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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: Cahtrine Collin
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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, studentersekretærer
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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Eksamensafmelding skal ske senest 5 hverdage før
den første eksamensdag ved personlig eller skriftlig
henvendelse til eksamenskontoret. Ved alle eksami-
ner skal du være opmærksom på at udeblivelse eller
for sen afmelding tæller som et eksamensforsøg.

��� ��� �:�
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fast-
sat bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte
deleksaminer på studiet.

For studerende på gammel studieordning:
Fase I (1. – 6. semester) skal være bestået senest 6
år efter påbegyndelsen af studiet. Hvis du er begyndt
på studiet sommeren 1994 eller senere gælder det
endvidere, at du skal have bestået kemi og anatomi
I senest 2 år efter påbegyndelse af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået senest
6 år efter bestået Fase I.

Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, dvs.
inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.

��� �"��������&'��#� �"����������7

Du skal have bestået eksamen i basal humanbiologi
inden du kan påbegynde 3. semester. Eksamen i celle-
biologi skal være bestået inden 4. semester. Senest
2 år efter du har påbegyndt dit medicinstudie, skal
du have bestået eksamen i humanbiologi, cellebiologi
og TAS.
Senest 6 år efter du er begyndt skal bachelor-
uddannelsen (1. – 6. semester) være bestået, og se-
nest 6 år efter du har bestået bacheloruddannelsen
skal kandidatuddannelsen (7. – 12.semester) være
bestået.
Eksamensmæssigt skal du være opmærksom på, at
du efter 2. semester SKAL deltage i tentamen/eksa-
men i humanbiologi, TAS og cellebiologi.
Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister.
Hvis man har overskredet sine tidsfrister pga. doku-
menteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist
gives dispensation.

:% �9:; ��� <�
For alle eksaminer gælder, at man kun har 3
eksamensforsøg i hvert fag. Udeblivelse tæller som
et eksamensforsøg. Reeksamen tæller som et nyt,
selvstændigt eksamensforsøg. Der kan kun undta-
gelsesvist gives dispensation til at gå til eksamen
mere end 3 gange i et fag.

 =�::% �9:;
Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og senest
på eksamensdagen kl. 9.00 meddele dette til
eksamenskontoret. Sygdommen skal være dokumen-
teret med lægeerklæring, dateret i sygdoms-
perioden, som skal være eksamenskontoret i hænde
senest 3 hverdage efter sygemeldingen. Hvis det
drejer sig om en mundtlig/klinisk eksamen skal du
samtidig meddele instituttet eller afdelingen, at du
er blevet syg, så de ikke venter forgæves på dig.
Dette skal du gøre senest 15 min. før eksamen, dog
senest kl. 9.00. For sen sygemelding betragtes som
udeblivelse, og tæller som et eksamensforsøg.

Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en
tilsynsførende, og sørge for at vedkommende note-
rer, at du har forladt eksamen p.g.a. sygdom.
Skriv selv: SYG SKAL IKKE RETTES på NCE-papi-
ret med dit eksamensnummer og aflever dette til
den tilsynshavende. OBS! Husk selv at beholde den
grønne kopi.
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Derefter skal du omgående søge læge, og fremsende
en lægeerklæring til eksamenskontoret senest 3 hver-
dage efter eksamens afholdelse. Hvis du forlader
eksamen på grund af sygdom, vil opgavebesvarelsen
ikke blive bedømt, og eksamen tæller ikke for et
forsøg
Har du været syg til ordinær eksamen, og er tilmeldt
en eventuel sygeeksamen, men fortsat er syg til sy-
geeksamen, skal du melde dig syg igen, og indsende
fornyet lægeerklæring. Med mindre den første eks-
plicit angiver sygdommens varighed til også at om-
fatte tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers
standardformuleringer: „kortere varighed“ respek-
tive „længere varighed“ gælder normalt henholdsvis
14 dage og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en
eksamen, inde for de fastsatte frister, tælles pågæl-
dende eksamen ikke som et eksamensforsøg.

Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksa-
men, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som mundt-
lig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke auto-
matisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men
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Ja så er det slut. Dette nummer af MOK er
semesterets sidste.
Vi går på sommerferie i forvisning om at:

MOK's hjemmeside www.studmed.ku.dk/
mok får en helt ny og lækker indpakning iløbet af
sommerferien. Kort sagt vi sløjer commodore 64
looket.

Sølle 14% af de medicinstuderende gad
stemme om sammenlægningen af Vagtbureauerne i
Odense, Århus og København. Det blev iøvrigt et
overvældende JA TAK til 1 vagtbureau istedet for 3.

Folk opfører sig ordentligt på Roskilde Fe-
stivalen.

Kommer til pumpeparty den 3/7 i Klubben.
MOK udkommer igen den 5/9 med deadline

den 3/9 kl 12.00
Ha' en rigtig god sommer
MOK-red/Jon
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�
at du selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret
!
Dette skal ske i forbindelse med sygemelding
eller senest 3 hverdage efter.

�::% �9�;����; 96���/:�:�

For studerende på gammel studieordning vil der
være reeksamens mulighed efter en del af de ordi-
nære eksaminer. Det er her en forudsætning for del-
tagelse i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3
eksamensforsøg i det pågældende fag. Det er ligele-
des en betingelse, at du har været tilmeldt og er
mødt op til, men ikke har bestået den ordinære eksa-
men. Udeblivelse fra en eksamen giver ikke adgang
til reeksamen, men tæller som et eksamensforsøg.
Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10
dage efter ordinær mundtlig eksamen eller 7-10 dage
efter offentliggørelsen af karaktererne fra skriftlig
eksamen.
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tids-
punkt. Der er derfor ingen mulighed for at få en
sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Li-
geledes er der ingen mulighed for en reeksamen, hvis
du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er til-
meldt syge/reeksamen. Såfremt du er beretti-
get hertil, skal du selv tilmelde dig på eksamens-
kontoret.

