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2001

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: Undervisningslokalerne, bygning 8
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: Ulandsgruppen IMCC
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Hvis du skifter adresse behøver du ikke at give Stu-
die- og eksamenskontoret besked, da vi dagligt får
opdateret samtlige studerendes navne og adresser
fra folkeregistret. Det eneste du behøver at gøre for
at sikre dig, at vi har din korrekte adresse til udsen-
delse af årskort, eksamensbreve o.l. er at give Fol-
keregistret i din kommune besked.

Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved
følgende forhold:

* Beskyttet adresse
Hvis du i Folkeregistret står registreret med en be-
skyttet adresse, skal du omgående give Studie- og
eksamenskontoret besked om hvilken adresse vi i
stedet for må benytte, når vi sender post til dig.

* Post sendt til en anden adresse, end folkeregister-
adressen
Hvis du ønsker at få tilsendt din post til en anden
adresse end din folkeregisteradresse skal du forholde
dig på følgende måde: Du meddeler Studie- og
eksamenskontoret din nye adresse og perioden denne
adresse skal gælde for.
Eksamensbreve, årskort o.l. vil herefter blive sendt
til denne adresse lige indtil, at du på eget initiativ
giver Studie- og eksamenskontoret besked om en
anden adresse.
OBS! Dette gælder specielt også alle studerende,
som ikke er udstyret med et ”rigtigt” dansk cpr-
nummer.

* Post sendt til en udenlandsk adresse
Hvis du flytter til en udenlandsk adresse og ønsker at
få tilsendt post fra universitetet dertil (årskort-
fornyelser o.l.) skal du forholde dig på følgende måde:
Giv enten folkeregistret i din kommune besked eller
meddel det direkte til Studie- og eksamenskontoret.
Din post vil så blive sendt til den udenlandske adresse
indtil du igen giver folkeregistret/Studie- og
eksamenskontoret besked om en dansk adresse, hvor
du ønsker din post sendt til.

* Pseudo-CPR-nr.
Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de
bliver optaget på Københavns Universitet bliver fra
Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk CPR-
nr. (pseudonr.), der som eksempel kan se ud som
følger: 760172-0004. Dette nummer har man indtil
man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk
CPR-nr. Når man har fået det skal man henvende sig
på Studie- og eksamenskontoret med sit gamle studie-
kort og få udstedt et nyt. Husk at medbringe dit nye
sygesikringsbevis eller anden form for dokumenta-
tion på dit nye cpr.nr.

���������	�


Hvis du ændrer navn behøver du ikke længere at
fremvise navneattest på eksamenskontoret for at få
det ændret i universitetets system. Hvis du husker
at ændre det hos folkeregistret i din kommune får vi
automatisk oplysningerne via edb-træk. Du skal dog
stadig aflevere (hele) dit årskort med dit gamle navn
på for at få udstedt et nyt.

OBS! Husk dog altid at give klinikudvalget og FADL
besked om navne- og adresseændringer, da de ikke
har adgang til universitetets cpr.træk fra folkeregi-
stret.
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Alle spørgsmål bedes rettet til: SU-kontoret, Fiol-
stræde 22. Også selvom der står, at du skal kontakte
dit uddannelsessted for i SU-sammehæng er Fiol-
stræde dit uddannelsessted (de tager sig af al SU-
administration for alle universitetets studerende).
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Alle studerende, der i sommerens løb har husket at
forny deres årskort vil modtage deres nye årskort i
slutningen af august/starten af september måned.
Har du endnu ikke fornyet dit årskort, skal du straks
kontakte Studie- og eksamenskontoret, da sidste frist
var 15. juli.
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Husk at besøge vores hjemmeside på www.sund.ku.dk/
nyside.asp?valg=st , hvor du kan finde diverse oplys-
ninger om bl.a eksamensforhold o.l.
OBS! Vi flytter til en ny adresse i løbet af sensom-
meren, men vil naturligvis angive denne adresse på
vores gamle side og i MOK, når det bliver aktuelt.
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På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbe-
tjening for Studerende på adressen www.ku.dk/selv-
betjening/. Her kan du bl.a. finde følgende ting:
Adresseoplysninger, Årskortfornyelse, Studier,
Eksamenstilmelding-/afmelding, Eksamensresultater
(kursusattester), Valgret og Årskortfornyelse.
PIN-kode kan rekvireres på Studie- og eksamens-
kontoret.
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Al tilmelding og afmelding af undervisning og spørgs-
mål om holdsætning o.l. foregår for FASE I-stude-
rende hos studiesekretærerne på Panum og FASE 2-
studerende hos kliniksekretærerne. Du kan i dit lek-
tionskatalog se kontaktpersonerne for de enkelte
semestre.
Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at
kontakte Studie- og eksamenskontoret.
Med venlig hilsen

Studie- og eksamenskontoret
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Tilstede: lektor Kjeld Lyngborg, lektor Henrik
Arendrup, lektor Folmer Elling, stud. med. Christian
August Engell (12. sem.), stud. med. Katrine Bagge
Iversen (10. sem.), stud. med. Anne-Marie Glargaard
(9. sem), stud. med. Fatima S. Shah (7. sem.), sekre-
tær Rita Dalhammer, studentersekretær Laura L.
Johnsen

Fraværende: Prof. Torben V. Schroeder, prof. Knut
Aspegren, prof. Olaf Paulson, overlæge Henrik Per-
min, lektor Viggo Jønsson, overlæge Helle Aggernæs,
stud. med. Susanne Skovgaard Hansen (13. sem),
stud. med. Peter Plomgaard (11. sem.), stud. med.
Henriette Jensen (8. sem.), stud. med. Morten Ve-
ster-Andersen (8. sem., RAS), stud. med. Hen-
rik Løvendahl Svendsen (7. sem., RAS)

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Formanden er ikke til stede. Næstformand Christian
Engell leder mødet. Ingen meddelelser.

4. Meddelelser fra studienævn mm
Intet relevant.

5. Meddelelser fra sekretariatet
Der blev afholdt tutormøde d. 30. maj. Her enedes
man om at indføre underskriftslister til kontrol af
fremmøde til klinikkerne på 7. og 8. semester, da der
ofte kun møder omkring fem studerende til undervis-
ningen. Klinikudvalget støtter dette og indfører ord-
ningen som forsøg, hvor de studerende selv medbrin-
ger papiret til underskrift og underviser kvitterer
hver gang.

����������
MOK har oprustet på nettet. Vores hjemmeside er
blevet opdateret og pakket pænt ind.
Du kan stadigvæk downloade din helt egen private
pdf- udgave af MOK allerede tirsdag morgen/formid-
dag.
Desuden barsler vi med et større debatforum for de
medicinstuderende på Panum medio oktober. Her
kan alle få afløb for alle de dejlige oplevelser de har
på dette rare studie
Vi håber desuden at udvikle en bogsektion hvor æl-
dre studerende kan tegne og fortælle om de bøger de
brugte da de gik på f.eks 2 semester.
Så brug os, det bliver vildere end en temaaften på
DR2
MOK-red/Jon
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Til pigerne og drengene
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De humanbiologistuderende fordeles forsøgsvis til
deres to ugers kliniske ophold i august via sekreta-
riatet. Det bliver de sædvanlige afdelinger, der va-
retager opgaven.
9. semester har givet udtryk for, at der savnes et
evalueringsskema til klinikopholdene. Klinikudvalgt
tager initiativ til at få udformet et sådant, da der
ikke foreløbigt kommer et fra centralt hold.
3. semester er nu i deres sidste ophold. Der er kom-
mer tilbagemelding om, at de studerende ønsker to
ophold af en uges varighed for at se et bredere spek-
ter. Klinikudvalget fastholder den nye ordning med
et ophold a to uger, da vi mener, at denne ordning
øger udbyttet på afdelingen.
Refusionsopgørelserne over den kliniske undervisning
i F2001 er sendt ud til afdelingerne. