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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 FADLog Det Medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

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
2000 (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.

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. 1200. 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 200,- 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. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen

Denne uges forside: FADL's røde Baroner
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Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Marianne Jakobsen, sekretær, lokale 9.1.55, 35 32 70 98 (holdsætning 1. semester, klinisk grundkursus,
planlægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70 93 (holdsætning 7. semester, afløsningsopgaver)
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Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studentersekretærer
Træffetid: mandag 14.00 – 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00
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Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon 36 32 27 92
Mikkel Westen og Lasse Lund, studentersekretær
Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
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KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
Birthe Brogaard, sekretær
Susanne S. Pedersen, sekretær
Stud.med. Marie Bønnelycke (7.-9. semester)
Stud.med. Nanna Borup Jensen (10.-13. semester)
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
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Snapshot fra MOK i TV2
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Påsken er overstået, tømmermændene er ved at lægge
sig og alle venter spændt på, hvornår temperaturen
sniger sig op på et niveau, hvor man kan finde forårs-
tøjet frem.

Panums læserum er begyndt at blive fyldt med
eksamenshungrende studerende, der fylder hovedet
op med vigtige detaljer om cutane nerver, øjets mere
end 25 klinisk vigtige lag og navnene på de mange
vigtige bakterier, som man på mikrobiologisk insti-
tut mener, at man ikke kan klare sig uden i skade-
stuen.

Og når så man tager sig en pause fra læsningen, så
kan man i dette nummer af MOK læse ”valg” ind-
læggende fra FADL’s tre kredsforeningsformænd. Det
er vores vagtbureau, der står på spil, og i det snar-
ligt kommende FADL-Forum skal vi til
stemmeurnerne igen. Du skal som medlem af FADL
tage stilling til, om du kan stå inde for de vedtægter
vagtbureauet skal styres efter og om de fire stude-
rende, der skal sidde i bestyrelsen, skal have løn for
det. Skal de det, kan det jo fint danne præcedens for
resten af de mange bestyrelser m.m., hvor stude-
rende vælger at lægge et frivilligt stykke arbejde
(Repræsentantskabet, Forlaget, Bogladen, IMCC,
MSR, GIM, SATS osv.). De fortjener vel også en
ordentlig hyre. Tænk over det.
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Fredag den 6. februar bragte TV2-nyhederne et ind-
slag om handel med turnuspladser. Det er en kends-
gerning, at der foregår en vis handel med turnus-
pladser, men hvor udbredt denne handel er, det er
svært at sige. Som lodtrækningssystemet er i dag,
kan det dog ikke komme bag på kandidaterne, at de
risikerer at havne i vest, selvom de hellere vil være
i øst, og hvis man virkelig befinder sig i en svær
situation, findes der dog også mulighed for at få en
dispensation. Det er heller ikke kritisabelt, at kandi-
dater bytter turnusplads indbyrdes, når det er til
gavn for begge parter.
Men så snart handelen medfører en pengetransaktion,
skal advarselslamperne blinke. Kandidaten som væl-
ger at modtage penge for sin turnusplads, misbruger

Carl-Mar Møller og Jesus - en og
samme person?? (Det er Jesus til højre)
en medkandidats ulykkelige situation til egen vin-
dings skyld. Det er ukollegialt, og man bør vende
ryggen til dem, der handler med turnuspladser. I
stedet skal der arbejdes for at turnuslodtrækningen
gøres mere gennemskuelig for kandidaterne. Det gør
FADL’s turnusudvalg i samarbejde med Gruppen af
Yngste Læger.
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Og dog. Den sympatiske Gazan og hans mentalt re-
tarderede tv-station var i weekenden tæt på døden,
da beboerne i BigBrother-huset ved sluseholmen
valgte at skride. Desværre fik fire af dem kolde fød-
der og vi må trækkes med reality-tv lidt længere.
Æv.

Og så kan alle kristne ånde lettet op. Jesus er genop-
standen. Videnskabsfolk har med ny teknologi og lidt
kreativitet kunne genskabe herrens søns ansigt. Og
vi bringer hermed hans reinkarnation, der jo ligner
ham til forveksling. Så råb fisse, dyp penis i øl og bed
til herren i det høje, her kommer Carl-Mar ”Gud”
Møller.

Og nu hvor vi alligevel har bragt herrens tilbøjelig-
heder på bane, vil vi til slut anbefale, at man (når
man holder læsepause) går i biografen og ser eller
genser klassikeren Eksorcisten fra 1973. Hvis ikke
for gyset, så for at gå i hysteriske latterkramper
over filmens skildring af den autoritære og effektive
lægeverden. Man skal bemærke overlægens noncha-
lant måde, hvorpå han overleverer de medicinske
kendsgerninger til den ulykkelige moder – med en
cool smøg i kæften.
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I det forgangne semester blev 10 studerende
indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede
dispensation til endnu et eksamensforsøg, eller
tidsfristforlængelse til beståelse af studiet. Heri-
blandt var også studerende som ikke opnåede
dispensation til et 4. gangs forsøg. Studienævnet
kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4.
eksamensforsøg.  Der skal foreligge tungtve-
jende grunde for at dispensation kan gives. Du
skal derfor være sikker på at være tilstrække-
ligt forberedt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg.

���	����������
�����
������	��������������	�����
� �
� 
�����
��
������������
������������������

���������
������
� �

-������!����

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

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

����.
Har du brug for en pause fra studiet, er orlov
måske en løsning. Det er dog ikke sikkert, at
orlov nødvendigvis er den bedste løsning på dine
studiemæssige problemer, og det anbefales der-
for, at du tager en snak med en studievejleder,
før du søger orlov. Ansøgningsskemaer til orlov
fås på studie- og eksamenskontoret. Ansøgning
om orlov indsendes eller afleveres ved personlig
henvendelse sammen med fornyelsesdelen af
årskortet til studie- og eksamenskontoret på
Panum Instituttet. Fakultetet vil herefter mod-
tage besked, dog skal du alligevel meddele dit
klinikudvalg at du holder orlov. Efter endt orlov
skal man selv huske at tilmelde sig aktivt (og retti-
digt) til det ønskede semesters undervisning.
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Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæs-
sige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt,
hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og
fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først
gives, når alle de eksaminer der er placeret efter 1.
år er forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. seme-
ster kan kun få orlov, hvis årsagen er f.eks sygdom,
barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation fra
orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på studie-
og eksamenskontoret, og skal naturligvis dokumente-
res.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til
at få gentaget den undervisning, som du er gået glip
af.

/����������	�$�0��
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En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen
har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får
meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovs-
bekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut,
sender studie- og eksamenskontoret årskort til den
studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og
den studerende søger forlængelse af orlovsperioden
ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel
indsendes anmodning om fornyelse af årskort.

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

-1�	�����
Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i or-
lovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i
orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for
meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbage-
betalingen af statslån og statsgaranterede studielån
skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyn-
delse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har
genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med
tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis
man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man
henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910
Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs
grænser for hvad du må tjene under orlov.

2/�3�	�����
Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også
muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovs-
perioden, men derved mister man retten til at tage
vagter.
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Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp
hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlem-
mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.

������������
Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts 1995,
ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov.
Det vil sige, at der kun må bruges 6 år til fase I/
Bacheloruddannelsen og 6 år til fase II/Kandidat-
uddannelsen inklusive orlovsperioder, uret ”tik-
ker” altså videre selvom du har orlov.
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Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis
den bedste løsning for dig hvis du har brug for en
pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at
tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne),
for langt de fleste er semester fri nok det smarteste
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Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.
Mandag 15 –16 16 - 19 Maria Salling Rasmussen

International vejleder

Tirsdag 15 –16 12 – 15 Jon Trærup Andersen

Onsdag 14 – 15 15 -  18 Lone Emilie Rasmussen

Torsdag 09 –10 10 – 13 Camilla Götzsche
International vejleder

15 –16 16 – 19 Palle Rasmussen

Fredag 14 – 15 11 – 15 Jes Braagaard

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Maria Salling Rasmussen eller Camilla
Götzshe
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Men pludselig kommer du i tanke om studie-
vejledningens “riv ud og gem” indlæg om kemi tenta-
men. Du finder det i skuffen og begynder at læse. Du
mærker en indre ro og balance, efterhånden som du
får svar på dine spørgsmål.

Magaret Christoffersen har forfattet disse hjælpende
ord om kemitentamen:
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Forside.
5-6 opgaver delt op i delopgaver.
Vægtning af hver delopgave er angivet.
Fordelingen mellem opgaver i organisk: almen kemi
er ca. 1:2.
Ingen af opgaverne kan fra vælges.

Væsentlige emner:
Organisk kemi:
Gruppernes typiske reaktioner.
Derivat-dannelse og -hydrolyse (ester, amid, acetal
m. fl.)
Aldoldannelse.
Opløselighed, syre-base egenskaber.
Isomeri, hybridisering.
Anvendelse af ovenstående i proteiner, kulhydrater
og lipider.

Almen kemi:
Koncentrationsberegning, stofmængde, formler, re-
aktioner.
Ligevægtsloven.
pH.
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Traditionen tro, afholder studievejledningen et Ori-
enteringsmøde om valg af undervisningssted på Fase
II. På mødet vil der blive orienteret om:

- fagene på Fase II
- hvordan foregår undervisningen på Fase II
- introduktion til de enkelte Klinikudvalg
- praktisk vedrørende valg af klinikudvalg, lodtræk-
ning m.m.

Orienteringsmødet afholdes
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Du vil få udsendt et prioriteringsskema med
eksamensbrevet til 6. semesters eksaminer.

Hvis du ikke har modtaget et skema med dit
eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du
hente et skema på studienævnskontoret, lokale 9.1.41
eller på studie- og eksamenskontoret.
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Opløselighed.
Energetik.
Kinetik.
Elektrokemi.
Forståelsen af kemiske problemstillinger er væsent-
lig. Det er ikke nok at lære gamle opgaver udenad,
eller sætte tal ind i formler.

Træn matematik, så du kan regne rimeligt sikkert og
hurtigt. I kemi bruges specielt:

Købmandsregning  (proportionalitet).
1. Gradsligning.
Omskrivning af formler
Potens-regning.
Log og 10 , ln og e.
Log-regler

Vær tryg ved din lommeregner, men brug også ho-
vedregning til at vurdere tal.

2����������.
Start i god tid.
Op med humøret.
Grundniveau er stadigt vigtigt ( fx Mygind 1)
Studér læsesider og eksempler (i Mygind 2 og 3)
Regn de opgaver i øvehæftet, som er foreslået i
infopakken.
Husk øvelsesvejledning, rapporter, hjemmeopgaver,
noter i infopakken og noterne om protein m. fl.
Start med det nyeste tentamen sæt og arbejd bag-
læns igennem ca. ti sæt.
Planlæg dagen, så du ved, hvor meget du skal nå.

Ved tentamen:
Del tiden op efter vægtningen af opgaver.
Læs teksten grundigt igennem og under/overstreg de
væsentligste punkter.
Spild ikke tid på kladden. Det afleverede sæt skal
blot være læseligt.
Går du i stå i en delopgave, kan det godt være, at du
alligevel kan svare på de efterfølgende.
Går du i stå med sættet, lad være med at gå. Slap
lidt af, og prøv at tænke klart. Opgaverne er
nok ikke så anderledes, som du har fået indtryk af.
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Gruppernes formler og reaktioner skal være indlært,
man kan ikke digte.
Skriv formler og  reaktioner omhyggeligt.
Anvend konstitutionsformler, hvor dette er ønsket.
Afstemning er ikke altid ønsket.
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Der gives kun lidt eller ingenting for en formel alene.
Man skal være i gang med at anvende oplysningerne
fornuftigt.
Pas på enheder og fortegn.
Vurder om resultatet er fornuftigt.
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Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud
til fase II-studerende.  Her kan man øve praktiske
kliniske færdigheder såsom kateter anlæggelse , IV-
adgang, sutur & knudebindingsteknik og GU.  Man
kan også træne undersøgelsesteknik indenfor oto-
rhino-laryngologi samt oftalmoskopi.  For at kunne
øve i laboratoriet forudsætter det at man har modta-
get undervisning i den pågældende færdighed eller
har været på et af vore kurser.

Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal
hvor man kan checke mail, komme på nettet, bruge
Medline samt benytte vores forskellige medicinske
programmer.  Endelig råder LKF over et lille biblio-
tek, med bl.a. Medicinsk- og Kirurgisk Kompendium,
Basisbog i medicin og kirurgi, Clinical Medicine, bø-
ger omhandlende kliniske undersøgelsesmetoder samt
diverse ordbøger.  Bøgerne kan lånes til brug i læse-
lokalerne mod deponering af studiekort.  LKF er
beliggende i stueetagen i Teilum-bygningen, afsnit
5404, med følgende åbningstider:

Hverdage Weekend
Læselokaler 8-20 9-17
PC-sal 15-20 9-17
Laboratorier 16-20 9-17

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 RH’s kapel.

Laboratorium for Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Kurser I LKF - Foråret 2001

KURSER FORÅR 2001
DATO EMNE TIDSPUNKT    PLADSER

17/4 Genoplivning 16.30-19.00 -

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II.
Tilmelding til ovenstående kurser kan på tlf. 35 45
54 07 på hverdage kl. 15-20 og i weekenden kl. 9-17,
eller ved personligt fremmøde i PC-salen i LKF in-
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Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?

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

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO,
skal du have attesteret din deltagelse. Benyt
attestationsblanketterne for kurser og ophold, der
kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekretaria-
tet.

denfor samme tidsrum.  Kurserne åbnes for tilmel-
ding 4 uger før kursusdagen; kurser markeret med *
er ikke åbne for tilmelding endnu.  Hvis man udebli-
ver uden at melde afbud vil man få karantæne for
deltagelse i øvrige kurser resten af semesteret!
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Det foreløbig kursusprogram består af en introduk-
tion til den medicinhistoriske historiografi og me-
tode. Her vil det fx blive diskuteret hvad medicin-
historie er, hvorfor det er vigtigt at beskæftige sig
med den, og hvordan kan den bruges. Derefter følger
en række konkrete eksempler på medicinhistorisk
forskning. Eksemplerne omhandler emner som pla-
cebo og medicinske forsøg, fremstillingen af kroppen
i medicinen, det medicinsk-historiske museum som
et bud på medicinhistorien og de humane præparaters
historie. Hertil kommer træk af forskellige specialers
historie, fx kirurgiens, bakteriologiens og sexologiens.
Nogle centrale temaer er sygdoms- og krops-
opfattelse, behandling og forebyggelse, instrumen-
ter og viden i historisk perspektiv.

Kursusdeltagerne vil undervejs blive præsenteret for
talrige genstande, tekster, billeder samt museets
udstilling, som udgangspunkt for og til illustration af
forskellige medicinhistoriske tilgange.

For medicinstuderende er kurset først og fremmest
en oplagt mulighed for at stifte bekendskab med
fagets historie, ligesom det lægger op til at skrive
OSVAL I- eller II-opgave på afdelingen. Den sidste
kursusgang er derfor forbeholdt de medicinstuderende,
som overvejer at skrive en medicinhistorisk OSVAL-
opgave. Der vil her være mulighed for at tage kon-
takt med potentielle vejledere og diskutere rele-
vante emner. Kurset er VKO-godkendt.
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Kurset vil blive afholdt i Medicinsk-Historisk Mu-
seum lokaler i Bredgade 62. Kbh. K. Det gen-
nemføres kun ved tilstrækkelig tilmelding. Til-
melding senest d. 8. maj til Medicinsk-Historisk
Museum, Bredgade 62, 1260 Kbh. K, tlf. 3532
3800 (kl. 10-14), fax. 3532 3816 eller e-mail
 med.hist.museum@mhm.ku.dk
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Fakultetet har en samarbejdsaftale med Vanderbilt
University i Nashville.
Der kan komme 2 studerende af sted pr. semester,
og opholdet er af ca. 3 måneders varighed.

Der tilbydes 3. og 4. års kurser (i det amerikanske
curriculum). 3. års kurserne er obligatoriske kliniske
kurser af 2-10 ugers varighed, bl.a. medicin, kirurgi,
psykiatri, neurologi og anæstesiologi. 4. års kurserne
er valgfrie kliniske kurser af 4 ugers varighed

Det er et krav, at studenten er på minimum 9. seme-
ster ved afrejse, og at engelskkundskaberne er helt i
top. Desuden kræver opholdet en stor portion mo-
denhed, da der stilles store krav til den enkelte på
Vanderbilt.

Kursuskatalog kan ses på Vanderbilts hjemmeside:
http://www.mc.vanderbilt.edu/index_new.html
eller lånes hos Suzanne Andersen, lokale 9.1.64. Ind-
pasning af de valgte kurser i forhold til studiet her-
hjemme skal afklares med studievejledningen for
Medicin.
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Dette ansøgningsskema vedlægges:
· Begrundet ansøgning (ca. en A4 side)
· CV
· 2 udtalelser fra faglærere
· Karakterudskrift (kun fra Medicinstudiet)

Ansøgningen afleveres hos Suzanne Andersen, lokale
9.1.64 senest d. 8. juni 2001 kl. 12.
Inden den endelige udvælgelse vil mulige kandidater
blive indkaldt til en uddybende samtale, der finder
sted i uge 25.

Hvis du får en plads, så husk at søge om økonomisk
støtte via internationaliseringsstipendier. Ansøgnings-
skema til stipendium rekvireres på Det internatio-
nale Kontor. Fristen er i begyndelsen af oktober.
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Hvis du
- har afsluttet 9. semester
- har meget gode engelskkundskaber
- har kendskab til edb på højt niveau og

gerne kendskab til brug af multimedier i
undervisningen

...er dette måske noget for dig:

Der vil være 2 muligvis 3 pladser i foråret 2002, med
ansøgningsfrist den 8. juni 2001 kl. 12.

De studerende, der bliver udvalgt til at deltage i
projektet, skal følge et veltilrettelagt 4-ugers klinik-
ophold på en partnerinstitution i USA (Harvard
Medical School, eller Cornell University Medical
College).

Det er hensigten, at den studerende skal følge et
fuldt patientforløb fra første patientkontakt med
sundhedssystemerne (den praktiserende læge el. lign.)
over hospitalisering til efterbehandling i de sociale
systemer, f.eks. rehabilitering.

Det er et meget væsentligt element i dette projekt,
at der efterfølgende udarbejdes en rapport (case
study). Med udgangspunkt i analysen arrangeres en
problembaseret tutorial, hvor andre medicinstude-
rende og undervisere opfordres til kritisk at betragte
deres eget sundhedssystem og at udveksle erfaringer
om sundhedssystemerne i henholdsvis Europa og USA.
Det er desuden meningen, at rapporterne skal indgå
som undervisningsmateriale i den kliniske undervis-
ning. Disse bliver ydermere gjort tilgængelige for
andre universiteter via Internet.

Ansøgningsskema vedlagt et CV,  motivationsbrev,
udtalelse fra faglærere samt karakterudskrift afle-
veres hos Suzanne Andersen, lokale 9.1.64. Inden
den endelige udvælgelse vil mulige kandidater blive
indkaldt til en uddybende samtale i uge 25.

Ansøgningsskemaet finder du på:
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Du kan også finde yderligere oplysninger på:
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Vit hava ymiskar verkætlanir innan læknavísindi
/ epidemiologi, har tørvur er á einum áhugaðum
føroyingi (les: einum, ið dugir skrivað føroyskt)
til at hjálpa okkum at tilvirka ymisk føroysk
epidemiologisk tilfar.
Hetta kann vera ein, ið er
·læknalesandi, men eisini ein lesandi innan eitt
nú
·hagfrøði ella
·dátufrøði.
Tað hevur týdning, at tú ert nærlagdur / nærløgd
og ágrýtin. Tað er ein fyrimunur – men hesar eru
ikki absoluttar treytir - um tú hevur royndir
innan, hegni til og áhuga fyri
·teldutøkni,
·epidemiologi og / ella
·talviðgerð.
Møguleiki er fyri, at partar av tilfarinum kunnu
gerast støði undir universitetsuppgávu - eitt nú
OSVAL ella aðra seruppgávu - eins og møguleiki
er fyri, at vit so við og við kunnu avmarka eitt
sjálvstøðugt granskingarøki, ið kann gerast støði
undir ph.d. lesnaði.
    Hevur hetta áhuga tín, frætti eg fegin frá tær.
Best hevði verið, um tú sendi mær
1) nøkur orð um, hví hetta hevur áhuga tín, og
eventuelt
2) ljóstak av viðmælum og próvroyndum við kar-
akterum higartil, og
3) ljóstak av eventuellum størri
universitetsuppgávum, um so er, at tú hevur
skrivað slíkar í sambandi við lesnað tín.
(Alt hetta tilfar fært tú sjálvsagt aftur).
Tú ert eisini vælkomin til fyrst at ringja og práta
um møguleikarnar.
Vinarliga
Sjúrður F Olsen, dr.med., ph.d.
Center for epidemiologisk grundforskning
Statens Serum Institut
Artillerivej 5, DK-2300 København S
Email sfo@ssi.dk
Telefon 32 68 39 55
Fax 32 68 82 42
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Laboratoriet for Kliniske Færdigheder (LKF) har
læsepladser reserveret for fase II studerende.
De ligger i Teilum bygningens stueetage (Rigs-
hospitalet). Her kan du:
-Få masser af ro til at læse.
-Tjekke e-mail. (Først efter 15 på hverdage)
 Låne alternative fase II lærebøger, medicinsk-
og kirurgisk kompendium og diverse   ordbøger.
-Købe billig frisklavet kaffe (efter påske).
-Læse fra 8-20 på hverdage og fra 9-17 i week-
enden.
-Medbringe din madpakke O. Lign.
Indgang: Ind ad hovedindgang og ”til højre gen-
nem glasdøren”. Dog gennem glasdør på højre
side af bygningen til venstre for rampen ned til
kælderen efter 17 og i weekenden. Ring på dør-
klokken.
Med ønsker om god arbejdslyst
Studentermedhjælperne
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Projekt vedrørende prostituerede stude-
rende.
I forbindelse med et 2. årsprojekt på folkesundhed-
svidenskab ved KU søger vi studerende eller tid-
ligere studerende som har erfaringer med prosti-
tution. Vi hører også gerne fra andre med kend-
skab til området.
Garanteret anonymitet.
Yderligere oplysninger: Kontakt stud. Esther
Zimmermann, tlf.: 35874133 eller
stud_projekt@hotmail.com
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Jeg er sociologistuderende fra Københavns Uni-
versitet og er i gang med at skrive speciale om
identitetsdannelse blandt medicinstuderende -
sagt med andre ord skriver jeg om hvordan det
tænkes og opleves at læse til læge.
Jeg skal i forbindelse med mit speciale gennem-
føre en række gruppeinterviews. Det er her du
kommer ind i billedet. Hvis du har lyst, til at
hjælpe mig og samtidig få muligheden for at
snakke med en gruppe medstuderende om dit
studium, så ring eller mail til mig. Interviewene
vil vare omkring et par timer, alt efter hvor
meget I har på hjerte. Alle informationer vil
blive behandlet fortroligt og du vil fremstå ano-
nymt i det endelige produkt. På forhånd tak.
Sara Korzen-Bohr
36 16 18 83
saragus@mobilixnet.dk
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Adm. Direktør cand. Pharm. Hanne Rothe
Mandag den 30. april 2001 kl.19
Danmarks Farmaceutiske Højskole Universitets-
parken 2, 2100 Kbh. Ø, Benzon Auditoriet (A2)
Efterfølgende generalforsamling kl 20.00
I forbindelse med generalforsamlingen 30. april
2001 vil cand. pharm. Hanne Rothe berette om
sit arbejde med at introducere nye produkter på
det danske marked. Hun vil i sit indlæg beskrive
de forhold med lovgivning og markedsføring af
nye produkter, som de tager sig ud for en
entusiatisk nyetableret importør af sydameri-
kanske produkter og fortælle om sine fremtidsvi-
sioner på dette område.
Alle er velkomne. Tilmelding ikke nødvendigt.
Arrangementet er gratis
DANFYT Dansk Selskab for Fytoterapi
Medlem af ESCOP (European Scientific
Cooperative on Phytotherapy)
sekretariat: 35306294
DANFYT Dansk Selskab for Fytoterapi henven-
der sig til alle med interesse for fytoterapi, og
har til formål at fremme viden om lægeplanter,
deres dyrkning, kvalitet, virkning og anvendelse.
DANFYT Dansk Selskab for Fytoterapi er med-
lem af ESCOP (European Scientific Cooperative
for Phytotherapy).
Personligt medlemsskab: 100 kr./ år
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Jeg er kandidat fra vinteren 2001 og vil, af
familiemæssige årsager, måske gerne bytte
turnussted med dig…
JEG HAR : FREDERIKSBORG AMT,
med turnusstart 1/9-01 på ortopædkirurgisk af-
deling, Frederikssund Sygehus.
JEG ØNSKER : KØBENHAVNS AMT, med
turnusstart 1/8 eller 1/9. IKKE 1/10.
Jeg er primært interesseret i at få Herlev eller
Glostrup Sygehus med kirurgisk ansættelse i
parenkymkirurgi, men det allervigtigste er start-
tidspunktet.
Ring/skriv snart, - der stikker IKKE noget under
!!!

Venlig hilsen
Mette 44881522 / Marklund@kagsaa.dk
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 Er du stud.med. med lyst til grundforskning har
vi brug for friske kræfter. Vi beskæftiger os ho-
vedsageligt med kvantitering af strukturer i
centralnervesystemet, så interesse for hjernen
er en fordel men ingen forudsætning. Du skal
helst have bestået OSVAL I. Du kan henvende
dig til ledende bioanalytiker Hans Jørgen Jen-
sen, Forskningslaboratorium for Stereologi og
Neurovidenskab, Bispebjerg Hospital, tlf. 3531
6419.
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Hvem kan deltage?
Raske mænd i alderen 18-30 år.
Hvad går forsøget ud på?
I øjeblikket undersøges betydningen af
antioxidanterne vitamin C og E i forbindelse
med fysisk aktivitet.
Forsøget indebærer, at man skal indtage enten
vitamin C og E eller placebo (uvirksom medicin)
igennem 4 uger. Tabletterne udleveres ved
forsøgets start.
Efter de 4 uger skal man møde til en forsøgsdag,
der varer fra morgen til sent på eftermiddagen.
Først anlægges katetre i lyskens blodårer under
lokalbedøvelse. Herefter skal man udføre 3 ti-
mers muskelarbejde med benene. Før, under og
efter muskelarbejdet vil der blive trukket blod-
prøver fra katetrene, samt udtaget vævsprøver
fra lårets muskulatur (muskelbiopsier) under lo-
kalbedøvelse.
Dagen efter forsøget møder man til en sidste
blodprøve og muskelbiopsi.
Betaling?
Der ydes et honorar i forbindelse med deltagelse
i forsøget.
Yderligere oplysninger
Man kan tidligst deltage i forsøget fra den 7.
maj, hvilket betyder at selve forsøgsdagene tid-
ligst kan finde sted den 4. og 5. juni.
Yderligere oplysninger om forsøget kan fås ved
at kontakte læge Christian Fischer, H:S Rigsho-
spitalet, afsnit M7641 (infektionsimmunologisk
laboratorium), Tagensvej 20, 2200 København
N, telefon 35 45 76 41 og e-mail cfischer@rh.dk.
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Hvem kan være deltage?
Raske mænd i alderen 18-30 år.
Hvad går forsøget ud på?
Man har igennem de senere år fundet, at der ved
muskelarbejde produceres store mængder af et
signalstof kaldet interleukin-6 (IL-6). Hvilken rolle
interleukin-6 spiller vides endnu ikke med sik-
kerhed, men det synes at være vigtigt for om-
sætningen af kulhydrat og fedt.
For at undersøge denne mulige effekt nærmere
foretages forsøg med 3 timers infusion af
interleukin-6 eller saltvand, hvilket afgøres ved
lodtrækning. Før, under og efter infusionen fore-
tages målinger ved blodprøvetagning fra katetre
anlagt i blodårene til benene og udtagning af
vævsprøver fra lårmuskulaturen (muskelbiopsier).
Anlæggelsen af katetre og udtagning af muskel-
biopsier foregår under lokalbedøvelse.
Selve forsøget varer en dag fra morgen til sent
på eftermiddagen. Den efterfølgende dag møder
man til de sidste blodprøve og muskelbiopsier.
Der udtages i alt 10 muskelbiopsier (5 fra hvert
lår) i forbindelse med forsøget.
Betaling?
Der ydes et honorar i forbindelse med deltagelse
i forsøget.
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om forsøget kan fås ved
at kontakte læge Christian Fischer, H:S Rigsho-
spitalet, afsnit M7641 (infektionsimmunologisk
laboratorium), Tagensvej 20, 2200 København
N, telefon 35 45 76 41 og e-mail cfischer@rh.dk.
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Overgangsordningerne er udarbejdet med henblik på at
skabe mindst muligt besvær for den enkelte studerende.
Samtidig ønsker man den hurtigst mulige afvikling af den
gamle studieordning (G). En overgang fra en studieplan til
en anden, fra en måde at studere og tænke på til en anden
er aldrig uden problemer. Derfor vil der i de kommende
år, efterhånden som vi indhøster erfaringer, blive foreta-
get løbende justeringer af ordningen i forsøget på at op-
fylde visionen om at skabe de bedste rammer for den en-
kelte studerende. Af den grund vil denne overgangsord-
ning ikke være endelig eftersom der vil være uforudsete
situationer, som vi p.t. ikke har taget højde for.
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Der vil som hovedregel blive tilbudt ordinær eksamen efter gam-
mel ordning i de to efterfølgende semestre, således at der i alt
gives yderligere 2 eksamensmuligheder. De studerende skal i
den forbindelse være opmærksomme på, at der ikke, som nor-
malt, tilbydes syge-/reeksamen. Dette vil med andre ord betyde,
at har man ikke bestået sin eksamen indenfor disse rammer
(d.v.s. senest 1 år efter gammel studieplan ophør), vil man blive
overflyttet til ny studieplan – det er desuden vigtigt at bemærke,
at der IKKE DISPENSERES fra ovenstående.
Eksamen i Genetik er en undtagelse idet den vil blive udbudt til
og med foråret 2005.

Studerende, der efter sidste afholdelse af eksamen efter
gammel ordning stadig ikke har bestået denne, tilbydes
undervisningsplads indenfor ny studieordning (N) (studie-
plan 2000) og ved eksamen efter ny ordning fritages de for
eventuelle dele af de nye eksaminer, som de har bestået
efter gammel ordning.
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Generelt vil det være således at undervisningen efter gammel
ordning vil følge den normale studieordning for de hold som be-
gyndte 1. semester februar 2000. Det vil i realiteten betyde, at
følger de studerende den normerede studietid og bliver færdige
som cand.med. sommeren 2006, vil de umiddelbart ikke komme
i kontakt med den nye studieordning. Er man knap så hurtig og
bliver forsinket undervejs, vil man blive overflyttet til ny studie-
ordning efter de angivne retningslinier. Det vil sige, at selv om
visse semestre vil blive gentaget en ekstra gang, vil en overflyt-
ning til ny ordning stadig være en realitet. Gentagelsen af seme-
stre sker udelukkende for at afhjælpe de studie- og
eksamensmæssige problemer og det tidstab som ellers kunne
opstå ved samkøring af to ordninger, der er tilrettelagt på for-
skellig vis.

De semestre hvor der bliver tale om gentagelse af undervisnin-
gen er 4., 6., 7., 8., 11. og 12. sem. hvoraf 11. og 12.sem. vil blive
ekstra udbudt i alt 2. gange, således at undervisningen  på disse
semestre kører sidste gang h.h.v. foråret 2006 og efteråret 2006.

I henhold til dette vil det for den enkelte student betyde, at
overflytning er en realitet såfremt man i forhold til sin studie-
start blive forsinket mere end det, der følger af nedenstående:

· feb. 1998; ved mere end 4 sem.
· sep. 1998; ved mere end 3 sem.
· feb. 1999; ved mere end 2 sem.
· sep. 1999; overflytning ved forsinkelse på mere end

1. sem.

Hvad de semestre, som den enkelte studerende bliver overflyt-
tet til, indeholder vil I kunne læse på nettet, hvor den nye studie-
ordning er beskrevet.
Se desuden tabel 1 på side 4.
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1. semester: Da orlov ikke er en mulighed så tidligt indplaceres
den studerende på
1. sem. (N).

2. semester: Vil betyde indplacering på 2. sem. (N) med frita-
gelse for eksamen i bevægeapparatets anatomi og tidlig almen
medicin (TAS). Den enkelte studerende vil i den frigjorte pe-
riode med fordel  kunne studere humanbiologi m.h.p. og ellers
følge undervisningen og eksamen i cellebiologi.

3.semester: Her vil der ikke være nogen naturlig indplacering
på (N) og 4. sem. (G) vil derfor blive udbudt igen. Overflytningen
vil ske efter dette semester med bestået cellebiologi, hvor ind-
placeringen vil ske som efter 4. sem. (G).