 Er du på ny studieordning vil der ikke være re-
eksamens mulighed ved eksamen efter 1. semester,
mens der efter andet semester tilbydes re-eksamen i
cellebiologi.

�:��:�������::% �9�;����;
For studerende på gammel studieordning er der mu-
lighed for reeksamen på de fleste  semestre. For to
fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til

de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen, nem-
lig psykiatri og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer
skal bestås i samme eksamenstermin.
Anatomi I: To prøver (spot og mundtlig) med samlet
bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både spot og
mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den mundt-
lige eksamen, kan den gennemførte spot tages med
til sygeeksamen i den mundtlige del.
Medicin: Faget består af en mundtlig/klinisk og en
skriftlig del, der opfattes som to selvstændige eksa-
miner. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og
skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Både den mundt-
lige og den skriftlige eksamen skal bestås samme
termin.
Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke
indbyrdes afhængige.
Kirurgi: Som medicin, se ovenstående.
Cellebiologi er i denne sammenhæng en undtagelse
idet spot-prøven og den skriftlige eksamen skal
beståes individuelt og ikke nødvendigvis i samme
termin.

:% �9:; %���:�
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal
være skriftlige og velbegrundede.
Du kan klage over:
1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af
eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets forhold
til pensum.
2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spot-
præparater el.lign.).
3/ Bedømmelsen (dvs. karakteren eller
tentamenresultatet).

Generelle klager over opgaveformuleringen, rela-
tion til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten
af spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal sti-

les til eksamenskollegiet i det pågældende fag, og
afleveres senest 3 dage efter eksamens afholdelse,
da der er tradition for at fagene afholder deres første
censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der
valgt eksamensformænd/kvinder (se MOK), der sam-
ler de generelle klager sammen, og sørger for, at
klagerne og svarene offentliggøres i MOK. Der er
ikke hjemmel i bekendtgørelsen om eksamensklager
for disse kollektive, generelle klager, så faget kan
godt nægte at svare på en klage, trods henstilling fra
studienævnet om at gøre det. I så fald er du henvist
til at benytte den individuelle klageadgang (se ne-
denfor).
Individuelle klager over f.eks. en karakter, et
eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det
lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet.
Fristen for at klage over en karakter er senest 2 uger
efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurde-
res af censor og eksaminator, og de skal svare senest
2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt
svar, og såfremt du ønsker at anke afgørelsen, skal
det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget.
Anken skal ligeledes stiles til Dekanen. Der nedsæt-
tes herefter en uvildig ankekommission bestående af
en lærer, to censorer og en student. De træffer den
endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde karak-
teren, at hæve den eller at tilbyde en ny eksamen.
De kan ikke sænke en karakter.
Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge
senest 2 måneder efter indgivelsen af klagen og ved
sommereksamen senest 3 måneder efter. Ankenævnets
afgørelse er endelig.
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Med venlig hilsen
Studievejledningen
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Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.

Torsdag 09 –10 10 – 13 Camilla Götzsche International vejleder

15 –16 16 – 19 Palle Rasmussen

Fredag 14 –15 11 – 13 Jes Braagaard

Mandag 12 –13 13 – 15 Lone-Emilie Rasmussen

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Camilla Götzsche

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

Marianne Jakobsentlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

�������



�

�������������

��������������������
Emnekataloget for forårets OSVAL I opgaver kan
afhentes i kommoden udenfor OSVAL-sekretariatet,
lokale 9.1.41.

Der kan ikke laves fast aftale med ønsket vejleder
før fordelingen på institutter og afdelinger har fun-
det sted! Dette sker som anført i emnekataloget i
begyndelsen af forårssemestret.
Emnekataloget giver mulighed for at orientere sig
om OSVAL I generelt og for at studere forårets
emner. Fordeling på institutter og afdelinger sker
efter introduktionens første dag, og skal sikre en
retfærdig fordeling af pladserne i tilfælde af plads-
mangel på de ønskede institutter og afdelinger.
ALLE skal derfor aflevere et prioriteringsskema med
ønskede institutter/afdelinger før der træffes aftale
med en vejleder. Der vil ikke blive taget hensyn til
aftaler indgået før den centrale fordeling har fundet
sted.
Yderligere information om reglerne for OSVAL I kan
læses i emnekataloget - og har du spørgsmål efter
læsningen, er du velkommen i OSVAL-sekretariatet.

