker
sidst i oktober). Yderligere information fås hos hold-
leder Kasper Østrup Larsen, 38860023.

Hjemmehold 4631 søger 4 nye
ventiler.

Holdet passer en lille pige på 8 måneder. Hun har
nedsat sutte- og synkefunktion og er sent udviklet. I
øjeblikket er hun under udredning for diagnose. Hol-
det passer hende alle nattevagter samt en ugentlig
dag- og aftenvagt, der arbejdes dog hen mod, at
holdet kun skal være natdækkende eller aften/nat-
dækkende. Arbejdet består af sugning efter behov,
madning på sonde (har fået anlagt PEG-sonde), give
maske-PEP, observation af saturation i nattetimerne,
medicingivning, vedligeholdelse af udstyr samt mas-
ser af kærlig babypleje og -stimulation.

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

Holdet kan tilbyde dig:
· en sød lille pige, der behøver dig, når forældrene
skal sove.

· sikre vagter. Du får hvad du har planlagt og ved,
hvad du skal ud til. Vi følger barnet, når hun er
indlagt på RH til udredning eller andet.
· gode fysiske rammer, vi passer barnet i stuen (hvor
du kan bruge toilet og køkken hele natten), mens
forældrene sover på 1. sal.
· 2 søde forældre
· 2 lønnede følgevagter af 5-6 timers varighed.
· hyggelige holdmiddage.

For at komme på holdet skal du ideelt:
· have mindst 150 VT-timer
· have gennemført BVT-kursus eller tilmelde dig det
førstkommende.
· erfaring med og lyst til at passe små børn
· være et venligt væsen med stor tålmodighed og en
god holdånd.
· have interesse i at arbejde i et privat hjem
· kunne bevare hovedet koldt i pressede situationer.
Barnet kan være dårlig i perioder, med megen 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: Torsdag den 12. okt. 2000 kl. 12.00
til vagtbureauet .

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Maria Holte
Nielsen tlf. 32 84 70 04.

HOLD 4630 SØGER 1 NY
VENTILATØR

Holdet arbejder på Frederiksberg og passer en lille
sød dreng på knapt et år, der har en cerebral parese,
der gør, at han ikke kan synke tilstrækkeligt og der-
for skal afhjælpes med sugning nogle gange i vagten,
ligesom han skal sondemades via en PG-sonde.
Han lider ofte af øvre respirationsvejsinfektioner og
er ofte i antibiotisk behandling.
Pga. synkebesværet skal han observeres og afhjæl-
pes efter sondemadningen (idet han gylper let og
evt. kan fejlsynke dette).

Arbejdet går ud på at suge ham p.n. hvilket i praksis
er nogle gange pr. vagt (oftest tilstrækkeligt med
olivenknop - enkelte gange dybt) samt give ham mad
i sonden 2 gange pr. vagt. Desuden skal der skiftes
ble, når dette er nødvendigt og lulles i søvn, hvis han
(undtagelsesvis) vågner.

Holdet dækker nattevagter fra 22.00 til 06.00 søn-
dag til torsdag.
Drengen passes i eget værelse, med TV og video til
rådighed (familiens far har en videosamling på over

60 videofilm i alle genre). Ellers er der rig mulighed
for at læse etc.
Forældrene en utrolig søde og meget glade for hol-
det, der er et lille hyggeligt hold på bare 5 medlem-
mer.
Kravene til dig er, at du kan tage min. 3-4 vagter pr.
måned og at du har over 150 VT-timer.
Hvis du har BVT-kurset vil det være en fordel, men
det er ikke et krav.
Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du finder dette
nødvendigt.
Du skal være glad for børn og have lyst til at arbejde
i et privat hjem.

Vi har holdmøde igen den 12. oktober - så ring og hør
mere hos holdleder;
Eja Hilmer 35 35 54 44
 
FAST ARBEJDE PÅ RIGET
 
Ja, du læste rigtigt - du kan få fast arbejde på Riget
(100% sikkert - næsten da), hvis du er en garvet
ventilatør med over 150 VT-timer bag dig og også
gerne et BVT-kursus (men dette er ikke et krav, blot
at du skal tage kurset indenfor et år).

Vi er et ny-omdannet special-hold, der fungerer som
et almindeligt VT-flyverhold, men med den (gode)
fordel, at vi altid står som nummer 1 i køen til
vagter på Rigshospitalet.
Dette giver næsten med sikkerhed fast arbejde - og
så på Riget.
Vi er det “gamle” børnehold 3302, der var så presset
for medlemmer, at vi var nødt til at lukke helt ned
eller “omdanne” os selv. Vagtbureauet (og hospita-
lerne) var meget kede af, at miste os som special-
hold og derfor fik vi lavet denne ordning. Det bety-
der dog, at vi stadig fungerer som børneholdet efter
Riget-ordningen - dvs. vi kommer ud til både voksne
og børn på Rigshospitalet, men passer vi en voksen
og bestilles “børneholdet” af Riget (en anden afde-
ling) eller et andet hospital (i praksis kun Hillerød en
sjælden gang - det er det eneste sted ud over Rigsho-
spitalet hvor børn passes i intensiv-regi), flyttes vi
over til pasning af barnet, hvis afdelingen vil bruge
et alm. VT-hold i stedet.
Du er således garanteret spændende, udfordrende,
varierende og næsten sikre vagter samt muligheden
for både at passe voksne og børn.
De eneste krav vi stiller er, at du har over 150 VT-
timer og at du kan tage min. 4 vagter pr. måned (du
kan ikke tvinges til at tage flere vagter end du selv
ønsker, da holdet kan “lukke ned” i meget trænge
perioder). Lyder dette ikke bare for godt til at være
sandt?
Ring og hør mere inden vores næste holdmøde den
23. oktober.
hos holdleder Louise Kandrup 38 88 29 99

MÅSKE KU´ DU ÆNDRE NOGET...

ER DU TILFREDS MED AT DER IKKE ER PLADS TIL ALLE STUDERENDE I
AUDITORIERNE?
Hvis ikke så kom til Infomøde om opstilling til studienævn og udvalg d. 10.
oktober kl. 16

Med venlig hilsen
Christopher Schäfer, menig medlem i bestyrelsen
Det Medicinske Studenterråd

MÅSKE KU´ DU ÆNDRE NOGET...

SYNES DU OGSÅ AT DET KUNNE VÆRE DEJLIGT HVIS DE STUDERENDE
HAVDE ADGANG TIL TEKØKKENER MED MIKROBØLGEOVNE?
Hvis du synes det så kom til Infomøde om opstilling til studienævn og udvalg d.
10. oktober kl. 16

Med venlig hilsen
Christopher Schäfer, menig medlem i bestyrelsen
Det Medicinske Studenterråd

VB MEDDELER
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Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd (MSR) ...?
Studenterrådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.

Studenterrådets telefonnummer er 35 32 64 00.
Post kan sendes til adressen: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, 2200 København N

homepage: http://www.studmed.ku.dk/msr/ email: msr@studmed.ku.dk

SÅ ER DET NU !!!
Nu kører toget!