4. semester: Den studerende indplaceres på 4. sem. (N) og får
herefter en alternativ plan med efterfølgende modifikationer:

· Fritagelse fra dele af efterfølgende eksaminer der om-
handler bevægeapparatets anatomi og neuroanatomi samt TAS.
· Fritagelse for tidligt klinisk kursus.
· I den frigjorte periode skal neurofysiologi indhentes.

5. semester: Ingen logisk indplacering på (N), hvorfor 6. sem.
(G) vil udbydes igen.

6. semester: Overflytning til (N) ved indplacering på 6. sem.
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(Tabel 1). 
 
Undervisnings- og eksamensafvikling efter gammel studieordning.  
 
 eft00 for01 eft01 for02 eft02 for03 eft03 for04 eft04 for05 eft05 for06 eft06 for07 
1. 
 

              

2. 
 

Und eks eks            

3. 
 

und und             

4. 
 

und und und und/ 
eks 

eks          

5. 
 

und und und und eks eks         

6. 
 

und. und und und und und/ 
eks 

eks        

7. 
 

und und und und und und und/ 
gen 

gen gen gen     

8. 
 

und und und und und und und und/ 
eks 

eks      

9. 
 

und und und und und und und und (eks) (eks)     

1
0. 

und und und und und und und und und (eks) (eks)    

1
1. 

und und und und und und und und und und und/ 
eks 

und/ 
eks 

 
eks 

 

1
2. 

und und und und und und und und und und und und/ 
eks 

und/ 
eks 

eks 

1
3. 

und und und und und und und und und und und und (eks) (eks) 

 
und. = undervisning efter gammel plan inklusiv eksaminer, der hører til semestret. 
eks. = afholdelse af de eksaminer der ligger på semestret efter gammel ordning. 
(eks) = afholdelse af eksaminer efter gammel ordning såfremt der er væsentlige ændringer i form 
eller indhold. 
gen. = genetik. Nogle af disse prøver kunne evt. lægges i forbindelse med et sommerkursus. 

7. semester: Indplacering på (N) er ikke hensigtsmæssig, hvor-
for 8. sem. (G) udbydes en ekstra gang. Herefter indplacering
som efter 8. sem. (G).

8. semester: Vil den studerende komme på en alternativ plan
som indbefatter:

· 11. sem. (G) samt anæstesi i OSVAL II periode herefter:
12. sem. (G), 10. sem. (N), 11. sem. (N) og 12. sem. (N).

9. semester: Vil den studerende komme på en alternativ plan
som indbefatter:

· 11. sem. (G) samt retsmedicin i OSVAL II perioden,
herefter: 12. sem. (G), 11. sem. (N) og 12. sem. (N).

10. semester: Herefter vil der ikke være nogen logisk indplace-
ring, hvorfor 11. sem.
(G) udbydes igen. Den studerende vil blive overflyttet til (N),
som havde forsinkelsen ligget efter 11. sem. (G).

11.semester: Her vil 12. sem. (G) blive udbudt og den stude-
rende slutter hermed af med 12. sem. (N).

12.semester: Den studerende indplaceres på 12. sem. (N).
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Som almindeligt FADL medlem har man gennem
de sidste par år hørt tale om det fælles vagt-
bureau. Dette har dels været gennem lokale
medlemsblade og FADL Forum, men også på
kredsforeningernes Generalforsamlinger har man
diskuteret og informeret.
Al den snak om politiske visioner og intentioner
har nok virket en anelse for virkelighedsfjern for
det enkelte medlem.
Det er derfor med glæde at vi politikere i FADL
kan præsentere dig for noget meget konkret,
nemlig selve grundlaget for det fælles vagtbureau.
FADLs politikere på landsplan er nemlig efter lang
tids diskussion blevet enige omkring selve
virksomhedskonstruktionen for det kommende
vagtbureau.
Det vil sige at vi har udarbejdet vedtægter for
denne, i form af en Fundats som det hedder for
fondsdrevne virksomheder.
Meningen er så at grundlaget for vagtbureauet, i
form af fundatsen, sendes til vejledende urafstem-
ning blandt alle FADLs medlemmer.
Det vil ske således at du i uge 19 vil modtage et
nummer af FADL Forum indeholdende fundatsen,
stemmeseddel samt motivation for at stemme ja.
Ligesom du fik ved OK ’99 i sidste nr. af FADL
Forum.
Hvis medlemmerne så vedtager fundatsen, vil vi da
sende den til godkendelse hos fondsmyndighederne,
samt H:S/Amtsrådsforeningen, som jo også skal
godkende den.
Derefter vil der så være afstemninger i de tre
kredsforeninger omhandlende vedtægtsændringer
og overdragelse af de lokale vagtbureauer til det
fælles vagtbureau, hvilket vi regner med bliver til
efteråret.
Derefter er fundamentet for det fælles vagtbureau
klart, og den fysiske ændring kan så tage fat.

Vi vil i det følgende redegøre for hvad vi mener er
væsentligt omkring fundatsen.
Desuden vil formændene for de tre kredsforeninger
komme med motivationen for hvorfor lige netop

deres kredsforening er gået med i projektet
omkring fælles vagtbureau.
Dette er nok knap så ophidsende læsning som TCA-
cyklus og Calcium-stofskiftet, men vi håber alligevel
at du fortsætter læsningen.
Det er nemlig vigtigt, ligesom ved alle andre af-
stemninger, at du sætter dig ind i tingene omkring
det du stemmer om.
En enig Hovedbestyrelse anbefaler at du stemmer ja
til fundatsen.

Med Venlig Hilsen
Formandskabet for FADLs Hovedforening
Jeppe Schjerning
Torsten Bøgh Rasmussen
Andreas H. Lundh
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Det har i mange år været ønsket fra FADL politikere
at skabe en større adskillelse mellem vagtbureau og
kredsforening. Som studenterpolitiker har man ofte
siddet med to kasketter på. Dels som leder af
virksomhedsdelen af FADL og dels som fagforenings-
politiker.
Selvom disse to parter ikke står i direkte modsæt-
ningsforhold til hinanden, så har denne dobbeltrolle
alligevel gjort, at kvaliteten af arbejdet kunne være
bedre.
Man har derfor valgt at danne en erhvervsdrivende
almennyttig fond, og dermed adskille vagtbureauet
fra kredsforeningerne.
Fordelene ved en fond er, at vi bl.a. får en mere
stabil virksomhed, der udfra fundatsenhar en klar
definition af hvad det reelle formål med virksomhe-
den er.
I en fond opnår vi stadigvæk en studenterpolitisk
styring, men kombineret med en større professiona-
lisering af virksomheden samt en mere handlekraftig
ledelse, der hurtigere kan reagere på de markeds-
vilkår, der eksisterer i det danske sundhedsvæsen i
dag.
Således får vi kredsforeningerne til at lave det de er
gode til, herunder fagforeningsarbejde og medlems-
aktiviteter, og vagtbureauet står for vagtformidling
og uddannelse.
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Et idé- og værdigrundlag er noget i fundatsen der
tydeliggør, hvad selve intentionen med oprettelsen
af fonden har været.
Der ikke et krav for et sådant i en fundats, men det
har været et ønske fra FADL politikeres side at have
et idé- og værdigrundlag med. Således at fremtidige
politikere kan bruge det som en slags pejlesnor for, i
hvilken retning vagtbureauet skal gå.
Selve idé- og værdigrundlaget kan du læse nærmere
om i fundatsen. Det kan nævnes, at nogle af
hovedformålene er, at cementere at vagtbureauet
skal tilbyde medlemmerne fagligt relevant arbejde
og uddannelse, og at vagtbureauet drives efter et
non-profit princip. Ligeledes at arbejdet stadigvæk
sker under overenskomster godkendt af fagforenings-
delen af FADL.
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Fra tidligere at have været en ren studenterpolitisk
ledelse, får vi med inddragelsen af
medarbejderrepræsentanter samt professionelle eks-
terne, en større ekspertise i bestyrelsen.
Det har længe været et ønske fra de FADL politi-
kere, der har drevet vagtbureau, at opnå en større
kompetence m.h.t. driften af dette.
Det vil ske i fremtiden, da bestyrelsesmedlemmerne
nu kun skal lave vagtbureau arbejde og vil blive
opkvalificeret gennem kurser samt sidder for en pe-
riode af to år.
De enkelte kredse får ligesom Hovedforeningen sæde
i bestyrelsen og dermed har alle indflydelse på drif-

ten. Herved sikres desuden at de lægestuderende alt
i alt har den væsentlige indflydelse i fonden. Således
at vagtbureauet, ligesom i dag, primært skal vare-
tage de medicinstuderendes behov.
I forbindelse med diskussionen omkring bestyrelsen,
kunne man ikke nå til enighed om der skulle være
kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for de
studenterpolitikere, der sidder i bestyrelsen. D.v.s.
en form for honorering af bestyrelsesarbejdet. Man
har derfor valgt spørge medlemmerne i den forbin-
delse, hvilket vil sige, at man har sendt det til en
vejledende urafstemning. Læs om dette senere i bla-
det.
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Med dannelsen af FADLs vagtbureau som en erhvervs-
drivende almennyttig fond, har man skabt et vagt-
bureau, der kan sørge for at det også i fremtiden vil
være muligt for lægestuderende at have studierelevant
arbejde.
Hvordan selve den fysiske konstruktion af det fælles
vagtbureauet vil komme til at være, er endnu ikke
fastlagt. Dette vil være op til den fremtidige le-
delse.
For den enkelte medicinstuderende kommer de fysi-
ske rammer for fusionen ikke til at betyde noget, da
man har valgt at der i alle tre byer skal være mulig-
hed for at henvende sig lokalt. En egentlig centrali-
sering kommer til at ske på områder hvor der er
umiddelbare stordriftsfordele.
Til gengæld vil der forhåbentligt blive mulighed for
flere vagter og øgede faglige udfordringer, samtidig
med optimering af opskrivningssystemer og øgede
holddriftsmuligheder. Alt i alt tiltag der ruster FADLs
vagtbureau til fremtidige udfordringer, som en for-
nuftig samarbejdspartner for det danske sundheds-
væsen.