Gitte Birkbøll, sekretær for OSVAL
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Monday, October 1 – Wednesday, October 3, 2001
Gl. Avernæs, Helnæsvej, Ebberup, Fyn
Program overview:
Monday, 1 October, 2001:
12.00 – 13.00 Arrival and registration.
14.00 – 17.00 SYMPOSIUM I: Apoptosis.
Organizer: Marja Jäättelä, Danish Cancer Society
19.00 – 20.30 EMBO LECTURE: Luis Serrano,
European Molecular Biology Laboratory,

Heidelberg: Protein folding and design.
Tuesday, 2 October, 2001:
09.00 – 12.00 SYMPOSIUM II: Transcriptional
regulation.
Organizer: Susanne Mandrup, Odense University.
13.00 – 16.00 SYMPOSIUM III: Expression
analysis in functional genomics
Organizer: Peter Kristensen, Aarhus University.
16.00 – 17.30 Poster session and exhibition

17.30 – 19.30 SYMPOSIUM IV: Exhibitors
showcase.
Wednesday, 3 October, 2000:
09.00 – 12.00 SYMPOSIUM V:. Structural
biology and protein engineering
Organizers: Lotte Vogel, Copenhagen University and
Daniel Otzen, Aalborg University
13.00 Departure.
Detailed program is published in BioZoom vol. 4, no.
2 and www.biokemi.org

Registration on-line: www.biokemi.org.
Full registration fee: 2200 kr. includes lodging, meals
and transportation from Odense.
Reduced registration fee: 1400 kr. for Ph.D. students
and specialestudents.
The number of participants is limited to 100.
Deadline for registration and abstracts: September
15, 2001.
Secretariat: Danish Society for Biochemistry and
Molecular Biology, Department of Clinical
Biochemistry, Glostrup Hospital, 2600 Glostrup,
Denmark. br@dcb-glostrup.dk. Tel: 43 23 24 56. Fax:
43 23 39 29.
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I øjeblikket mangler vi to personer til et projekt
om forskellige typer morgenmad. Projektet fore-
går på Forskningsinstitut for Human Ernæring
(FHE) på den Kongelige Veterinær- og Landbo-
højskole, Rolighedsvej 30, Frederiksberg.
Vi skal bruge unge mænd mellem 20 og 40 år,
raske, ikke-rygere og ikke bloddonorer. Det dre-
jer sig om 10 formiddage en gang om ugen fra nu
og til begyndelsen af september, med ophold fra
uge 28 – 31. Forsøgene foregår fra kl. 8 til kl. 12
på hverdage, der skal indtages et morgenmåltid,
tages løbende blodprøver via veneflon, udfyldes
appetitskemaer, samt spises en frokost. For dette
simple arbejde udbetales 4000 kroner (skatte-
pligtige), ved gennemførelse af hele forsøgs-
rækken. Er du interesseret da kontakt: Bente
Kramer Møller, tlf. nr. 32559191, eller på
bente@fald.dk

��������������
��
��
Til forskningsprojektet “Nervevækstfaktorers be-
tydning for nerveregeneration i dyremodel” har
vi brug for friske kræfter.
Vi har et rigtig godt projekt, hvis:
Du
er stud. med. med bestået fase 1 eller stud.
scient.
er interesseret i grundforskning og det perifere
nervesystem
kan starte til efteråret

Du er velkommen til at kontakte Ph.d.-stud
Mette Wolthers,  Neurofys afd, Medicinsk Fysio-
logisk Institut, 10.4.37. Tlf. 35 32 75 14 eller
Prof. Christian Krarup, Klinisk neurofysiologisk
afd. 3063, Rigshospitalet. Tlf. 35 45 30 60
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Motiveret medicinstuderende søges til Radiolo-
gisk evaluering af totale hofteproteser
Skolarstipendiet vil foregå som et delprojekt i
et større studie på Frederiksberg Hospital,
Ortopædkirurgisk Klinik, med formål at klar-
lægge den kliniske holdbarhed af forskellige slid-
flader i en hybrid hofteprotese (cementeret skaft,
ucementeret skål).
Start: snarest mulig, efter aftale
Ved interesse henvendelse

Klinisk assistent, læge  Marianne Nygaard
Ortopædkirurgisk klinik  Ndr. Fasanvej 57-59
2000 Frederiksberg C Tlf.: 38163454 Mobil:
23213027 Overlæge  Arne Borgwardt
Ortopædkirurgisk klinik  Ndr. Fasanvej 57-59
2000 Frederiksberg C Tlf.: 38163450 Mobil:
20139015
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Ja, det kræver en utrolig indsats - og det rigtige
studiemateriale.

Jeg har en CD-ROM til salg, som jeg selv har
brugt til at læse op til USMLE Step 2.
Den er fra Appleton og Lange, har 2.200 USMLE-
type questions, og inkluderer en guide til effek-
tiv eksamensforberedelse fra bedstsælgeren First
Aid of the USMLE serie.

Denne CD-rom er uundværlig, hvis du skal læse
op til USMLE step 2 - fordi man ikke blot får
gennemgået hele pensum på en dynamisk og in-
teressant måde ved at løse opgaver, (og læse
svarene bagefter), men også fordi man kan time
sig selv og komme ind i en rytme, hvor man
simulerer selve eksamens situationen - ved at
løse en blok på 50 opgaver ad gangen og have ca.
70 sek. per spørgsmål, i 9 timer i træk.

Sælges for 450 (nypris er 975).

Det koster i alt 7000+7000+11000+3000=dvs
28.000 kr at melde sig til alle eksaminerne, og
manukuktionskurserne i USA til koster ca. 20.000
kr per kursus.
Vedrørende generel information om USMLE, og
hvordan man kan komme til at arbejde i USA, er
det bedst at gå ind på hjemmesiden
www.ecfmg.org eller tale med studievejledningen,
som har mapper liggende med specifikke instruk-
ser og gode råd.  Desværre har jeg ikke mulighed
for at give generel information om alle forhold
vedrørende arbejde i USA.