· Har du kunnet nikke
genkendende til vores
notitser rundt omkring i
dette og sidste MOK?

· Vil du være med til at gøre
noget ved studiet?

· Er du på 1. semester, og vil
du være med til at gøre din
ny studieplan endnu bedre,
og sørge for at den bliver
ved med at være det?

Vi holder infomøde om opstilling til
studienævn, fakultetsråd og
udvalgsposter, derunder 1.- og 2.
semesterudvalgene, hvor der pt.
mangler studenter.

Tirsdag den 10. oktober
kl. 16.00

FADLs mødelokale
1.2.15

Her vil vi snakke løst om opstilling
til Studienævn, Fakultetsråd og
andre poster – fx 1.- og 2.
semesterudvalgene. Hvem der stiller
op afgør vi på opstillingsmødet den
17. oktober (bemærk ændret dato)–
dette infomøde er kun informativt
og ganske uforpligtende.

Referat af fællesmøde tirsdag 19/9

Til stede:
Karen (1. semester), Ane og Lene (2.), Christianne, Kristoffer og
Bjarke (3.), Caroline (4.), Katrine, Søren og Mads (5.), Christian,
Dorte og Gordon (6.), Christopher (7.), Klara (8.), Bue (9.), Jens-Ulrik
og Aleksander (13.)

1. Valg af dirigent og referant
Jens-Ulrik dirigerede og Bue refererede.

2. Nyt fra semestrene
1. sem.: - har det godt, generelt stor tilfredshed, især med rusturen. Se
i øvrigt pkt. 4a.
2. sem.: - læser til kemi-tentamen...
3. sem.:
Medicinsk Fysik: 3. sem. HR havde diskuteret aflysningen af
undervisningen i Med. Fysik, navnlig måden denne blev offentliggjort
på (det skete først til 1. forelæsning!). De frygter nu for fremtidige
besparelser og sådannes effekt på studiet fremover, og vil gerne vide
om der kommer flere ændringer, og i givet fald hvornår. 3. sem.
spurgte til, om der blev problemer til foråret, når både 4. semester fra
gammel studieplan og 2. semester fra ny studieplan skal have
cellebiologi. Dette bliver i øjeblikket koordineret, og der skulle ikke
opstå problemer.
3. sem. HR vil skrive til fakultetet og efterlyse konkrete planer for
fremtidige besparelser, så de kan forberede sig på dem i ordentlig tid.
Desuden skriver de til Undervisningsministeriet for at klage over at
der skæres ned på bevillingerne til universiteterne, samtidig med at
optaget øges.
Der tages initiativ til et møde med Poul Jaszczak om emnet.

Der var generel undren over måden Fysiologisk Institut har håndteret
sagen på, og mødet fandt at institutterne ikke bare kan ændre på
studieplanen udenom Studienævnet. Klara påpegede, at Inst. for Med.
Biokemi og Genetik havde henvendt sig til Studienævnet og givet dem
valget mellem nogle forskellige sparemodeller (hvilket altså endte
med afskaffelsen af cellebiologikursets biokemi-øvelse 1).

4. sem.: Der blev snakket lidt om ovennævnte biokemi-øvelse 1.
Desuden havde nogle syntes at forelæsningerne ikke behandlede det
svære stof i pensum. Der blev opfordret til at man går til forelæseren
selv, eller evt. kursuslederen – 5. sem. havde tidligere haft gode
erfaringer hermed.
5. sem.: - har også haft problemer med aflysninger af undervisning,
og efterlyser også plan for fremtidige ændringer.
7. sem.: - Christopher meddelte, at der i Amtet havde været problemer
med meget aflyst undervisning, undervisere der går tidligt osv. Mødet
anbefalede at man går til Klinikudvalget med det. Bjarke opfordrede
til, at man fra studenterside tog kontakt til evalueringsudvalget for at
følge op på evalueringerne.
9. sem.: - der var opstået rygter om, at studerende der skal til eksamen
i Videnskabsteori II har fået holdsætning i Socialmedicin tidligt, hvilket
alle gerne vil have. Der var enighed om, at det ikke skal være en fordel
at mangle en eksamen, og Klara ville undersøge sagen.

3. Meddelelser
Klara meddelte, at hun som Studenterrepræsentant havde været til
seminar for underviserne på den ny studieplan, for at fortælle hvad de
studerende forventede af dem.

4. Ny studieplan
a. Kom den godt i gang?
Ja, det gjorde den. 1. semester var godt tilfredse, dog kunne introkurset
efter deres mening med fordel pakkes sammen på en uge. EDB-
undervisningen havde været for banal. Endvidere havde der været
forvirring omkring valg af bøger, og underviserne havde haft en lidt
firkantet holdning til det og ville slet ikke sige noget. Man kunne evt.
lægge en forelæsning om emnet i introforløbet, eller rusvejlederne
kunne få en bedre instruktion at give videre.
b. Semesterudvalg
Der mangler 2-3 studenterrepræsentanter i både 1.-, 2.- og 3.-5.
semesterudvalgene. Der må meget gerne være nogen fra de helt
tidlige semestre – også 1. Klara vil gerne stå til rådighed ”på sidelinjen”
med råd og vejledning. Hvem vil?
c. Intro vedr. overgangsordninger for 2. sem.
2. sem. HR og tutorerne efterlyste et info-møde omkring
overgangsordninger for studenter der kommer bagud og skal overføres
til ny studieplan. Gordon kontakter Leif Christensen og prøver at få
ham til at skrive noget i MOK om det snarest muligt, om ikke andet så
i det mindste at der arbejdes på det.
d. Prøvespot for 2. sem.
2. semester har tidligere kunnet deltage 1. semesters prøvespotter i
anatomi, men 1. semester har jo ikke anatomi mere. 2. semester
kontakter kursuslederen (Ole William Pedersen).

5. Skabe
Dorte (6. sem.) vil slå et slag for at få skabene på Panum under
fakultetets administration. Hun har selv oplevet at få sit skab klippet op
og stjålet af andre studerende 2 gange. Hun nævnte desuden, at man
andre steder (fx tandlæge og datalogi) har fælles administration af
skabene. Der var enighed om, at det skal vi også have her, og at det må
være driftsafdelingens opgave – en opgave der i øvrigt ikke kan være
særligt tidskrævende når det først kører. Dorte snakker med Christian
Jeppesen, som sidder i Fakultetsrådets fysiske udvalg og går videre
derfra. Desuden bemyndiges hun til at oprette en email-adresse i
Studenterrådets navn for at samle information ind om folks erfaringer,
fx skabe@studmed.ku.dk

6. Cellebiologi
Der blev snakket om den i MOK nævnte sag om cellebiologi-eksamen.
Der var enighed om, at fakultetet ikke kunne lastes for, at
Undervisningsministeriet pludselig laver om på eksisterende
fortolkninger af eksamensbekendtgørelsen. Desuden har
sværhedsgraden af opgaverne været indrettet efter den til enhver tid
eksisterende fortolkning af reglerne omkring beståelsesprocenten
(hidtil 55%), og ingen er altså blevet uretfærdigt behandlet.