=����
��������� �
�����
Med fusionen af vagtbureauerne vil der også være
mere tid for studenterpolitikerne til at lave
fagforeningsarbejde. Hermed kan vi opkvalificere
fagforeningsarbejdet såsom overenskomstforhandlin-
ger, kurser, medlemsaktiviteter og opnåelse af flere
medlemstilbud.
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Idéen om et fælles vagtbureau (FVB) har været længe
undervejs. Som altid i FADL sammenhænge kan der
være langt fra tanke til handling, og planerne om et
fælles vagtbureau har dog også ligget og ulmet i
næsten to år. I denne periode har FADLs ”top-
politikere” bestående af hovedbestyrelsen og
formandsskaberne fra kredsforeningerne, diskuteret
de politiske retningslinjer for opbygningen af et FVB.
Der har været store uenigheder kredsforeningerne
imellem, men langt om længe er der skabt enighed
omkring grundlaget for et FVB, idet alle parter har
måttet ”hugge en hæl og klippe en tå” for at opnå
vores fælles bedste.
Hovedbestyrelsens arbejdsgrundlag har hele tiden
været sloganet ”mest muligt fagligt og studie-
relevant arbejde til medlemmerne”, og dette
”manifest” mener vi er fuldt ud muligt at efterleve
med nedenstående virksomhedskonstruktion. Det
FVB skal drives i kraft af en selvejende erhvervsdri-
vende fond, som stiftes af FADLs hovedforening.
Kredsforeningerne overdrager herefter deres vagt-
bureauer til denne FADL-fond.
Overdragelsen af vagtbureauerne til fonden er
omkostningsfri for kredsforeningen – og dermed med-
lemmerne, da medlemmernes kontingentbidrag, etc.
jo befinder sig i kredsforeningen og ikke i
vagtbureauets pengekasse.
Driften af kredsforeningens vagtbureau har altid været
baseret på non-profit, dvs. et 0-resultat (eller mere
reelt et lille overskud) burde figurere på bundlinjen,
når året var omme.
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Midler til vagtbureauets drift er hidtil blevet hentet
via et administrationsbidrag på pt. 12 %, der lægges
oveni vagttagernes løn. Nogle år har vagtbureauet
fået overskud, men de seneste år har vagtbureauet
kørt med underskud, og vi har udhulet af
vagtbureauets egenkapital, som jo er akkumuleret i
de gode år. Det gør i sig selv ikke noget, hvis bare
dårlige år efterfølges af gode, men i repræsentant-
skabet tvivler vi på, hvornår og om de gode år nogen-
sinde kommer tilbage.
Vi mener derfor, at det er klogt at gøre noget nu
inden det er for sent, for at rette op på den dårlige
udvikling. Jeg anbefaler derfor Århus Kredsforenings
medlemmer at sige ja til en overdragelse af Århus’
Kredsforenings Vagtbureau med dets tilhørende mid-
ler til FADLs Vagtbureaus Fond. Jeg tror på, at et
FVB vil være mindre sårbar overfor de store sving-
ninger i markedet vi ser i øjeblikket, da vi ved sam-
menlægning af funktioner kan gøre ”baseline”-om-
kostningerne mindre pr. vagt.
Hidtil har vi forhandlet vagtbureauets
administrationsprocent ved overenskomstforhandlin-
gerne, men i det FVB vil denne model ændres. Drifts-
formen for et fælles VB skal forhandles med vores
overenskomstparter H:S og Amtsrådsforeningen.
Driften af det fælles vagtbureau skal ligeledes base-
ret på non-profit drift – der hvor vi, medlemmerne,
skal tjene pengene er i kraft af gode og høje lønnin-
ger til vagttagerne.
I fremtiden ønsker vi, at driften af vagtbureauet skal
overgå til en såkaldt rammemodel – en model som
giver det FVB en stor grad af frihed. Friheden inde-
bærer, at FVB løbende kan justere administrations-
procenten indenfor en vis ramme. FVB kan derfor
bedre få omkostninger og indtægter til at balancere.
Nu da der jo altid er to parter i en forhandling, er det
jo ikke sikkert at man får alle sin krav opfyldt – man
kunne godt forestille sig, at H:S og Amtsrådsforenin-
gen ville have lidt mere snor i os, så vi ikke bare
sætter administrationsprocenten op i højeste gear.
Derfor har en anden model også været på tale – en
såkaldt over/underskudsmodel, der indebærer, som
navnet antyder, at H:S/Amtsrådsforeningen i dårlige
år vil dække vores underskud, mens de snupper
overskudet i de gode år. Hvis ikke rammemodellen
går igennem, er over/underskudsmodellen også et
godt alternativ. I opstartsfasen af det FVB vil der
være extra store omkostninger, bl.a. til investering
i nyt EDB-system, og her ville det være formåls-
tjenstligt med en underskudsmodel i ryggen.
På længere sigt mener jeg dog, at en rammemodel
ville være den bedste driftsmodel for FVB, da den
giver os størst mulig frihed til at styre vores vagt-
bureau, og det bør være et mål at overgå til en
rammemodel efter en årrække med over/underskuds-
modellen, når vi har vist H:S/ARF, at vi er ”store og
fornuftige” nok til selv at styre vagtbureauet.
Det væsentligste i hele snakken om driftsmodeller
osv., er at der skabes et godt og solidt økonomisk
fundament for det FVB, således vi er godt rustede til
fremtidens udfordringer på vagtmarkedet. En stor
fælles enhed vil stå meget stærkere end tre mindre
enheder. Vi vil være i stand til at lave rationaliserin-
ger og optimere driften.
Alt sammen tiltag der kommer vagttagerne til gode.
Overfor sygehusene vil FADLs vagtbureau fremstå
som en seriøs og professionel samarbejdspartner, hvis
mål ikke er malke de offentlige kasser i en tidsalder
med mangel på arbejdskraft i sundhedsektoren, men
hvis mål blot at formidle fagligt relevant arbejde til
medlemerne til gavn for både FADL og det offentlige
sundhedssystem.
For øjeblikket laves der meget om på studie-
ordningerne på landets medicinstudier. Der stilles
andre krav til de studerende i form af blokkurser,
obligatorisk undervisning og problembaseret under-
visning. Det er nok ikke blevet sværere at læse me-
dicin end det var for 20 år siden, men studiestruktur-
ene bevirker, at studenterne føler sig mere pressede
og stressede end førhen.
I sådanne situationer føler mange, at de ikke kan
overskue at tage ”extra-arbejde” gennem vagt-
bureauet, hvilket blot en myte, da det sagtens kan
forenes med et ”sundt” studie, hvor vagtarbejdet
også giver en masse faglige og menneskelige kvalifi-
kationer. I fremtidens vagtbureau vil der blive sat-
set mere på markedsføring af vagtbureauet internt,
dvs. overfor vagttagerne, såvel som externt overfor
rekvirenterne.
Det skal gøres nemmere at tage arbejde gennem
vagtbureauet. Det skal være muligt at melde sig på

listerne og tjekke sin status i køerne over internettet.
Vi skal opprioritere holddriften, som er med til at
sikre en stabil indkomst og bedre planlægnings-
muligheder til de vagttagere, som måtte ønske det.
Endvidere skal der arbejdes på at udvikle spændende
specialhold, som jo er det vagttagerne efterspørger.
Et vigtigt mål er at holde vagtstyrken veluddannet
og sikre at vagttagerne videreuddannes så snart de
er klar og kompetente til det. I øjeblikket har vi
flaskehalsproblemer på VT- og BVT-områderne, da
mange vagttagere ikke når at blive videreudannede
til disse funktioner med vagttagermangel på områ-
derne til følge.
I et fremtidigt FVB vil vagtformidlingen blive prio-
riteret ens, så medlemmernes muligheder for at få
vagtarbejde ikke længere afhænger af hvilken by man
læser i. Der vil være fri bevægelighed for vagttagerne,
så man kan arbejde over hele landet, hvis man f.eks.
er hjemme og besøge familien, etc.
Det FVB skal ledes af en landsdækkende direktør og
fondens bestyrelse. Det er vigtigt at lægge mærke
til, at med etableringen af Fonden kappes alle bånd
til kredsforeningerne, og vagtbureauet ledes suve-
rænt af bestyrelsen.
 I bestyrelsen er kredsforeningerne og hoved-
foreningen repræsenteret samt  medarbejderne (læs:
det fastansatte personale) og to externe medlemmer
– en repræsentant fra yngre læger og en ”mere pro-
fessionel” person, eksempelvis en jurist eller en øko-
nom. Kredsforeningerne indstiller deres repræsen-
tanter til bestyrelsen for en to-årig periode, og dette
hverv kan ikke fratages disse igen. Bestyrelsen vil
altså være en ”autonom” enhed i FADL, der ikke er
pålagt at agere udfra lokalpatriotiske motiver, men
derimod handler bestyrelsen ud fra, hvad der over-
ordnet set er bedst for alle FADLs medlemmer og
det FVB.
Samtidig vil denne konstruktion frigive meget mere
tid til FADL-politikernes egentlige kredsforenings-
arbejde, som i Århus tit har stået lidt i skyggen af
arbejdet med vagtbureauet. Studenterne vil ikke
skulle lede vagtbureauet i samme grad som hidtil.
Denne ledelsesopgave pålægges den ”professionelle”
ledelse i form af direktøren og dennes medarbejdere.
Fremtidens vagtbureau vil stadigvæk have lokal re-
præsentation i de tre byer – der skal fortsat være
mulighed for personlig henvendelse og rådgivning,
deltagelse i kurser, osv.
Slutteligt vil jeg anbefale medlemmerne at stemme
ja til ”PROJEKT FÆLLES VAGTBUREAU”. Person-
ligt er jeg overbevist om, at vi er i stand til at skabe
et stærkt vagtbureau som med fornyede kræfter kan
gå fremtiden i møde med et mål om at skabe mest
muligt fagligt relevant arbejde til medlemmerne –
jeg håber i samme åndedrag at medlemmerne vil
tage udfordringen op, ved at bakke op omkring vagt-
bureauet igennem øget interesse for vagtarbejdet
samt komme med respons på de tiltag vil laver med
vagtbureauet.
Derfor: STEM JA OG VÆR MED TIL AT SIKRE
FADLS FREMTID !!!
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Som det er nogle bekendt, har vi gennem lang tid
arbejdet hen imod en sammenlægning af FADL’s 3
vagtbureauer til ét, landsdækkende bureau. Det pri-
mære formål med dette fra Odenses side har været
1) direkte medlemsfordele - bl.a. ophævede geografi-
ske grænser i vagtområderne mellem de enkelte bu-
reauer, mere varieret udbud af vagttyper og job-
muligheder, modernisering af kontakten mellem vagt-
bureau og vagttager, fx. internet-booking etc.
2) mere rentabel drift via ekspansion, rationaliserin-
ger, fælles EDB-udvikling, bedre ressource-udnyttelse
etc. og derved bl.a. a) sikring af at vagtbureauet
fortsætter med at eksistere, b) tilbagebetaling af
den gæld, som Odense vagtbureau skylder Odense
Kredsforening etc.
Bestyrelserne/repræsentantskaberne i Odense, År-
hus og København har ikke været helt enige om for-
målet med, vejen til, og driften af et fælles VB (FVB),
og der er derfor gået en del tid med forhandlinger

mellem de tre byer. Vi er dog nu nået frem en løs-
ning, der er spiselig for alle parter.
Næste skridt er nu:
afstemning blandt alle FADL’s medlemmer om grund-
laget for dette fælles VB - med andre ord: kan du som
medlem acceptere det kompromis, som de tre byer
er blevet enige om. Denne afstemning forventes af-
holdt i dette forår. Vær derfor allerede nu forberedt
på at læse og forholde dig kritisk til det forslag, der
sendes ud i OBS om nogle uger.
Forhandling med Amtsrådsforening og Hovedstadens
Sygehusfællesskab (ARF/H:S), dvs. vores
overenskomstpartnere, om bl.a. finansiering og drift
af FVB.

Når disse forhandlinger er tilendebragt - hvilket kan
tage uger, måneder eller måske år ! - kender vi de
endelige vilkår / konsekvenser for at overgå fra den
nuværende FADL-struktur til den nye. På dette tids-
punkt vil der så komme en sidste afstemning blandt
FADL’s medlemmer om hvorvidt man i hver by øn-
sker at afgive sit vagtbureau til det fælles VB.
I forhandlingerne med de to andre byer har det væ-
ret afgørende for Odense, at
det FVB ikke får en overskuds-/underskudsdækning,
som der køres efter i København, og som betyder, at
budgetterne, og dermed alle aktiviteter, hvert år
skal godkendes af ARF/H:S. Vi vil med andre ord
have lov til, indenfor den aftalte administrations-
procent (= de penge, som ARF/H:S betaler FADL for
at drive VB’erne) selv at administrere VB’erne. Vi
tror på, at man derved opnår en mere motiveret
ledelse, der bedre kan servicere såvel vagttagere
som kunder, og dermed drive VB’et mest hensigts-
mæssigt for såvel FADL’s medlemmer som ARF/H:S.
FVB har mulighed for at lave (=bruge penge på)
kontakskabende aktiviteter overfor såvel FADL’s
medlemmer som overfor nuværende samt potentielle
kunder. Det vil reelt sige markedsføring. Det mener
vi i Odense er hensigtsmæssigt for både ARF/H:S og
for FADL’s medlemmer.
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På det landsdækkende seminar i efteråret 2000 be-
sluttede FADL-politikere fra de tre kredse, at et
fælles vagtbureau skulle have form af en erhvervs-
drivende fond. Denne form blev valgt med den hen-
sigt, at et fælles vagtbureau skal være en selvstæn-
dig virksomhed der fungerer uafhængigt af kreds-
foreningerne. Det var afgørende at stifterne af fon-
den (de tre kredsforeninger) i fundatsen skulle defi-
nere fondens ufravigelige formål, og fastlægge fon-
dens aktiviteter.
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Et fælles vagtbureau skal ikke være et mål i sig selv
– Vagtbureauet skal fortsat eksistere med det for-
mål at betjene FADLs medlemmer.
Derfor har det været vigtigt for politikerne i Køben-
havn, at det fremgår af fundatsen at det fælles vagt-
bureau får det samme formål som det vi kender for
vagtbureauerne i dag, nemlig at gøre det muligt for
FADL´s medlemmer at få anvist godt, spændende og
fagligt relevant arbejde.
Dette er indarbejdet i fundatsen for et fælles vagt-
bureau, således at vagtbureauet i fremtiden er bun-
det til at følge dette formål.
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FADL-vagter er de billigste på markedet. Denne
påstand er, uanset hvad man ellers hører, stadig
sand. Når vi er på vagt, koster vi vores løn, plus et
administrationsgebyr som er fra 9-15%.  Rekvirenten
skal ikke foretage sig andet end at ringe til et vagt-
bureau og betale regningen. Til gengæld tjener vagt-
bureauerne ikke en skilling på det arbejde vi udfører.
Administrationsgebyret går udelukkende til drift af
vagtbureauerne.
Det har været vigtigt for Københavns politikere, at
et fælles vagtbureau fortsat skal være et non-profit
foretagende. Da vagtbureauets formål skal være at
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administrere arbejde og ikke at oparbejde kapital.
Penge skal på vagttagerens konto v.h.a en rigtig god
timeløn og ikke i en kasse på vagtbureauet.
I København mener vi, at denne holdning giver os
meget goodwill hos rekvirenterne, og desuden er
med til at hjælpe os til gode forhandlingsresultater -
eksempelvis på lønområdet.
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Hvad vil det betyde for det enkelte medlem, at der i
fremtiden vil være ét vagtbureau i stedet for tre?
I praksis vil der ikke være den store forskel på,
hvordan medlemmer benytter vagtbureauerne nu og
hvordan de vil benytte et fælles vagtbureau. Det vil
stadig være muligt at henvende sig lokalt til vagt-
bureauet om kursus, opskrivning til vagter, løn og
lignende. – Men håbet er, at en mere moderne virk-
somhed vil kunne tilbyde endnu bedre service til
medlemmerne; fremtidsplanerne indeholder bl.a.
vagtopskrivning pr. Internet, bedre kurser og en mere
målrettet satsning på de spændende vagter.

3��������������
��
Mange medlemmer føler at de betaler kontingent
for et medlemskab af vagtbureauet og har svært ved
at se forskellen på Vagtbureau og kredsforening.
Årsagen til dette er sandsynligvis, at man bliver
medlem for at kunne arbejde gennem vagtbureauet,
at det almindelige medlem næsten udelukkende har
kontakt til vagtbureauet, og at kredsforeningerne
traditionelt har beskæftiget sig meget med driften
af vagtbureauerne.
Det er vores inderligste håb i København, at når det
fælles vagtbureau er en realitet vil der frigøres flere
”politiske” kræfter til egentligt kredsforenings-
arbejde. De valgte politikere i repræsentantskaberne
vil ikke længere skulle diskutere vagtbureau-
budgetter eller ringetider. Forhåbentlig vil der hel-
ler ikke længere kunne stilles spørgsmålstegn ved
politikernes mange kasketter.
Kredsforeningernes rolle i fremtiden vil uden tvivl
blive anderledes, når de ikke har hver deres vagt-
bureau at holde øje med, - Vi forestiller os at kreds-
foreningerne bliver endnu mere aktive, der skal være
flere gode medlemsarrangementer, mere debat og
flere tilbud til alle medlemmer.
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Inden længe skal medlemmer i alle tre kredse stemme
om fundatsens ordlyd. Når fundatsen læses, så husk
på, at det er et officielt dokument der skal kunne
godkendes i fondsmyndighederne og derfor vil en del
af skriften være volapyk for almindelige dødelige
ikke-jurister. Det man skal lægge mærke til er
formålsparagrafferne, og det er dem vi vil spørge
alle medlemmer om. Vi håber selvfølgelig at det
viser sig, at alle medlemmer mener at den gennem-
arbejdede fundats er et godt grundlag for et fælles
vagtbureau – og at alle vil stemme ja til et bedre
vagtbureau også i fremtiden.
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Man har i FADL ikke kunne blive politisk enige, om
der skulle eksistere en økonomisk kompensation for
det bestyrelsesarbejde, man udøvede i det fremti-
dige vagtbureau.
Derfor har man lagt dette spørgsmål ud til vejle-
dende urafstemning, som vil køre parallelt med den
vejledende urafstemning for fundatsen i Uge 19.
Man har udarbejdet følgende to oplæg, som man kan
bruges som indgangsvinkel for egen stillingstagen til
dette spørgsmål.
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FADLs vagtbureau er på vej ind i en ny tid, hvor
ønsket er at både medarbejdere og studerende får et
mere professionelt produkt.

Det er vigtigt for medicinstuderende, at vagtbureauet
eksisterer i fremtiden.

Det er vigtigt for medicinstuderende, at vagtbureauet
fungerer så godt som muligt.

En del af charmen ved bureauerne har indtil nu væ-
ret, at man som grøn medicinstuderende i løbet af
kort tid kunne få lov til at være virksomhedsleder.
Som studenterpolitiker har det været fascinerende
at kunne jonglere med millioner, når man til daglig
lever på en SU. Dog må vi som politikere indrømme,
at det til tider har skabt usikre forhold for persona-
let, at de blive regeret af de medicinske mini direk-
tører. Ideer og initiativer bliver til tider besluttet
uden det store overblik, når hverken uddannelsen
eller den langsigtede forståelse har været til stede
fra den politiske ledelse.

Vagtbureauerne er blevet økonomisk truet af om-
struktureringer i sundhedssektoren, og det har med
ledelsesansvaret hos medicinstuderende haft en mang-
lende evne til at forandre sig optimalt i takt med
indførelse af nye studieordninger og ændrede for-
ventninger fra sygehusvæsenet. Punktet er nu nået,
hvor behovet for et kulturskift i ledelsesformen er
blevet iøjnefaldende.

For at fastholde kulturskiftet fra studenterpolitik til
erhvervsbestyrelse kan det være passende at selv
medicinstuderende i Vagtbureauets bestyrelse afløn-
nes svarende til deres ansvar.  Forståeligt nok har
ulønnet udvalgsarbejde det med til tider at blive
nedprioriteret i eksamensperioder, mens en lønnet
FADL-vagt under ingen omstændighed forlader sin
syge patient, fordi ‘han ikke har lyst længere’.
Med lønnet bestyrelsesarbejde synes det mere na-
turligt at stille skarpere krav om engagement og
tidsforbrug til efteruddannelse i virksomheds-
udvikling. FADL kan kun være tjent med at arbejds-
indsatsen skal være uafhængigt af eksamenslæsning
og almindelige humørsvingninger hos de studerende.
Naturligvis kan penge alene ikke skabe ansvarsfølelse
og engagement, men det er en hjælpende faktor til
at klargøre for den studerende at bestyrelsesrollen
medfører et alvorligt ansvar som skal løftes.
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I forbindelse med udarbejdelsen af fundatsen for det
fælles vagtbureau, har der været stor diskussion om,
hvorvidt de FADL medlemmer, der sidder i bestyrel-
sen, skal have kompensation for tabt arbejdsfortje-
neste.
Med det menes, at de skal aflønnes efter en skala
svarende til de timer, de bruger på møde samt forbe-
redelse. Der har ikke været tale om svimlende sum-
mer, men et beløb der sandsynligvis ville svare til
maksimalt 15.000 kr. pr. år.

Denne holdning deler vi ikke, og vil i det følgende
prøve at belyse hvorfor.

Studenterpolitik har generelt altid været karakteri-
seret ved, at det primært er lysten der driver vær-
ket. Som studenterpolitiker er man først og frem-
mest aktiv, fordi man finder arbejdet interessant og
lærerigt. Dette gælder hvad enten man sidder i FADLs
Hovedbestyrelse, Studienævn, FADLs Forlag, Bog-
lader, Fakultetsråd eller eksempelvis SATS, IMCC
eller lignende studenterorganisationer.
Dette princip mener vi også bør gælde for de FADL
medlemmer, der sidder i Fondsbestyrelsen for det
kommende vagtbureau.

For det første mener vi ikke, at arbejdsbyrden vil
blive større end den er i dag i de ovennævnte organi-
sationer.
En af idéerne bag oprettelsen af Fondsbestyrelsen,
var netop at man ønskede en handlekraftig besty-
relse, men samtidig også en mere selvstændig le-
delse. Vi skulle altså ikke længere sidde og bruge tid
på at lave opskrivningssystemer, minutiøs gennem-
gang af  ugentlige vagtstatistiker, udarbejdelse af
konkrete forretningstiltag og meget andet, men i
stedet blot koncentrere os om de overordnede ledel-
sesmæssige opgaver. Altså udstikke retningslinjer
og mål for direktør og medarbejdere, samt følge op
på dette.

I alt for mange år har medicinstuderende nemlig
siddet og påtaget sig arbejdsopgaver, som
vagtbureauets erfarne medarbejdere ville kunne have
gjort meget bedre. Vi skal simpelthen opgive ideen
om, at et studiekort til lægevidenskab automatisk
gør os i stand til at varetage opgaver fra andre fag-
grupper bedre end disse.

Et andet væsentligt punkt, der har været nævnt var
bestyrelsens ansvar.
Det er rigtigt, at man som bestyrelsesmedlem vil
pådrage sig et bestyrelsesmæssigt ansvar for en
omsætning på omkring 100 millioner kr. årligt, og
kan drages til ansvar for misligholdelse af denne.
Dette er dog på ingen måde nyt for de folk, der har
været aktive i FADLs forskellige organisationsdele,
såsom nuværende vagtbureaubestyrelser, Forlagets
bestyrelse samt Bogladernes. Her er der faktisk tale
om omsætninger på op til tocifrede millionbeløb.
Da vi ikke mener, at fondsbestyrelsens ansvar ad-
skiller sig nævneværdigt fra ansvaret i bestyrelserne
i Forlag og Boglader, mener vi, at der med aflønning
af fondsbestyrelsen intet ligger til hinder for, at
bestyrelserne i Forlaget og Bogladerne også med
god ret kan kræve økonomisk kompensation.
Desuden kan det nævnes, at man, hvis man eksem-
pelvis sidder i Studienævnet, måske ikke har et stort
økonomisk ansvar, men trods alt et stort ansvar for
eksemplevis Studieplaner og dispensationer. Og sid-
der man i FADLs Hovedbestyrelse, sidder man altså
med et ansvar for at 5000 medlemmer får forhandlet
deres løn på tilfredsstillende vilkår.
En fremtidig fast aflønning af studenterpolitikere vil
altså i værste fald medføre dyrere bøger og
kontingentstigninger.

Vi mener derfor, at den økonomiske kompensation
må begrænse sig til at gælde de udgifter man har i
forbindelse med udøvelse af hvervet.
Her tænkes på omkostninger til transport, telefon,
internet, kurser og bespisning. Samt at man, så-
fremt man indkaldes til et ekstraordinært møde, der
medfører at man må aflyse sit faste arbejde/vagt,
selvfølgelig får kompensation for dette.
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Vi er tre medicinstuderende, som er ansat af
FADL til at varetage medlemmernes interesser
i forskellige sammenhænge.
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Tillidsrepræsentanterne sidder bl.a med ved
ansættelsessamtaler og sikrer, at alle ansøgere
får en fair behandling og at selve vurderingen er
retfærdig. Herudover sørger vi for at sikre med-
lemmernes rettigheder, hvis man skulle blive
involveret i en klagesag ved at fungere som bi-
siddere ved disciplinærsamtaler, vejledning i
klageprocedurer o.l.
En anden funktion vi bestræber os på at udfylde,
er den rent servicemindede kvalitetssikring, som
betyder, at du når som helst kan ringe til os, hvis
du har noget på hjerte ang. FADL, det være sig
ris såvel som ros.
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Du kan enten kontakte os via FADL sekretaria-
tet, Panum Instituttet, bygn. 1.2.20 eller ved at
ringe til os direkte:
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Imran Rashid: tlf: 20772055
e-mail: aceir@hotmail.com

Bue Juvik: tlf: 51909939
e-mail: arcus@mdb.ku.dk

Nynne Blomfeldt:tlf: 26890519
e-mail: nbn@mdb.ku.dk

Med venlig hilsen
Tillidsrepræsentanterne

���
���
����




��

Vagt- og Servicechef

Træffetider i lige uger
Gitte: Tirsdag, Onsdag &
glh@fadl.dk Fredag

11.00 - 12.00
Søren : Mandag & Torsdag
cm@fadl.dk 13.00 - 15.00

Træffetider i ulige uger
Gitte: Tirsdag, Onsdag &
gh@fadl.dk Torsdag

11.00 - 12.00
Søren : Mandag & Fredag
sr@fadl.dk 13.00 - 15.00

Åbningstider i
Ekspeditionen
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Mandag og fredag er der mulighed
for telefonisk henvendelse på telefon
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Man kan også skrive til os på e-mail:
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�"��������	�#��	$���%!

Når I ændrer adresse eller telefon-
nummer, så HUSK at give os besked

enten pr. brev, telefon eller email.

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale.
Telefonnummeret er stadig

��	��	��	��.

Hvis du har akut behov for at tale med en
vagtchef/servicechef, så læg en besked i vagt-
afdelingen og bed om at blive ringet op.
I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil vi
så vidt muligt forsøge at advisere jer på
forhånd.
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for kommende læger

Nyt nummer på gaden
ultimo april

www.fadl.dk/studmed
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MSR side nr. 12 • 18. april 2001 • I denne uge redigeret af Bue Juvik

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

GAAAAAAAAAAAAB !!!

Kalender forår 2001

Fællesmøde tir 24/4 kl. 16
"Myter og fordomme i sund-
hedssektoren" Lør 19/5
Fællesmøde tir 15/5 kl. 16
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Denne uges MSR-side er lidt kedelig: Et
referat og en mødeindkaldelse. Men hvis
du læser dem begge, har du forbrændt
mindst en kalorie, så prøv det nu alligevel…

Referat af fællesmøde
Tirsdag den 3. april

Til stede:
Michael (1. sem.), Karen, Ragnhild, Peter
Pontoppidan, Rasmus, Peter Wøldike, Rikke (2.),
Gry, Lene (3.), Michael, Henrik, Christine,
Christianne, Johanne, Bjarke (4.), Bo (5.),
Thomas (6b), Simon (7.), Christopher (8.),
Lisbeth, Bue (10.) og Birgitte (12.).

Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Meddelelser
4. Biofysik
5. Cellebiologi
6. Valg til udvalgsposter
7. Studienævnsmødet
8. Eventuelt

Ad 1 – Formalia
Bjarke dirigerede, Bue refererede

Ad 2 – Nyt fra semestrene
1. sem.: ”Lektiecaféen” fungerer godt, og der er
stor tilfredshed. Ordningen blev diskuteret kort,
og det blev omtalt, at den er en midlertidig
foranstaltning der skal hjælpe her i starten af den
ny studieplan.
2. sem.:
Der er fortsat store indkøringsvanskeligheder, og
studenterne oplever en meget stor arbejdsbyrde
som resultat heraf. Der er tvivl om pensum, og
nogle fag henviser til gamle pensumbeskrivelser
(biofysik, genetik), hvilket ikke er acceptabelt.
Studenterne savner information om beslutninger
i god tid, fx med hensyn til eksamens udformning
osv. Der var enighed om og forståelse for
situationens beklagelighed. Imidlertid er det
vigtigt, at vi holder fast i intentionen om at få
den ny studieplan til at fungere, og her er det
vigtigt med løbende tilbagemelding til studienævn,
semesterudvalg og institutter for at få rettet fejl.
Det blev fortalt, at der fortsat er undervisere der
i timerne kalder den ny studieplan dårlig. Dette er
meget ukonstruktivt, og noget sådant må ikke
foregå. Hvis man er ude for det, bør man
rapportere det videre, for det er lige hvad der skal
til for at få det hårde arbejde til at blive endnu
surere for studenterne.
3. sem.:
- Er nervøse for, om deres undervisning i biofysik
også bliver aflyst.

- Savner stadig information om
overgangsordninger for de studenter, der falder
bagud og derfor skal overflyttes til ny
studieordning. Lene har rykket studievejledningen
flere gange for at få et stormøde. Det blev nævnt,
at det vil være ideelt hvis en enkelt studievejleder
specielt tager sig af de pågældende sager.
4. sem.: se punkt 4.
7. sem.: undervisningen i genetik er kedelig

Ad 3 – Meddelelser
· Bo fortalte fra 1. sem. udvalget, at

eksamenssættene til sommer vil blive
udleveret samlet, hvorefter studenterne selv
kan disponere tiden.

· Fest: Alle fra MSR var fortsat inviteret til
festen for 1.-6. sem. HR den 10/4.

· Undervisningsmiljø: Der er møde om
undervisningsmiljø på hele universitetet
torsdag d. 19/4 kl. 15 på KU ved Frue Plads.
Alle interesserede er velkomne med deres
input.

· Konference: Lørdag den 19/5 er der
konference her på Panum for alle studerende
i sundhedssektoren (læge, tandlæge,
sygeplejerske, fysioterapeuter osv.) om
emnet ”Myter og fordomme i
sundhedssektoren”. Sundhedsministeren
kommer og taler, og der er fest i
studenterklubben om aftenen.

· VKO-udvalget: Vil lave en folder med
mulighederne for afholdelse af VKO.

· Universitetsavisen: Efterlyser skribenter
fra studierne. Hvis man har lyst til at skrive
noget til avisen, kan man kontakte Bjarke
(bjarkeh@hotmail.com).

· Turnus: Der bliver et dobbelt antal nye læger
i 2007, pga. de nye studieordninger i
København og Århus. Hvis man vil gøre
noget ved problemet, er FADL’s turnusudvalg
stedet.

Ad 4 – Biofysik
Der har været en artikel i Universitetsavisen vedr.
den aflyste eksaminatorieundervisning. Dagens
Medicin og Jyllandsposten er også på vej med
artikler. Det foreløbige resultat er, at Poul Jaszczak
har møde med Med. Fysiologisk Institut. Der
bliver afholdt ekstraforelæsninger som
kompensation for den manglende undervisning.
Tid & sted annonceres på MFI’s hjemmeside.

Ad 5 – Cellebiologi
Studenterrådet blev på sidste møde enige om, at
en fagopdelt eksamen kan accepteres til sommer
som et midlertidigt kompromis. Holdningen er
taget videre til studienævnet.

Ad 6 – Valg til udvalgsposter
Semesterudvalg:
3.-5. semesterudvalget er blevet opdelt i udvalg
svt. de 3 enkelte semestre, og vi mangler
studenterrepræsentanter i alle 3 udvalg. Vi fandt
flg.:
3. sem.: Gry (3. sem.) og Michael (4.). Karen (2.)
holder sig orienteret.
4. sem.: Thomas Juul (6b)

Der opfordres til, at alle prøver at engagere flere
interesserede. Mail til Bjarke, som sætter folk på.

Arbejdsmiljøudvalget:
Christianne og Christine (4. sem) meldte sig.

Internationalt udvalg:
Lene slutter sig til Mads Aage Kristensen. Der
skulle blive indkaldt til møde snarest.

Ad 7 – Eventuelt
Intet til dette punkt.

Hermed indkaldes til

Fællesmøde
Tirsdag den 24. april kl. 16.00

i mødelokalet 1.2.15

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Nyt fra semestrene
3. Meddelelser
4. Studienævnsmødet
5. Eventuelt

Jeg kan ikke komme på flere punkter, men hvis
du har et, så kom med det alligevel...

Alle er lige velkomne, og alle har lige meget at
sige, så kom og se hvad der sker!

Kaffe, the og kage.
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Kongressen omfatter 600 deltagere fra 68 forskel-
lige lande.
IMCC (International Medical Cooperation Comittee)
påtog sig for to år siden, at afholde en GA = general
assembly, august 2001. Der afholdes årligt to GA’er
i vores moderorganisation IFMSA (International Fe-
deration og Medical Student´s Association).
Det der gør denne GA speciel er, at IFMSA´s 50 års
jubilæum skal afholdes samtidig. Danmark har fået
æren, bl.a. fordi IMCC var startskuddet til IFMSA
der opstod et år efter IMCC´s oprettelse i 1950.
IMCC afholder officielt denne GA, mens kun GA-
gruppen, som er en undergruppe til IMCC, arbejder
med projektet. I GA-gruppen kan følgende under-
grupper nævnes:

- Fundraising
- PR & Marketing
- Logistic
- Anniversary day
- Social programme

Idet IFMSA ønskede, at GA’en i Aalborg og organisa-
tionens 50 års jubilæum skulle være noget helt spe-
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...og prøv at arbejde på en klinik for mødre og børn.
Klinikken ligger lidt syd for Calcutta og behandler
primært underernærede børn, men har også en ska-
destue for lokalområdet. Desuden er der fire satel-
lit-klinikker, der betjenes én gang om ugen hver.
Disse klinikker tager sig både af forebyggelse (i form
af vitamintilskud og vaccinationer) og sygdoms-
behandling (alt fra en plov over foden til.....pest!?).
Man skal være imdstillet på at kunne sætte sig selv
igang da det hele ikke er helt så velorganiseret som
herhjemme, men kan man det kan man forvente at få
mange spændende oplevelser.
Alle studietrin kan ansøge. Der skal ansøges 4 mdr.
før den måned man ønsker. Perioden kan være alt fra
1-3 mdr. Der kan ansøges for perioder hele året, men
man skal dog forvente at sommermånederne er po-
pulære og derfor sværere at få. Der skal udfyldes et
ansøgningsskema, der fåes på nettet via adressen
www.ifmsa.org, klik derefter ind på „projects“ og
find der „the Calcutta Village Concept Project“
(CVCP). Herunder finder du en application-form, der
skal afleveres, sammen med to pasfotos, på IMCC
kontoret i kontortiden (det koster 400.- i gebyr, som
du selvfølgelig får igen ifald at du ikke kommer afsted).
Selve opholdet på klinikken koster 120 US$ og man
skal regne med at give            ca. 5-6000.- for flybillet
og rejseforsikring.

Har du nogen spørgsmål så kontakt en af os:
Peter Bruun Tengberg:  pbten@hotmail.com   tlf.
77303676
Kristoffer Barfod:         kbarfod@mdb.ku.dk  tlf.
82320533
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cielt, blev der oprettet en international arbejds-
gruppe. Denne gruppe IOC – international organ-
ising comittee, svarer opbygningsmæssigt til vores
danske arbejdsgruppe LOC – local organising
comittee. Det vil sige, at der er en dansk kassér, en
international kassér, en dansk generalsekretær en
tilsvarende international osv.
Fundraising gruppen søger fonde og sponsorater til
projektet.
PR & Marketing gruppen søger at sætte kongressen
i mediernes søgelys. Fokus og prioriteringer i grup-
pen sker ud fra et fundraisingmæssigt synspunkt.
Logistic gruppen arbejder med alt der vedrører trans-
port, indkvartering, praktisk information, registre-
ring osv.
Anniversary day gruppen arbejder med jubilæums-
dagen d. 6 august. Sørger for programmet, invitatio-
ner og meget andet.
Social programme gruppen arbejder med det sociale
program i det tidsforløb kongressen varer. Arrange-
rer alle festerne, ture mm.
Arbejdet med kongressen intensiveres i den kom-
mende tid. Juli måned er helliget Jylland – både IOC
og LOC flytter til Aalborg. Det bliver en måneds
hårdt arbejde, men der bliver også mange sene næt-
ter på Jomfru Ane gade.
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Kontaktperson: National PR & Marketing koordina-
tor, Line Ivarsson
Email: Line_Ivarsson@hotmail.com
Tlf: 3538 9192
Mobil: 2964 1230
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Turneringen afholdes i weekenden fra d.11/5 -
13/5 på Storstrømmens Golfklubs bane på Fal-
ster med overnatning på Thalia, Marielyst.
Programmet ser således ud:

Fredag
·18 hullers opvarmningsrunde med tee off om
formiddagen.
·Middag og overnatning på Thalia
Lørdag
·Morgenrunde, 18 huller
·Frokost i Klubhuset
·Eftermiddagsrunde, 18 huller.
·Hygge og middag på Thalia
Søndag
·Eftermiddagsrunde, tee off ca. kl. 13-14
·Premieoverrækkelse og FAAARVÆLLLL

Selve turneringen afvikles som en Stapleford
turnering over tre runder med 4-bolde. Der vil
derud over være præmier for dagens bedste runde,
”tættest på hul”, længste drive osv.. Det er såle-
des muligt at deltage på det plan man har lyst og
tid til og prisen vil selvfølgelig afhænge af hvor
meget man deltager.
Prisen vil ligge omkring 1000,- for hele weeken-
den og inkluderer green fee til 4 runder, mad,
overnatning og præmier. Denne pris er kun vej-
ledende og afhænger af antal deltagere; jo flere
tilmeldinger, jo lavere pris.
Hvis man ikke ønsker at deltage hele weekenden
skal man regne med: green fee ca. 150,- pr. runde,
overnatning 80,- pr, døgn og ca. 50 – 60,- for mad
pr. døgn. Frokost i Klub huset lørdag er for egen
regning.

Ønsker du at deltage i dette forhåbentlige fanta-
stiske arrangement, så giv dig til kende ved at
ringe eller maile til

Søren Johan
38194008 35261613
Bobbyfun.mdb.ku.dk
Arrangementet er også åbent for ens venner,
som ikke nødvendigvis har direkte tilknytning til
Panum.

Med eget udstyr bortset fra flaske: 2335kr.
Med komplet eget udstyr: 2135kr.
Tilmelding til turen lukker tir. 22. maj. OBS
! Kun 2 pladser tilbage. For tilmelding sendes
en mail til PUC@dk2net.dk med flg. opl.: Tur,
navn, e-mail, tel.nr, højde, vægt, sko. nr. (til
udstyrsleje). OBS at tilmelding kun er gyldig
med betalt medlemskontingent og depositum på
400kr. Dep. tilbagebetales ikke.
Restbeløb skal være PUC i hænde senest ons. 8.
aug.
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For at deltage i PUCs Lysekil-tur kræves med-
lemskab af PUC. Dette udgør 100kr. for indmel-
delse, samt et kontingent på 200kr./sem. Dvs.
300kr., som betales sammen med depositum til
turen og gerne før.
For indmeldelse sendes en mail til
PUC@dk2net.dk med flg. oplysninger: Navn, fød-
selsdato, adresse, tel.nr., e-mail, studie, seme-
ster/hold, dykkercertifikat?, antal dyk?, sidst
dykket dato?
Samtidigt indsættes den rette sum på PUCs
konto i Danske Bank (Husk at opgive navn v.
indbetaling!): Reg: 3156 Konto: 3156125970
Alle turpriser indsættes på samme konto.

Spørgsmål vedr. arrangementer, og PUC i al-
menhed, kan rettes til PUC@dk2net.dk eller
direkte til formanden, Christian, på 40111006
eller næstformanden, Erik, på 26184156.

��������������	�
Efter tonerne fra Luciaoptoget i december lang-
somt klingede ud, meldte trangen til at sprede
glæde og undren sig atter hos Eventgruppen.
Efter afbud fra Tandfeen blev Påskeharen kon-
taktet i håb om hjælp til at fejre påsken og
forårets komme. Således blev 500 påskeæg nat-
ten til d.17 gemt rundt omkring på Panum –
forhåbentlig til glæde for mange flittige stude-
rende.
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For alle uden et dykkercertifikat som gerne vil
prøve at trække vejret under vand eller overve-
jer at tage et dykkerkursus.
Tidspunktet for intro-dyk er torsdag 10. maj. Vi
starter arrangementet med dykkerteori på
Panum, fra kl. 14-16. Herefter er der spisepause,
hvorefter der er praktisk dykning i Tingbjerg
skoles svømmehal fra 18-23.
Det eneste du skal kunne, for at deltage, er at
svømme, være alment rask og positivt indstillet
overfor store mængder vand. Det eneste som
skal medbringes er badetøj og et håndklæde.
Resten organiserer PUC for dig og sørger for en
uforglemmelig og motiverende oplevelse!
For at deltage sendes en mail til PUC@dk2net.dk
med flg. opl.: Navn, fødselsdato, tel.nr., e-mail,
studie, semester/hold samt højde/sko.nr. (til ud-
styr). Endvidere bedes indbetalt et beløb på
110kr. til PUCs konto til dækning af udstyrsleje,
luft til flasker m.m.
Til arrangementet vil også være mulighed for
tilmelding til PUCs dykkerkursus i september
2001. Vælger du at tilmelde dig kurset indgår de
110kr for prøvedykket i kursusafgiften. Mere info
om dykkerkurser flg. på et senere tidspunkt.
Maks. antal deltagere er 20 og sidste frist for
tilmelding og betaling er man. 23. april.
Så op på dupperne og meld dig til semesterets
største begivenhed for vandhunde!
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Årets højdepunkt! 8 dages dykkertur til Sveriges
dykkermekka, Lysekil, 70km nord for Göteborg.
Der dykkes i Gullmarsfjorden, Sveriges eneste
rigtige fjord, hvor stejle klippevægge strækker
sig ned til dybder på 100m og mere....
Dykning i Lysekil stiller dog visse krav til dykke-
rens kunnen, hvorfor turen kun anbefales for AOW,
CMAS** eller tilsvarende. Folk der evt. ikke har
sådanne grader, men har dykket med PUC før
eller har erfaring i dykning i koldt vand må også
meget gerne melde sig til ! Er du i tvivl om du er
erfaren nok til at tage med så send os en mail
eller ring.
Turen strækker sig fra lør. 18. aug. til søn. 26.
aug. Om lørdagen gennemføres et ”tilpasnings”
dyk i DK, hvorefter der er afgang mod Lysekil
søndag morgen. Vi bor i to lejede sommerhuse.
Hjemrejsen finder sted søn. 26. aug. med an-
komst i Kbh. sen aften.
Vi regner med, at alle deltagere får mindst 12
dyk hver. Max. antal deltagere er 13.
Prisen for turen, inkl. al transport, udstyr m.m.,
men eksl. mad: 2870kr.
Med eget ABC-udstyr, komplet dragt og bly:
2555kr.
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Du skriver i et tidligere nummer af MOK, at du har
fået revet nogle teaterplakater ned.
Denne nedrivning kobler du til at plakaterne har
båret teksten farcisterne, og visse personer har for-
tolket dette som et udtryk for politisk propaganda af
den højreekstremistiske slags.

Nu kan man jo let springe til sådanne umiddelbare
konklusioner, men som gammel erfaren
plakatopsætter-på-panum-aktivist, tror jeg hunden
ligger begravet et andet sted.
Det tog mig nemlig noget tid at lære, at hvis man
ikke forsyner sine plakater eller opslag med dato, ja
så bliver de simpelthen revet ned. Ligeledes må man
heller ikke påklistre disse på ruderne i svingdørene,
da dette kan medføre diverse uheld.

Alt denne erfaring blev i hin dage belært mig af en
autoriseret plakatnedriver. En fyr som også tit er
behjælpelig med andre informationer, såsom at man
eksempelvis ikke må medbringe kaffe i auditorierne.

De bedste hilsner

Andreas H. Lundh
Plakatopsætter
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