Er du interesseret i at købe CD-ROM, ring da til
33 93 55 90.
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Jeg er blevet tildelt turnus i Århus amt og øn-
sker at blive på Sjælland.
Hvis du har fået turnus på Sjælland 2002 og
kunne tænke dig Århus amt, så kontakt mig på:
tlf.: 35 85 96 69 / 25 34 43 10
E-mail: mobu@worldonline.dk
Vh
Morten Bundgaard
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Om at konferere, informere, skrive journal-
notater, epikriser, skadejournaler, m.m

���(�������(��(����
Hvem har ansvaret, vikaren eller overlægen?
Hvilke rettigheder og pligter har man?
Kan der klages over vikarer, og hvordan garde-
rer man sig mod det, mm

 ���.��������� �#��&�������� ��
����� &���������&&�
Gode råd og diskussion om hvordan man som ung
og uerfaren lægevikar bedst samarbejder med
sygeplejerskerne, og bevarer/får den nødvendige
autoritet.

�(��������"
Hvad er lønnen, hvad koster et vagtværelse etc.

 "���"�&�� ��� "#&�����&�.����
Gode og generelle råd. Mere information om
dette punkt følger i programmet.
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Torsdag d. 28 juni, klokken 16.30-ca. 21
Løvens Kemiske fabrik, Industriparken 55, Bal-
lerup.

6���(����7
Lotte Alin, jurist, Lægeforeningens Ansvars-
udvalg.
 Søren Brostrøm, læge, phd-stipendiat, lærebogs-
forfatter.
Peter Fahmy, læge. (arrangør)

0��7
Gratis.  Løvens Kemiske Fabrik, Leo, er sponsor
og byder på en let anretning.

����������7
Via e-mail, og er bindende, da der er et begræn-
set antal pladser.
Skriv navn, adresse, semester, og hvor du skal
have vikariat til:
� ���B����&!����-��� 1.��8���#
������2

Du får svar, og et mere detaljeret program med
e-mail.

*	��	��8
E-mail adressen i sidste nummer var forkert, det
beklager vi meget, den rigtige står nu ovenfor.

 &+���'�7
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kon-
takte Peter Fahmy 35 35 75 79
pfahmy@hotmail.com
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Bevægeapparatets anatomi,
sælges for 200  (nypris 700)
Indre organer
sælges for 150  (nypris 500)

Ring 33 93 55 90
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I dag tillægges kost en væsentlig betydning for
udviklingen af en række kroniske sygdomme,
herunder hjertekarsygdomme, kræft, knogleskør-
hed og fedme. Imidlertid er kostens rolle i for-
bindelse med sygdomsudvikling langt fra afkla-
ret og desuden meget kompleks.

Enheden for Epidemiologisk Kostforskning (EEK)
er en ernæringsepidemiologisk forskningsenhed
beliggende ved Center for Sygdomsforebyggelse,
KAS Glostrup. Pr. 1.august 2001 flytter de fysi-
ske rammer for enhedens virke til H:S Institut
for Sygdomsforebyggelse, som har til huse på
det tidligere Kommunehospital i København

Vores forskningsarbejde er centreret omkring
kosten som determinant for udvikling af kronisk
sygdom og beror fortrinsvist på brug af de analy-
tiske ernæringsepidemiologiske metoder. Vi har
i kraft af samarbejde med en række forskningsin-
stitutioner adgang til store databaser med rele-
vante oplysninger til brug for epidemiologisk
kostforskning og råder bla. over en større  kost-
database bestående af individspecifikke kost-
oplysninger indsamlet i forbindelse med
Befolkningsundersøgelserne i Glostrup. På grund-
lag af databasens kobling til landets registre
over sygelighed og død er der skabt en unik mu-
lighed for at udforske sammenhænge mellem kost
og helbred.

Vi vil gerne invitere forskerspirer ind i miljøet
til at arbejde med nogle af de spændende og
relevante projekter, som vi har på bedding.

Vi tilbyder i første omgang to 6 mdrs
scholarstipendier med start d 1.september 2001.
Vi forestiller os at du er studerende indenfor
lægevidenskab eller human ernæring og at du i
kombination med et studieprojekt (speciale eller
OSVAL II) gerne vil holde studiefri i en periode
for at prøve forske på fuld tid.

Vi forventer af dig, at du er interesseret i at
prøve kræfter med en forskningsopgave i et kræ-
vende forskningsmiljø. Vi regner med at du alle-
rede er fortrolig med basal anvendelse af IT til
at skrive og regne og søge på nettet. Vi satser på
at du med vores hjælp kommer i gang med at
skrive en engelsksproget videnskabelig artikel
indeholdende de nye resultater fra dine analy-
ser. Både vores mere erfarne forskere, vores
statistiker og instituttets øvrige personale er
parate til at støtte dig i forventning om et godt
kollegialt samspil.

Hvilket projekt du tildeles, taler vi nærmere om
når vi aftaler din ansættelse. Du vil blive ind-
kaldt til interview med enhedens ledelse. Løn-
og ansættelsesvilkår følger de gældende over-
enskomster for scholarstipendier.

Du kan få yderligere oplysninger om
stipendierne ved at henvende dig til enhed-
ens daglige leder læge, ph.d. Susanne
Høidrup (shoi@glostrupamt.dk; telefon 43 23
32 64). Din skriftlige ansøgning skal inde-
holde dit c.v. med dokumentation for rele-
vante eksaminer, kurser og tidligere ansæt-
telse, eventuelle relevante skriftlige arbej-
der, samt en beskrivelse af din motivation
for at søge stipendiet. Ansøgningen sendes
til læge, ph.d. Susanne Høidrup, Center for
Sygdomsforebyggelse, Enheden for Epide-
miologisk Kostforskning, KAS Glostrup, Ndr.
Ringvej 57, 2600 Glostrup senest d. 20.6 2001
kl 12.00.
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„KOM OG HØR !   CAND.JUR. ANNE LOUISE
SCHELIN, LEKTOR PÅ KU I MEDIERET M.
SPECIALE I YTRINGSFRIHED M.M., FOR-
TÆLLE OM DE JURIDISKE ASPEKTER VEDR.
LÆGELØFTET“
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Mødet er åbent for medlemmer og andre inte-
resserede.