På mødet var der dog utilfredshed med fakultetets manglende
information til andre studerende end lige netop dem der fik ændret
deres karakter; det er en sag der interesserer så mange, at man burde
have informeret i fx første nummer af MOK, også for at undgå
rygtedannelser som tilfældet blev. Man kunne også have informeret
studienævnets medlemmer bedre, således at de ikke skulle være henvist
til at læse detaljerne i forløbet i MOK 3 uger inde i semestret. Endelig
ønskedes der en diskussion af beslutningens betydning i fremtidige
dispensationssager, når studerende fx er blevet forsinket på grund af
cellebiologi.

Emnet tages op på Studienævnsmødet, og Jens-Ulrik skriver indlæg til
MOK vedr. Studenterrådets holdning til sagen.

7. Lokaler
Gordon ville på Studenterklubbens vegne spørge til lokalesituationen
på Panum, eftersom Studenterklubben, og med den Rusvejlederne og
Revyen, mangler lagerplads. Bue kontakter Christian Jeppesen for at
høre om muligheden for at skaffe lokaleplads i kælderen.

Studenterklubben ville også høre, hvor langt planerne med
Medicinerhuset er kommet. Gordon ringer til Simon Serbian.

Simon oplyser, at planerne for den gamle sygeplejeskole på Nørre
Alle fortsat er uafklarede, fordi Kommunehospitalets skæbne endnu
ikke er afgjort. Hvis Folkesundhedsvidenskab ikke kan flytte til
Kommunehospitalet, skal de nemlig sandsynligvis bruge
sygeplejeskolen...

8. Studienævnets dagsorden
Det skal besluttes, om kurset i metodefag på den ny studieplan skal
ligge samlet på et semester, eller spredes ud over to. Der var enighed
om, at det bør ligge samlet på et semester.

9. Eventuelt og mødeplanlægning
Intet til punktet eventuelt.

Generalforsamling bliver tirsdag den 24. oktober.
Vi holder infomøde om opstilling til styrende organer tirsdag den 10.
oktober kl. 16.

Næste fællesmøde bliver tirsdag den 17. oktober, og i forlængelse
heraf opstillingsmøde

Refereret af Bue Juvik.

Mødekalender

Tirsdag 10/10 kl. 16:  Infomøde om valg
Tirsdag 17/10 kl. 16:  Fællesmøde

         kl. 18.30: Opstillingsmøde
Tirsdag 24/10 kl. 16:  Generalforsamling
Tirsdag 31/10 kl. 16:  Fællesmøde

MSR
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Basisgrupper
Ellers er det er medlemmerne i fællesskab som
former klubben, hvormed det også er disse som
har ansvaret for, at klubben kan vokse sig stor.
Det er jer, studerende, der har muligheden for at
danne en velfungerende dykkerklub !
PUC og PAF
PAFs formand har vist skrevet rigeligt om PUCs
afsporing m.m. Faktum er dog, at man desværre
ikke kommer langt i en dykkerklub med et kon-
tingent på 50kr/sem, hvorfor PUC er blevet selv-
stændigt. Der er dog fortsat ingen der tjener
personligt på drift af klubben og hvordan evt.
overskud bruges aftales medlemmerne imellem.
Medlemmer der har meldt sig ind i PAF i forrige
semester kan gratis deltage i PUCs arrangemen-
ter året ud. Nye interesserede skal dog kun melde
sig ind i PUC via PUC@dk2net.dk.

Har du taget et dykkercertifikat for nogle år
siden men ikke dykket siden?
?Meld dig ind i PUC !
Mangler du nogen at dykke med?
?Meld dig ind i PUC !
Kan du ikke dykke i en DSF klub fordi du ikke er
CMAS uddannet?
?Meld dig ind i PUC !
Er du allerede medlem i en anden klub?
?Meld dig ud og meld dig ind i PUC :-)
De kjærligste våde hilsener
Christian (209) og Erik (209)

PUC KALENDER
Oktober, november 2000
samt februar og marts 2001:
Svømmehalstræning 20:15 – 22:00 hver tirsdag.
Tilmelding stadig åben for interesserede !
Februar 2001
Stiftende generalforsamling! Info kommer i
MOK.
April 2001
Weekendtur. 4 dyk i DK over en weekend, lørdag
og søndag
Maj 2001
Kullentur. 3 dage, med 2 overnatninger på Kul-
len. Torsdag - søndag. Fremragende dykning i
sydsverige
August 2001
Lysekil tur, Årets højdepunkt. 8 dages dykkertur
til den svenske vestkyst. Dykning i særklasse i
sveriges Gullmarsfjord. Lodrette bjergvægge der
rækker ned til dybder på over 100m !
Efterår 2001
Første hold af elever starter på en dykker-
uddannelse hos PUC.

PAF PANUM FRILUFTS-
FORENING
Efterårets kommende arrangementer:
Tur: Sejlerhygge, foredrag og evt. sejltur
Fiskeri: Kuttertur i feb. For at undgå sildehelvede

Fluebinding i de mørke aftener
Jagt: Nye jægere fejres samtidig med vores nye
lokaliteter, Der kommer flere skydebane
ture,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 er-
faring med opmødet.
Til alle nye hvad er PAF:
Pif, paf, puf så er de borte på ture af alle
slags. En forholdsvis nydannet forening som
er vild med al mulig og umulig slags frilufts-
liv. Vi består nu af fire underafdelinger:
Jagt, Fiskeri, Ture, Idræt
Vores kalender bliver lavet efter interesse og på
de første møder i semesteret. Alle kan komme
med hvad de har på hjertet og som de gerne vil
dele med medstuderende. Vores største attrak-
tion har været squash-turneringen med 50 delta-
gere. Det prøver vi igen her i efteråret. Vi ba-
sere 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.
Fisketur i Trykkevælde Å d.14/10:
Er du en af dem der du ved nok! Ja, en af dem der
kan det der!! Aborren er i Trykkevælde sammen
med lidt havørred, brasen, skaller, geder, etc..
Vil du med på tur til Å’en så ring til 28151884
eller Email bjreseke@mdb.ku.dk. Turen koster
felles bensin, fiskekort på 50 Dkr, og en gang
godt humør. Sidste tilmældings frist er 11/10 og
der skal ligge 50 Dkr ved tilmæling.
Knæk og Bræk  Bjørn Reseke
Jagttegnskursus:
Januar er måneden hvor vi igen vil lave et hur-
tigt og billigt jagttegn’s kursus. Du kan simbelthen
tage et jagtegn gennem PAF for unde 1000 dkr.
Man skal selv læse teorien, men våbenkurset er
der registreret lærer til. Er du interesseret så
kan tilmælding ske til Bjørn Reseke 28151884
eller email bjreseke@mdb.ku.dk.
Gammel Dansk skååål
Bjørn Reseke, Formand Tlf:28151884

SQUASHTURNERING!!
PAF- Panums friluftsforening- gen-
tager succesen fra foråret med en
squashturnering i Grøndalscentret
d. 28. oktober.
Turneringen starter kl.11.00 og før-
løber til kl. 18.00. Der vil blive spil-
let på fire baner, og der opdeles i herrer (øvet og
uøvet) og damer. Man skal ikke være professio-
nel for at deltage, bare man har spillet lidt for
sjov, så kan det jo være lige noget for dig!!
Prisen er 30 kr. per deltager, som betales ved
tilmelding til Louise H Pettersen eller Cecilia
Scheja onsdag kl. 13.00 eller torsdag kl.12.00 i
Kantinen.
Betaling kan også ske gennem indbetaling af 30
kr. på kontonummer: 3156119199 i Den Danske
Bank. Husk at skrive navn og angive hvis du er
øvet eller uøvet. Ved tilmelding på denne måde
kontakte også nedenstående per telefon eller
email.
Der er sidste tilmelding fredag. 20 oktober. Men!
Skynd dig at tilmelde dig, da vi i foråret blev nød
til at lukke for tilmeldingen!  Ved spørgsmål
kontakte Louise:
louise_hammer@hotmail.com, 24211876
ellerCecilia: ceciliascheja@hotmail.com,
26636780.

KÆRE ALLE DYKKER-
INTERESSEREDE PÅ PANUM:
HVAD ER PUC?
PUC står for Panum Underwater Club. PUC er en
nyligt dannet basisgruppe/klub på Panum, hvis
interesseområde kun omfatter dykning.
Vi arrangerer dykkerture for vore medlemmer,
har lige fået bevilget en svømmehal til vinter-
træning samt har seriøse planer med at kunne
tilbyde sportsdykkeruddannelser i klubregi.
Tanken bag.
Der findes i dag i forvejen et utal af sports-
dykkerklubber i København. Hvorfor så danne
endnu en? Ideen har fra begyndelsen været en
klub, hvor medlemsskaren kun består af stude-
rende fra Panum og hvor kontingentet er til at
betale.
Vi har ingen ambition om at konkurrere om med-
lemmer med veletablerede dykkerklubber som
AUG o.l. Sammenlignes udstyrskapacitet og
medlemsskare er vi langt bagud. Men mon ikke
der er mange panumstuderende, som kunne øn-
ske sig at være med i en klub, hvor medlem-
merne var ligesindede unge, som var i gang med
samme uddannelse som dem selv, interesserede
sig for mange af de samme ting og i det hele tage
snakkede godt sammen? Det tror vi der har star-
tet PUC, og det er disse studerende vi henvender
os til.
Hvem kan dykke i PUC?
Klubben er åben for alle. CMAS, PADI, NAUI,
snorkeldykkere, svømmere, kort sagt: alle. For
at dykke i en klub under Dansk Sportsdykker
Forbund i Danmark skal man have et CMAS cer-
tifikat eller skal tage et konverteringskursus,
men ellers regerer der en evig diskussion om
hvilket uddannelsessystem der er bedst. Dette
vil vi dog ikke komme ind på her.
Vi har i PUC bestemt at tillade alle at komme ud
at dykke med os, uafhængigt af certifikat. Vi har
ingen planer om konverteringskurser o.l., men
før vi sender et nyt medlem under vandet sikrer
vi os, på f.eks. et prøvedyk med en erfaren
divemaster, at vedkommende ved, hvad man gør.
Sagt på en anden måde: Vi sætter sikkerhed
meget højt, og dykker altid med mindst makker-
line og overfladebøje i nordiske vande, samt har
altid en dykkerleder på stranden/båden til evt.
alarmering i nødstilfælde.
Økonomien bag
Fra februar år 2001 fastsætter vi et nyt medlems-
kontingent. Strukturen bliver et indmeldelses-
gebyr, i størrelsesordenen 2-300kr., som betales
en gang for alle og derefter et halvårligt kontin-
gent, omkring 100-200kr., som skal betales, hvis
man ønsker at deltage i vore aktiviteter det
pågældende semester. Synes man dette lyder
dyrt, kan man blot sammenligne med AUG, som
er en dykkerklub startet af biologistuderende og
nu åben for alle. Medlemsgebyret der er halvår-
ligt 600kr.
Dykning er desværre en dyr sport, og en dykker-
klub kan ikke drives på velvilje alene. Men er
folk seriøst interesserede i sportsgrenen, er pen-
gene givet godt ud.
Fremtidige planer
Vores 1. prioritet er at få anskaffet en mængde
fulde SCUBA sæt, så vi er uafhængige af udlej-
ning og kan gøre turene billigere for dem, der
ikke ejer eget dykkerudstyr.
Vi har også seriøse planer med at kunne tilbyde
dykkerundervisning og udstedelse af certifika-
ter, så nye medlemmer kan komme til.
Endvidere er vores ønske om en klubbåd vel-
kendt, og vi arbejder på sagen. Klubhus/lokale er
undervejs og svømmehal har vi allerede fået be-
vilget. Alle der kunne tænke sig at være behjæl-
pelige med alt fra undervisning, bådføring til
dykkerledelse og transport opfordres til at give
deres besyv med.

SCOREBOG 2000.
Hvis du har lyst til at være med til at lave
scorebogen i år, så e-mail mig på
chlyhne@mdb.ku.dk Senest fredag  d. 6. ok-
tober kl. 14.
Vi skal forholdsvis hurtigt i gang, da vi allerede
er lidt sent ude.
Hilsen Camilla Lyhne

MEDICINERREVY 2001, PÅMIN-
DELSE…

Har du lyst til at være med til at lave mediciner-
revy? Så kom til:
Opstartsmøde i studenterklubben
onsdag den 4/10 kl. 20.00
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

INDRE ORGANER
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ER DU HOMO ELLER BI?
Så tag lige og læs videre!
I sidste nummer af MOK efterlystes homo´er
eller biseksuelle, som havde lyst til at være lidt
sociale. Opslaget var nok ikke helt gennemslags-
kraftigt, for ihvertfald dukkede der kun 7 perso-
ner op hin fredag eftermiddag – det må da kunne
gøres bedre!? (statistisk set burde der ihvertfald
være flere end syv homo´er blandt Panums mange,
mange studerende) Derfor forsøger vi én gang
til:
-Har du lyst til at snakke og drikke nogle øl med
andre homo-eller biseksuelle Panumse-stude-
rende?
-Skal du ikke noget på fredag den 6 oktober
klokken 16?
-Kunne du tænke dig at holde lang fredagsbar
sammen med nogle andre end dem fra dit hold
for én gangs skyld?

Hvis ja, så er vi fire piger og tre drenge, som
synes du skulle møde op på ovennævnte tids-
punkt foran opslagstavlen i kantinen!!
Desuden holdes der stor HomOL, sportstema-
fest i Studenterhuset lørdag d. 7/10, så har du
lyst til at fyre op under din indre homse, er dét
en virkelig god mulighed!!
Desuden har vi snakket om, eventuelt at mødes
inden festen lørdag...
Har du spørgsmål, så skriv til thiele@mdb.ku.dk

VINTERTUTORER FOR DET
NUVÆRENDE 2. SEMESTER
Sonja Branci, Jakob Hessel, Mikkel Taudorf,
Jesper Berquist, Kristine Sarauw, Rune
Rasmussen,Morten Bo, Christian Kronborg og
Rasmus ’Helmut’ Huan
Nu er det vist tid til lige at sige hej til hinanden.
3 vigtige ting på dagsordenen:
1. Kemieksamen - dumpet/ikke dumpet
2. Overgangsordninger
3. Anatomieksamen

Så mød op til tutormøde TORSDAG d. 12. okto-
ber kl. 16.00 i studenterklubben
Gordon

INDKALDELSE TIL GENERAL-
FORSAMLING P8’N.
Det er endnu engang blevet tid til den årlige
ordinære generalforsamling i filmklubben P8’n,
der vil finde sted i Panumkantinen onsdag den
18.10-2000  kl. 16.00. Forslag til dagsordenen vil
være:
1. Valg af dirigent + referent.
2. Bestyrelsen har ordet.
3. Kassereren har ordet, (fremlægning af

regnskab og evt. godkendelse af regn
skab).

4. Budgetforslag for kommende filmklub
periode.

5. Indkomne forslag:
5a. Økonomisk diskussion.
5b. Nedsættelse af ansvars-grupper/-udvalg

i kategorierne: Teknik, Mok, idé.
5c. Andre indkomne forslag. *
6. Valg af bestyrelse og formand.
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor + revisorsuppleant.
9. Evt. (alt diskuteres men intet vedta

ges).

*Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest d. 11/10-2000.
Skriftlig henvendelse skal adresseres til:

Filmklubben P8’n c/o
Det medicinske studenterråd
Panuminstituttet bygning 1.2.5,
Blegdamsvej 3
2200 Kbh. N
eller på e-mail:  filmklub@studmed.ku.dk

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil der
blive afholdt bestyrelsesmøde (aftales nærmere
af nykonstitueret bestyrelse).
Vel mødt.  Rasmus Jacobsen.

Har du en god ide til et
studentersocialt arrangement,
men mangler penge, så fat
mod!
Universitetsbogladen uddeler hvert år en andel af sit
overskud til studentersociale formål. De sidste par
år er der blevet uddelt godt 50.000 kr. årligt. Pen-
gene uddeles af de to forretningsudvalg for hhv. Na-
turvidenskab og Sundhedsvidenskab. Uddelingerne
sker 4 gange årligt med ansøgningsfrister 1/1, 1/4, 1/
6 og 1/10.

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

centret på Jagtvej og Universitetsradioen har fået
støtte til større anskaffelser.

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

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

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

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

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

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:
1) Hvem der søger - en studenterforening, en

gruppe af studerende eller en enkeltperson
2) Hvad slags projekt der søges støtte til -

startomkostninger for forening/sportsklub/
andet, seminar, anskaffelser o.s.v.

3) Tidspunkt for arrangementet.
4) Hvilke udgifter der søges støtte til - leje af

bil, materialer, rekvisitter, andre anskaf
felser eller andet.

5) Hvor mange studerende projektet vil komme
til gode, både direkte og indirekte.

6) En kontaktperson med angivelse af navn,
adresse og telefonnr. (og gerne e-mail).

7) Om der er søgt støtte til projektet andre
steder.

Næste ansøgningsfrist er 13. oktober 1999.
Vi håber selvfølgelig at se en masse initiativrige
ansøgninger!

På FU-Panums vegne
Gordon Jehu

Studerendes Anæstesiologiske og
Tramatologiske Selskab
 indbyder til ordinær generalforsamling onsdag
d. 1. november klokken 1600
i FADLs mødelokale.
 
Den foreløbige dagsorden ser således ud:
1)    Valg af dirigent
2)    Formandens beretning
3)    Beretning fra nedsatte udvalg
4)    Forelæggelse af regnskab
5)    Fastlæggelse af næste års kontingent
6)    Behandling af indkomne foreslag
7)    Valg af bestyrelse
8)    Eventuelt
 
Indkomne foreslag bedes sendes til sekretær
Louise Weitemeyer,
(email:   l.weitemeyer@get2net.dk )
senest mandag d. 30. oktober klokken 1600.  Se
iøvrigt vores vedtægter på:
www.studmed.ku.dk/SATS
 Vel mødt. SATS

INDRE ORGANER
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IMCC
IMCC IMCC IMCC IMCC IMCC
IMCC IMCC IMCC IMCC IMCC
IMCC
Husk at komme til næste IMCC månedsmøde, der
finder sted onsdag den 4. oktober (I DAG). Bemærk
at det sker allerede kl. 17.00 i FADL’s mødelokaler
(1.2.7a). Nye såvel som gamle IMCC’ere er meget
velkomne!

VIL DU/I UD OG REJSE MED
STUDIET?
Så har du muligheden for at få et
klinikophold I troperne med PIT.
Praktikant I Troperne (PIT) er en organisation under
IMCC, som arrangerer 3-6 mdr.´s ophold på hospita-
ler i Afrika, Indien og Sydamerika. Opholdet karak-
teriseres som et udvidet klinikophold, hvor du stifter
bekendtskab med en lang række tropemedicinske
sygdomme, samt følger dagligdagen på et hospital i
den tredie verden.
Kravet for at blive udsendt er, at du har bestået
farmakologi og mikrobiologi ved afrejse, og du skal
være væk i minimum 3 mdr. (og maks 6 mdr.).
Har dette fanget din interesse så mød op til informa-
tionsmøde, hvor studerende, der har været I tro-
perne vil fortælle dig om deres oplevelser, krydret
med rejsebilleder, kage og kaffe.
Tilbuddet gælder for alle med rejselyst– uanset
studietrin.
Mødet afholdes 11/10 kl. 20.00 i FadL´s mødelokaler
(ved kemigangen).
Har du spørgsmål kan du ringe til Lasse Andersen på
tlf. 56501445.
Vi glæder os til at se dig!!
På vegne af PIT, Lasse Andersen.

LEDIGE PLADSER FORÅR 2001
Hospital Land Tidspunkt Antal pladser Prioritet
Kotagiri (Øjenhospital) Indien 1 fra feb-april -1 fra maj-juli1
Arogyavaram Indien F01 2 (samme køn)

EFTERÅR 2001
Hospital Land Tidspunkt Antal pladser Prioritet
Kotagiri (Øjenhospital) Indien E01 1
Oddanchatram Indien E01 2 (samme køn)
Bissamcuttack Indien E01 2
Arogyavaram Indien E01 2 (samme køn)
Kigoma, Heri TanzaniaE01 2
Maua Kenya E01 1
Tororo Uganda E01 2

PLADSER UNDER UDARBEJDELSE
Matayazo TanzaniaE01 ?
Mvumi TanzaniaE01 ?
Montevideo Uruguay E01 ?

IMCC-INFOMØDE OM PRÆ-
KLINISKE OPHOLD
Præklinisk udvalg (PU) IMCC holder informøde for
alle fase-1´ere om prækliniske ophold. 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 d. 30 oktober fra kl 20-21 i FADL´s møde-
lokale.
I sidste uge var der desværre trykt en forkert dato
for mødet, det er ikke d. 30 november !
Hilsen PU

SEMESTRETS FØRSTE PH –
MØDE FOR NYE MEDLEM-
MER!!!!!
Er du interesseret i at formidle udvekslingsophold
for danske studerende til eksempelvis Brasilien, Ru-
mænien og Indien?
Er du interesseret i selv at  komme på udvekslings-
ophold?
Er du interesseret i at arbejde med sundheds-
relaterede projekter om f.eks. alkohol, organdonation
og børnehospitaler?
Er du interesseret i at samarbejde med medicinstu-
derende fra andre fakulteter i Danmark?
Er du interesseret i at møde folk fra andre semestre?
Er du interesseret i at møde folk fra andre lande?

Vi er i hvertfald lidt småinteresserede i dig!

Kom til Public Health (PH) møde onsdag d. 4. okto-
ber klokken 15.00 på IMCC – kontoret.

FØRSTE TORS-
DAG I MÅNEDEN:
MÅNEDSMØDE
MED
SEXEKSPRESSEN!
UDEN FOR IMCC kontoret
kl. 1900
Vi skal snakke nyt, hygge, hø-
rer historier fra dem der har
været ude at undervise.
Alle er meget velkommen. Så går du rundt med en
sexguide –fugl i maven eller bare gerne vil vide mere
om os. Så kom, vi glæder os til at se dig!
Kys Sexekspressen

Debat

TIL LEIF CHISTENSEN´
INDLÆG, SOM HAN
KALDER AFKLARING?
Allerførst må jeg beklage tonen i mit indlæg til især
Søren Fanø og Anders Løkke, eller rettere sagt be-
klage at denne tone har været nødvendig. Men det
var vigtigt for mig at understrege, at jeg jo er den
eneste studerende, der ligger inde med de fakta man
bør have for at komme med sådanne udtalelser som
I kommer med. Derfor skal jeg alligevel beklage
tonen, som jo også var brugt lidt i spøg. Jeg mener
MOK er jo et lille intimt blad og man bruger jo en
anderledes tone end hvis det fx havde været et ind-
læg til Politikken.

CELLEBIOLOGISKAND-
ALEN??
Allerførst vil vi undskylde, at vi har irriteret Emil
Graungaard (EG) ved på frækkeste vis at replicere
på et debatindlæg og så tilmed være uenige – skan-
dale!
Vi vil endnu engang forsøge at forklare,  at en ny og
lavere beståelsesgrænse ikke nødvendigvis betyder,
at kvalifikationskravene slækkes. Undervisningsmi-
nisteriet bestemmer ikke det faglige niveau, men
har blot ensrettet beståelsesgrænserne for alle vide-
regående uddannelser, således at den nu hedder 50,1%
for alle eksaminer. Undervisningsministeriet har altså
ikke bestemt, at de medicinske studenters viden  om
cellebiologi skal være mindre.

VIL DEN DER HAR TAGET
EMIL GRAUNGAARDS
BAMSE VÆRE VENLIG AT
LEVERE DEN TILBAGE.
Kære Emil, det antiakademiske og nævenyttige kvæ-
rulanteri du har blameret dig med den senere tid
bærer præg af en fundamental fejltagelse: Medicin-
studiet er ikke et lægegymnasium, det er en
universitetsuddannelse. Den sande skandale ligger
vel i din uvidenhed.

Derfor, vil du ikke nok være sød at skride ud i skuret
og snitte et par træmænd.

EN OPFORDRING FRA
REDAKTIONEN
Vi beder alle debatskribenter om
at overholde MOK's regler for
indlæg (side 2) Dvs MAX 2 A4
SIDER ELLER 5000 TEGN. FRA
NÆSTE UGE SKÆRER VI I DE
INDLÆG DER OVERSKRIDER
DETTE. MOK-red/Jon

Imens du sidder der og raser ud, kunne du overveje
et aftenskolekursus i retorik? (det ville også hjælpe
når du skal disponere stoffet ved de store skriftlige
eksaminer).

Med ønske om en nedsættelse af optagne gennem
kvote 1 eller en snarlig indførelse af filosofikum på
medicinstudiet,

Morten Ruhwald -10. sem.

For at give plads til det længe ventede svar fra EG
til Leif Christensen, som formentligt fylder adskil-
lige spalter, vælger vi at henvise til Jens-Ulrik Stæhr
Jensens udemærkede indlæg I MOK nr. 4.
Til slut vil vi benytte lejligheden til at sige ja tak til
den/de øl, som EG tilbyder, selvom det naturligvis
er småting sammenlignet med de gaver, EG mener
instituttets giver os.

Med venlig hilsen: Søren Fanø & Anders Løkke; 10.
sem.

INDRE ORGANER & DIALOG
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I det hele taget kommer LC med en masse undskyld-
ninger, om hvorfor han og Panum har brudt Bek.. Det
er ikke kun os, det er også andre fakulteter og blar,
blar, blar ladida. Jamen LC, det gør det jo kun endnu
værre! Desuden er I det værste Fakultet, mht. det
der foregår. Som jeg nævnte i mit indlæg, 6. sep., er
der meget andet som jeg har klaget over, bla. det
med de 9 måneder, hvor Panum brød §§ 44 og 45 i
Eksamensbek., som omhandler at Panum adm. selv-
følgelig skal svare indenfor en hvis tidsgrænse. Panum
har brudt disse §§ jævnligt overfor andre studerende.
Citat fra tidligere afgørelse: “... der har været ikke
acceptable forsinkelser i sagsbehandlingen i forbindelse
med behandlingen af klager over eksamen ...”. Igen
det med, at hvis studenten fx kommer bare en dag
forsent til eksamenstilmelding ..., men hvis Panum
kommer flere semestre forsent med deres svar ...?
(dette er ingen kritik af Eks. Kontoret, da de jo ikke
laver reglerne).
Når Panum direkte bryder de forskellig bekendtgø-
relser, hvad i alverden kan de så ikke finde på i det
hele taget? Vi for jo ikke sandheden at vide mht.
hvordan de bedømmer og retter vores opgaver osv..
Der foregår så meget på Panum, som ikke ser dagens
lys, og som jeg har bevis på. I tror det er løgn! Jeg
har ikke nævnt 1/10 af den viden, jeg ligger inde
med, da jeg aldrig har blandet mig offentligt i debat-
ten (før nu).  Så lad nu vær med at irritere mig
ydeligere!
Er I klar over at dette kan påvirke hele den nye
studieordning? Der er så meget politisk på spil nu.
Det er jo klart, at man nu benytter sig af alle midler
for at lukke denne sag. Man er nu fra Panum, Kbh.
Universitet personligt ude efter mig! (uddybes en 2.
gang).

Til indlægget fra Jens-Ulrik Stærh Jensen, 13. sem.,
Formand, Det medicinske Studenterråd.

Kære Jens-Ulrik Stæhr Jensen.