Mødeprogrammet er som følger :
Mødeleder : Professor overlæge, dr.med. Niels
Høiby, formand for DSLY

1) Niels Høiby : „Indledning og baggrund for mø-
det“.

2) Cand.jur. Anne Louise Schelin, Lektor i medie-
ret på KU med speciale i ytringsfrihed :
    „Lægeløftet - Hvad er det værd ??.    - Juridi-
ske aspekter vedr. lægeløftet m.v.“.

3) Overlæge, dr.med. Arne Borgwardt, formand
for Foreningen af Speciallæger (FAS) :
    „Ytringsfriheden for læger, FAS’ synspunkter
og muligheder“.

4) Tidl. ministersekretær i Undervisningsmini-
steriet Carsten Lunding :
    „DJØF’iseringen og ytringsfriheden“.
     -Carsten Lunding har skrevet kronikken „Når
DJØF’ere prostituerer sig“,
       i Politiken d. 17.februar 2001.

5) Professor, dr.med. P.A.Krasilnikoff,  tidl. over-
læge for børneafd. på Hvidovre Hospital :
    „Forløb, kollegiale reaktioner, ombudsmands-
indgreb og senere konsekvenser af
    Krasilnikoff-sagen på Hvidovre Hospital“.

6) Speciallæge i plastikkirurgi Jørgen Pless,
Svendborg :
    „Forløb og kollegiale reaktioner af Pless-sa-
gen på Odense sygehus“.

7) Generel panel diskussion

Oplysninger om mødet : Stig Ekkert :
ekkert@dadlnet.dk
VEL MØDT !!!
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Som bekendt udkom der ikke nogen adressebog
for 2000/2001, hvilket jeg syntes var utrolig ær-
gerligt. Så for at hjælpe evt. festaber med at
finde hende (eller ham) den søde fra fredags-
baren igen, vil jeg gerne arbejde for, at vi får
udgivet en opdateret bog til efteråret.

Arbejdet med bogen består i at finde trykkeri,
annoncører, arrangere fotografering og klippe/
klistre.

For at undgå dobbelt arbejde, vil jeg høre om der
findes en gruppe, der har påtaget sig denne op-
gave? Hvis ja så ring til mig på 21 29 13 90.

Ellers vil jeg opfordre interesserede i at ringe til
samme nr., da opgaven har brug mere end mine
10 tommelfingre.

			�	
��



�

SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 23 – 28/5-2001 – 3/6-2001

Man tir  ons tor re Lør Søn Ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 5 10 7 7 7 11 9 56
Udækkede vagter 1 3 0 1 4 3 2 14 25
Opskrevne 4 4 3 2 2 10 8 33

Aften 15-23
Bestilte vagter 15 12 12 9 7 16 9 80
Udækkede vagter 0 1 0 6 3 3 0 13 16
Opskrevne 10 8 8 3 5 15 17 66

Nat 23-07
Bestilte vagter 11 15 13 8 19 12 11 89
Udækkede vagter 6 6 8 2 9 0 0 31 35
Opskrevne 0 2 2 2 11 13 12 42

Bestilt i alt 31 37 32 24 33 39 28 224
Udækket i alt 7 10 8 9 16 6 2 58 26
Dæknings % 77 72 75 15 51 84 92 26

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 uge 23 - 28/5  2001 – 3/6-2001

Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Ialt
Arbejdsløse hold 0 0 0 0 2 2 0 4
Planlagte vagter 12 12 12 12 15 15 15 93

Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen mellem kl. 16.00 og 18.

Vagt- og Servicechef
Træffetider i lige uger

Gitte: Tirsdag, Onsdag &
gh@fadl.dk Fredag

11.00 - 12.00
Søren : Mandag & Torsdag
sr@fadl.dk 10.00 - 12.00

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

11.00 - 12.00
Søren : Mandag & Fredag
sr@fadl.dk 10.00 - 12.00

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter af-
tale. Telefonnummeret er stadig

�����������.
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.
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Åbningstider i
Ekspeditionen

På grund af arbejdspres i
forbindelse med efter-
regulering og personalefra-
træden, er ekspeditionen i
Vagtbureauet i hele juni
måned kun åben for person-
lig henvendelse på tirsdage.
Vær venlig at respektere
dette.
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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.
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= Rigtig gode chancer.  = Gode chancer.

 =Mindre gode chancer.  = Dårlige chancer.

DER ER I GENNEMSNIT KUN 4 OPSKREVNE OM DAGEN. SÅ
SKRIV JER OP HURTIGST MULIGT
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SEMESTERHÆFTE

Vi er på Vagtbureauet så småt ved at gå i gang med
planlægningen at efterårets semesterhæfte. Hvis du
har en god idé til et indlæg i hæftet, f.eks. om arbejdet
som fadl-vagt, eller noget helt andet, vil vi meget
gerne høre fra dig. Du er meget velkommen til at
kontakte os enten pr. telefon eller mail.

Venlig hilsen
Gitte & Søren

VAGTBUREAUETS
POSTKASSE PÅ PANUM  !