Denne afgørelse som jeg citerer fra, er fra Studie-
administrationen, KU selv, og ikke fra Undervisnings-
ministeriet, som du må have misforstået. Så det er
altså ikke i 1. omgang: “... en eller anden vanvittig
papirnusser på undervisningsministeriets 34. afdeling
...”, som bare “... får lyst til at printe noget af det
sludder ud, som står på hans skærm.”. Jeg er også
forundret over, at du har mere tiltro til Panum adm.
end til Undervisningsministeriet.

Jeg må konstatere, at heller ikke du Formand for
MSR har sat dig ordentligt ind i sagen, og at du
heller ikke har forstået, hvad det her drejer sig om.
Jeg er selvfølgelig dybt skuffet over denne officielle
holdning fra MSR. Du skal lige vide, at jeg faktisk
kontaktede en studenterrepræsentant i MSR før jeg
offentliggjorde sagen i MOK, idet jeg gerne ville
sætte jer ind i sagen. Jeg lagde en besked på dennes
tlf.svarer, men blev aldrig kontaktet. Dette er ingen
bebrejdelse af repræsentanten, da jeg kun har hørt
godt om ham og dette er også min egen erfaring.
Men det ville da have været på sin plads, at kontakte
mig før du kommer med sådan en officiel erklæring.
Det synes jeg ville have klædt dig noget bedre end
det her. Du kan jo umuligt have de sagsakter som jeg
ligger inde med.
Du skriver i dit indlæg: “Det er tilbagevist, at sagen
skulle dreje sig om andre eksaminer på medicinstudiet
end cellebiologi (Leif Christensen, MOK nr. 3).”. Jens,
det er jo ikke det han skriver. Du har ikke læst mit
indlæg ordentligt igennem, og heller ikke LC´. LC
skriver: “Den eneste eksamen, hvor karakteren alene er
resultatet af en procentangivelse er cellebiologi.”. Men
det har jo ikke noget at gøre med, at det er et
faktum at mindst cellebiologi og kemi eksamen på 2.
sem. har haft en beståelses% på de 55. Det ved alle
jo, og det burde du jo i særdeleshed vide som for-
mand for MSR.
Mht. at give Panum ansvaret for mulige selvmords-
forsøg blandt dumpede studerende, er jeg fuldstæn-
dig enig med dig i, at dette kan man selvfølgelig
ikke, og det har jeg jo heller aldrig sagt. Jeg siger
bare, atjeg kender studerende som har haft disse
tanker. Der er jo langt fra, at tænke en handling og
til faktisk at udføre denne. Jeg siger bare, hvorfor
skal det være Panum, der sætter disse tanker i gang.
Endvidere siger du, at jeg ikke skulle have anlagt
retslig sag mod Panum, og  at det ikke er en sund
måde, at bearbejde en krise. Jens, der var ikke noget
valg!

Tilsidst nævner du retspraksis i USA. Det eneste jeg
skrev i MOK I, 6. sep., var blot: “Havde det her
været i USA ....”. I en udmærket leder i sidste MOK
i sidste semester, gør MOK- redaktionen også op-
mærksom på, at mht. den nye regel om spotten og
den skrft., skriver de: “... Hvis vi havde amerikanske
tilstande ville Fakultetet nok skulle betale nogle klæk-
kelige erstatninger for psykisk pres på de studerende”.
Jeg kan fuldt ud tilslutte mig dette, og derfor tilla-
der jeg mig at henvise til USA, som MOK også gør.

Jeg orker altså ikke at svare på det samme mere og
henviser iøvrigt til mine foregående svar til Søren
Fanø & Anders Løkke og Leif Christensen.

Med venlig hilsen
Emil Graungaard.

Tilbage til Leif Christensen.
For det 1. er man ikke tæt på at svare og afklare mit
indlæg, 6. sep. Jeg henviser iøvrigt til mit seneste
svar til SF&AL i sidste MOK IV, 27. sep.
Nu er det lykkedes jer at gøre mig rigtigt irriteret!
Den oprindelige klage blev skrevet under anbefaling
af Institutet selv, og efter de 9 måneder hvor svaret
først forelå, blev jeg fra ikke mindre end Poul Jaszczak
selv anbefalet at skrive en klage over hele forløbet
til Dekanen. Så Panum har selv bedt om det her!
Citat fra afgørelsen: “Det ligger med de afgivne svar
klart, at den af fakultetet godkendte beståelsesgrænse
på 54,5% for den skriftlige eksamen i cellebiologi på
studiets 4. semester ikke opfylder kravet i
Karaktergivningsbekendtgørelsens § 6 .........”.
Så kan det vist ikke siges tydeligere. Altså, der er
ikke tale om en tolkning/vurdering. Ved sådan en
formel afgørelse skrevet til Undervisningsministe-
riet er der selvfølgelig en grænse for hvordan man
formulerer sig. Jeg kan dog som studenten godt til-
lade mig, at sige det lige ud. Jo, det er soleklare
overtrædelser! Det er en skandale og en vaskeægte
katastrofe! Hvordan tror du ellers det føles for de
studerende, som det her har påvirket, og som er
blevet smidt ud!? I kan ikke nedgøre og nedtone det
her LC, selvom det er jeres job. Skaden er sket! Fat
nu alvoren og de konsekvenser det her har haft og vil
få! Det er ikke “den rene talmagi” fra min side. Jeg
har ikke opdigtet det her. Hvis man nu havde været
det mindste i tvivl, om hvem der havde ret; studen-
ten eller hele Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
ja så er det jo klart, at man ville have bakket op om
systemet og ikke studenten! Du skriver videre, at nu
er det bestemt, at det kun skal være fra sommer 99
- vinter 99/2000, at man vil rette jeres katastrofale
fejl. Det må I ikke! Citat fra afgørelsen: “Endvidere
er konsekvensen, i henhold til principperne bag
Eksamensbekendtgørelsens §§ 35 og 42 stk. 4, at samme
vurdering må lægges til grund for eventuelle andre
eksaminanter i faget, hvis bedømmelse lider af samme
mangel.”. §§ 35 og 42 stk. 4 siger: “... har afgørelsen
virkning for alle eksaminander, hvis eksamen lider af
samme mangel ...”.
Dvs. alle, dem som i ulovligt har smidt ud! I har bare
værsko at finde frem til alle dem, som dette har
berørt. Det kan simpelthen ikke være rigtigt det
her! Det kan ikke være de studerendes problem, hvor-
dan I gør det, eller at I ikke har styr på mere end ét
år, som jeg har utroligt svært ved at tro på. “Interne
noter skal opbevares i ét år”. Nu stopper I. I har smidt
studerende ud i mere end ét år tilbage! Selvfølgelig
har I disse resultater liggende på jeres pc´er. I skal
have det registreret i mindst 20 år efter eksamens
afslutning. At de studerende har brugt så og så mange
forsøg til en eksamen, så og så meget tid på studiet
osv. osv., det har I jo fuldstændigt tjek på og dette
registreres jo på eksamensudskriftet alle år tilbage!
Men I har ikke tjek på det som kommer den stude-
rende til gode! Igen, igen må det være klart for
enhver, at det regelsæt som gælder for/imod den
studerende også må gælde for jer, Panum adm.!
I har gang på gang prøvet, at lukke munden på mig
med ulovlige midler, og I prøver stadig. Det var mig,
der selv hængte et opslag op på Panum i starten af
juli, efter den officielle afgørelse. Det gjorde jeg
selvfølgelig, for at give de som lige havde været til
eksamen en bedre sommerferie. Selveste Koordina-
tor i Cel.Bio., Per Hellung-Larsen, rev dette opslag
ned foran de studerende og sagde, at dette havde han
ikke hørt noget om, tiltrods for at Panum lå inde
med denne viden. I havde jo aldrig offentliggjort det
her! Selv da UndervisningM. blev indblandet prø-
vede I at sylte sagen. Citat fra tidligere afgørelse:
“Der er fra såvel ministeriet og advokatfirmaet flere
gange rykket for svar.”.
Du skriver endvidere udfra Undervisningsministeri-
ets afgørelse: “ ... man kan betvivle at denne opfattelse
er i overensstemmelse med intentionerne bag bekendt-
gørelsen ...”.
I bliver ved. Dette er ikke nogen “opfattelse”. Det er
et klart brud af Kar. Bek.. Der er meget,  man kan
“betvivle”. Er det fx bekendtgørelsens intentioner,
at smide studerende ud på fx 2. del pga. 3 forsøgs-
reglen? Det er fuldstændigt irrelevant hvordan du
opfatter det. Når noget er ulovligt, er det ulovligt!
Hvor mange gange skal jeg sige det? Ligeledes siger
du, “... man kan konstatere, at forståelsen for
bedømmelsesprocedurer er beskeden.”. Nååå hvor er
det synd for jer. Hvad med forståelsen for de
studerenes besvarelser og situation ???