Det er nu kun muligt at ilægge lønsedler i postkassen
ved svingdøren. Og husk KUN lønsedler. Vores post-
kasse bliver tømt 2 gange om ugen.

ATT:  DA DETTE ER DET
SIDSTE NR. AF MOK, ER DET
SÅ KUN MULIGT, AT SE NYT
FRA VAGTBUREAUET PÅ
VORES HJEMMESIDE PÅ
INTERNETTET. GOD
SOMMER.

SOMMERFERIEJOB PÅ
NAKSKOV SYGEHUS
Intensivafdelingen på Nakskov Sygehus søger
en øvet SPV´er,  der er interesseret i at få dispen-
sation til vagter i sommerferien.
Da der ikke er mulighed for at få transport-
godtgørelse til og fra København, vil det være en
fordel hvis du alligevel holder sommerferie på
Lolland eller Falster.

Krav: Du skal have min. 400 SPV-timer, overve-
jende somatiske.

Yderligere oplysninger: kontakt Kirsten eller Søren
på Vagtbureauet tlf. 35 24 54 05/35 24 54 04

INTENSIVHOLD 4102
søger 1 nyt medlem til afd. 542
KKHH
FADL’s mest kompetente intensiv hold (4102) til-
byder DIG en enestående chance for at videreud-
vikle din kliniske erfaring ved, efter oplæring at
arbejde på lige fod (og ansvar) med intensiv syge-
plejersker.

Dette indebærer at du allerede kan, eller kan lære:
at blande/give medicin, herunder pressorstoffer
og antibiotika.
at tage a-punkturer, blodprøver, venyler, ekg m.m.
at gå stuegang med lægerne fra de forskellige
afdelinger.
at køre kontinuerlig hæmodialyse (PRISMA)
at blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex
(PDM)
at kunne arbejde selvstændigt
at arbejde med alle de andre ikke allerede nævnte
ting intensiv personale må beskæftige sig med,
herunder psykisk observation og pleje af patienter
og pårørende, akutte livs redende procedurer, op-
sætning og tilslutning af respiratorer/BiPAP/CPAP
osv. osv. osv.

Vi forventer at du:
har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres
fra.
har bestået farmakologi.
kan tage 8 vagter om måneden i det første halve
år.
er fleksibel, selvstændig og engageret.
kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter.

Vagtstart:
juni/eller efter aftale.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være på vagtbureauet mandag
11. juni  2001 klokken 12.00.

Yderligere informationer:
For yderligere info kontakt venligst holdleder Anja
Pedersen på 33 21 12 22.

HOLD 4402 PÅ
THORAXKIRURGISK
INTENSIV PÅ
RIGSHOSPITALET SØGER
 1 nyt medlem til indsupplering  i juli
og vagtstart i august.

Vi er: Et permanent vt-hold på afdeling 4141 på
Riget. Holdet er stabilt og velfungerende, og har
været aktivt på afdelingen i mere end 10 år. Vi
dækker AV og NV i hverdagene, hele døgnet i
weekenden.

Vi tilbyder: Et selvstændigt og varieret studiejob,
som giver mulighed for at træne en række basale
kliniske færdigheder, men også for at stifte be-
kendtskab med højt specialiseret og avanceret
behandlingsudstyr. Arbejdsopgaverne omfatter
bl.a.:
Observation og personlig pleje af afdelingens pa-
tienter. Disse omfatter bl.a.: Lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass-
og klapopererede patienter, hjerte- og lunge-
transplanterede patienter og børn opereret for
kongenitte hjertefejl.
Indgift af forskellige IV væsker og blodprodukter.
Udtagning af blodprøver og div. dyrkninger.
Forbindings- og drænpleje.
Dialysebehandling inkl. peritoneal- og hæmodialyse
(Prisma).
Elektronisk observationsskema/kardex (PDM)

Vi kræver:
At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok til at
arbejde med ofte kritisk syge patienter.
At du tager: Min.25 vagter i alt de første 3 måne-
der, min. 6 vagter pr. måned det første år. Efter et
år er det muligt at gå ned i vagter (”gå på pen-
sion”).
At du har 400 VT-timer.
At du har bestået fysiologi.
At du er indstillet på at tage 4 aflønnede følge-
vagter.

Ansøgere som er tidligt på fase II vil blive priorite-
ret. Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive
på holdet i mindst et år.

Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelses-
krav, hvis vi vurderer, at ansøgeren er kvalifice-
ret, og man skal således ikke afholde sig fra at
søge, hvis man f.eks. ikke har nok VT-timer.

Yderligere oplysninger: Kontakt Jakob Hjorth Niel-
sen (tlf. 23 83 69 66).

Ansøgningsfrist:  Mandag den 18. juni 2001 kl.
12.00 til VB.. Ansøgningsblanket fås og afleveres
på VB.

Ansættelsessamtaler:  Afholdes på afdelingen i
sidste uge af juni/første uge af juli.

HOLD 4406 PÅ HERLEV
INTENSIV SØGER 7
VENTILATØR TIL
INDSUPPLERING
HURTIGST MULIGT.
Holdet er startet i december 2000. Da
vi efterhånden er kommet op på at
dække hele månedens aften- og natte-
vagter, samt week-end DV, har vi brug
for yderligere 3 ventilatører.

Afdelingen har 8 sengepladser med et almindeligt
intensivt klientel: KOL, pneumoni, kirurgiske ptt.;
endvidere har vi en del hæmatologiske ptt., samt
dialysekrævende intensivpatienter fra hele Køben-
havns Amt.