ANDENDELSPULJEN OG
EGNE INTERESSER ?
Kære Mark Aplin, holdleder på cardiologihold 4101.
Det er med stor ærgrelse og overraskelse at jeg
læser dit indlæg i MOK d. 27. september d.å. forud
for FADLs Generalforsamling, hvor du ikke dukkede
op for at forklare din sag. I dit indlæg fremkommer
en tarvelig insinuation som jeg ikke kan sidde over-
hørig. Jeg tillader mig at citere:
KLIP
”.....gennemsnitslønnen aktuelt bruges som løn-
politisk redskab for at sikre dialyseassistenternes
høje løn (I bestyrelsen sidder ganske mange dialyse-
assistenter).”
SLUTKLIP
Jeres henvendelser er blevet behandlet af repræsen-
tantskabet med dets daværende 13 medlemmer. Til
almen orientering skal nævnes, at bestyrelsen dan-
nes udfra repræsentantskabet. I bestyrelsen (og der-
med også i repræsentantskabet) sidder EEN dialyse-
assistent, nemlig undertegnede. Der har, ihvertfald
siden 1993, ikke været flere end EEN dialyseassistent
i bestyrelse og repræsentantskab.
At du yderligere offentligt insinuerer, at underteg-
nede har plejet egne interesser i arbejdet med sagen
om andendelspuljen, er direkte ærgeligt at læse, når
man erlægger 10-15 frivillige timer ugentligt i FADL-
arbejde, der gør det muligt for blandt andre dig at
tage vagter og drage nytte af en vifte af fagforenings-
tilbud.

Mvh

Anders Dyhr Toft
Best. medlem FADL, KKF.

HVOR ER I HENNE
VENNER?
Efter netop at have været til generalforsamling i
FADL, Københavns Kredsforening, er jeg forundret.
Hvor var alle de studerende som FADL repræsente-
rer henne? Hvordan kan det være at der, når man ser
bort fra bestyrelsen, kun var ca. 1 % af medlemmer
til stede? Hvorfor var der kun lige præcis 21 der
stillede op til KKF?
Umiddelbart kan det selvfølgelig tolkes som et ud-
tryk for stor tilfredshed med FADL. Men dette argu-
ment tror jeg ikke på, og det holder da slet ikke for
dem af os der er på 1. semester. Vi ved jo ikke
engang hvad der foregår i foreningen!
Der er ca. 125 studerende på 1. semester der har
meldt sig ind i FADL. Deraf var der, så vidt jeg
kunne se, mødt 1 op. Hurtig hovedregning viser os at
der er tale om mindre end 1 procent. Det til trods for
at vi er dem der skal leve med FADL i længst tid.
Hvis man havde været til stede ville man vide at de
ting der foregår lige nu, mht. sammenlægning af de
tre vagtbureauer, er ting vi kommer til at leve med
i årene der kommer. Det betyder altså at man ikke
bare kan sætte sig ned og sige til sig selv og sine
venner: ”Det går nok, repræsentantskabet har styr
på det.”. For uanset om repræsentantskabet har styr
på det eller ej, er det os alle sammen der skal leve
med de beslutninger der bliver truffet. Derfor skal vi
alle sammen sørge for at sætte os ind i hvad der
foregår, danne os en mening, og give udtryk for den!
Tillad mig her sammenligne med situationen om
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kring Euro-afstemningen. Her har det også været
nødvendigt for os alle at få indblik og at danne os en
mening. Det er jo trods alt vores fremtid det drejer
sig om.
Det må være muligt for alle at afse 4 timer onsdag
eftermiddag til at få indblik i hvad det er for en
forening vi er medlemmer af, og hvad dem der bru-
ger mere tid på den går ind for, og arbejder med.
Hvem ved, måske var der endda nogle der ville føle
sig ansporet til at stille op til repræsentantskabet,
så de kunne lære mere. Det er vores pligt som ”de
nye” at sætte os ind i hvordan tingen fungerer, sådan
at vi er klar til at tage over når dem der er involve-
rede nu ikke længere vil være med.

FADL er ikke ”bare” en forening som vi betaler penge
til, og som så støtter nogle gode formål. Det er en
fagforening, som skal forhandle overenskomster for
alle de typer ansættelser som ligger under dens regi.
Dette betyder at FADL til hver en tid skal stå så
stærkt som muligt over for Amtsrådsforeningen og
H:S, som vi forhandler med. Vi kommer ikke til at
stå særligt stærkt hvis vi om en række år kun har
meget uerfarne folk involveret i foreningsarbejdet.
Og uanset hvad, så vil det være resultatet hvis der
ikke er flere nye der involverer sig. Vi kan som
minimum møde op og se hvad der foregår.
Det er utroligt vigtigt at holde sig for øje at FADL’s
styrke som i alle andre foreninger ligger i medlem-
merne, og hvis medlemmerne ikke interesserer sig,

mister foreningen sin værdi. Derfor, dan dig en me-
ning, giv udtryk for den, stil krav til FADL, men vær
også klar til at tage et ansvar. Vær klar til at sige
din mening i fuld offentlighed. Vær klar til at arbejde
for din holdning. Kun på den måde sikre vi en stærk
fagforening, nu og i fremtiden.

Med venlig hilsen

Kasper Berthelsen, 1. semester
Medlem af FADL, KKF
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