Som medlem på hold 4406 vil du

få en masse søde kolleger (både læger, plejeper-
sonalet og os andre ventiler er søde)
få ansvaret for din egen patient
få mulighed for at oparbejde kompetence og selv-
stændighed
få kendskab til dialyse, herunder selv udføre
peritoneal dialyse
lære at omgås, blande og indgive medicin på en
forsvarlig måde
også lære en masse andre spændende og rele-
vante ting

Krav:
Bestået farmakologi
300 VT-timer
5-6 vagter pr. måned

Ansøgningsfrist: Mandag den 18. juni  2001  kl. 12
på Vagtbureauet (tlf. 35 24 54 05)

Du er meget velkommen til at ringe til holdleder
Anette Jensen 39 27 47 86  for at høre nærmere
om holdet eller blot tilkendegive din interesse.
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SPV-FLYVERHOLD 1503 !
Holdet skal dække alle typer SPV-vagter. Det kan
altså  både være psyk., afdelings-og hjemme-
vagter, holdet bliver sendt ud til.

Når holdet ikke er i arbejde, dækkes også løse
SPV-vagter. På den måde er man som holdmedlem
stort set altid sikret arbejde på de planlagte ”vagt-
dage”.

Krav:  Du skal kunne tage ca. 4 vagter hver må-
ned, have haft min. 200 SPV-vagter .

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

Ansøgningsfrist: Mandag den 18. juni 2001 klok-
ken 12:00

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

HOLD 3302 -DET FLYVENDE
BØRNE - VT - HOLD SØGER
NYE MEDLEMMER
Vi har førsteret til børn (BVT-vagter) på Rigshospi-
talet, hvorfor vi kan garantere næsten 100%, at
du kommer på vagt, når du er skrevet op. Vores
børn er søde og nuttede, og der er god opbakning
fra  og godt samarbejde med sygeplejeskerne. På
holdet er vi søde mennesker alle sammen, som
tager hensyn til hinandens små behov og særhe-
der.

-Du skal være børnevt’er, eller have min. 150 vt -
timer, og tage det førstkommende børne - vt -
  kursus.

-Du skal kunne tage min. 4 vagter pr. mdr.

Er du interesseret, eller har du bare et lille spørgs-
mål, er du velkommen til at ringe til vagtbureauet
35 24 54 05 eller Kristina på tlf. 36 46 84 80.

Vi glæder os til at høre fra dig.

HÆMODIALYSE - 4202
Herlevs hæmodialysehold søger 2
nye medl. (vi tar’ hensyn til planlagt
ferie)
Har du lyst til: - mere selvstændighed på dine
vagter
- tage ansvar og arbejde som sygeplejerske
- bedre løn
- at være sikker på at få dine vagter, når de er
planlagt
- at blive en rasende dygtig kliniker
- at blive en haj til at stikke
- at være fri for nattevagter.
Vi er et lille hold på 10 medlemmer, der fungerer
som bufferhold på Herlevs hæmodialyseafdeling
og får hver måned et varierende antal planlagte
vagter, primært aften- , weekend- og vagter i fe-
rierne.
Vi er forpligtet til at tage 8 vagter pr. 4-ugers
vagtplan, men kan godt tage flere, hvis vi har lyst
til det. Efter 1000 hæmodialysetimer kan man gå
på pension og tage 4 vagter pr. vagtplan.
Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse
på 2-3 patienter, samt observation, medicingivning,
evt. sårskift, suturering af dialysekatetre, stue-
gang m.m. under dialysen.
Vi er ofte flere studenter i vagt samtidig, og vi har
et glimrende samarbejde med afdelingens syge-
plejersker.
Arbejdstider:  Man-fre: 7.30-15.00 og 15.00-22.30,
lør: 7.30-15.00 og søn. 15.00-22.30.
Krav: - min. 200 VT-timer. Har du mindre timer,
så søg alligevel.
- fase II, afsluttet 6. sem.
- bestået farmakologi indenfor 1 år
- 8 vagter/mdr
- at du er flink og fleksibel, og villig til at indgå i et
samarbejde med afdelingen, til fordel for begge
parter.
Oplæring: 10 lønnede følgevagter med
sygeplejerske/student, lige efter sidste eksamen.
1. ansøgningsfrist: Mandag den 11. juni
2001 kl. 12.00 til VB.
2. ansøgningsfrist: Mandag den 18. juni
2001 kl. 12.00 på VB.
Ansættelsessamtale: På afdelingen .
Har du spørgsmål, så ring til holdleder Jesper
Milthers 38 86 18 67.
Og husk så: Herlev hospital er kun 25 minutter fra
Panum på cykel.

HOLD 4203 PÅ
HÆMODIALYSEN RH
søger 3-4 nye dialyseassistenter til spændende
arbejde i sommer.
Planlagt ferie vil blive respekteret.

Vi forventer:
At du har min. 400 VT-timer
at du har bestået fase I + farma.
at du kan tage mange vagter i juni, juli og August
(bortset fra i din egen ferie, selvfølgelig).

Vi tilbyder:
En god arbejdsplads, med et spændende job.
Gode indtjeningsmuligheder.
10 lønnede oplæringsvagter.
Flexibel arbejdstid/mængde

Ansøgningsfrist: Mandag den 11. juni  2001 på
vagtbureauet.

Der vil efterfølgende være samtaler.

For eventuelle spørgsmål er du velkommen til at
kontakte holdleder Mikkel Vammen tlf. 35 36 09
14.

VT-HJEMMEHOLD 4604
SØGER  2 NYE
HOLDMEDLEMMER
+ vi mangler desperat at få dækket
8 vagter fra den 24/7-31/7-01 begge
dag incl.fra kl. 21.00-07.00.

Vi er et lille, hyggeligt hold, der passer en 14-årig
dreng med sølvkanyle i hans hjem på Amager.
Drengen lider af sygdommen Mb. Crouzon.
Arbejdet består primært af 10-timers nattevagter
fredage og lørdage tillige med enkelte dagvagter,
samt skoleferie-perioderne.

Krav:
Minimum 150 VT-timer
Du skal kunne tage min. 2  vagter om måneden.
Et udmærket sublement til SU.

Yderligere oplysninger: Holdleder Alexander tlf.
20 71 85 11.

Ansøgningsfrist: Mandag den 11. juni  2001 på VB
kl. 12.00.
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FADL´s  regnskab for 2000 er nu revideret og god-
kendt, ligeledes er budget for 2001  godkendt. Tradi-
tionen tro bringes hermed en økonomioversigt ved-
rørende regnskabet for 2000 samt budgettet for 2001:
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I 2001 er der budgetteret med en indtægt på Kr.
2.252.833, hvilket dækker kontingentindtægter, ren-
teindtægter samt div. indtægter. I 2001 har repræ-
sentantskabet valgt at bibeholde kontingentet på
Kr. 725,00 pr. halvår. Repræsentantskabet har god-
kendt et budgetteret underskud på
Kr. 731.517.

Mødeomkostninger Kr. 271.000 dækker udgifter
til bestyrelsen, repræsentantskabet,
parlamentarikerkompensation, generalforsamling,
valg , medlemsaktiviteter samt div. møder.

Lønninger Kr. 1.613.350 dækker udgifter til lønnin-
ger administrativt personale, lønkompensation vagt-
bureauet, ATP, lønsumsafgift, tillids-/sikkerhedsre-
præsentant-ordning, psykolog-bistand til medlemmer
samt personaleuddannelse.

Kontorhold Kr. 520.000 dækker udgifter til porto,
telefon, fax, kontorartikler, gebyrer bank / giro/PBS,
forsikringer, tidsskrifter, inventar, advokat, revisor
samt div. EDB-udgifter.

Bevillinger Kr. 580.000 dækker  bevillinger til:
· Thalia Kr. 150.000
· Det Medicinske Studenterråd  Kr. 120.000
· MOK  Kr. 100.000
· Projekt og støtte  Kr. 60.000
· Foreningshåndbog  Kr. 10.000
· Kursus for politikere  Kr. 40.000
· Medicinfortegnelsen Kr. 55.000
· Udlejning Thalia Kr. 45.000
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I 2000 har der været en indtægt på  Kr. 2.453.926
hvilket dækker kontingentindtægter, bidrag til kursus-
formål fra vagtbureauet,  samt renteindtægter. I
forhold til det budgetterede underskud på Kr. 724.400
har underskuddet for 2000 været Kr. 273.596.

Mødeomkostninger Kr. 125.172  dækker udgifter
til generalforsamling, bestyrelse/repræsentant-skab
mv. samt medlemspleje.

Lønninger  Kr. 1.608.633  dækker udgifter til løn-
ninger fast personale, lønsumsafgift, ATP, persona-
leuddannelse, personaleomkostninger, lønudgift til
vagtbureauet, samt lønudgift til tillids-/sikkerheds-
repræsentant-ordning og psykolog-bistand til med-
lemmer.

Kontorhold  Kr. 482.195 dækker udgifter til kontor-
artikler, porto, kopimaskine, tidsskrifter, telefon,
fax, forsikringer, div. EDB-materiale, vedligeholdelse
kontormaskiner,  bank/giro/PBS-omkostninger, ad-
vokat og revision.

Bevillinger Kr. 511.522  dækker bevillinger til:
· Det Medicinske Studenterråd  Kr. 125.000
· MOK  Kr. 110.000
· Projekt og støtte  Kr. 36.672
· Avance gruppelivsforsikringer -Kr. –281
· Foreningshåndbog Kr. 6.370
· Medicinfortegnelsen Kr. 55.000
· Journalkoncept Kr. 18.761
· Thalia Kr. 160.000

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget
velkommen til at rette henvendelse til FADL´s se-
kretariat,  FADL´s regnskaber er naturligvis frit til-
gængelige for alle medlemmer. Dog skal det bemær-
kes, at regnskaberne ikke kan udleveres.

De bedste sommerhilsner til alle fra Sekretariatet

 Linda og Anette
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Der er modtaget 720 stemmesedler, hvoraf 12 er
ugyldige, da de er poststemplede efter den 21/5. Der
er derfor optalt 708 rettidigt afleverede stemmesed-
ler
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Ønsker du, at FADL skal fortsætte arbejdet hen imod
etablering af et landsdækkende vagtbureau udfra
udkast til vedtægter(fundats)?

Fordelte de afgivne gyldige stemmer sig således:

JA: 611 86,3 %
NEJ:   88 12,4 %
BLANK:    9   1,3 %
I alt 708
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Skal de FADL-medlemmer som bliver medlemmer af
fondsbestyrelsen have honorar for deltagelse i
bestyrelsesmøderne?

Fordelte de afgivne gyldige stemmer sig således:

JA: 286 40,4 %
NEJ: 396 55,9 %
BLANK:   26   3,7 %
I alt 708

Der er i alt 4949 stemmeberettigede, hvilket giver
en valgdeltagelse på 14,3 %

København, 28/5 2001
Anja Heyn Sørensen Århus
Christian Jeppesen København
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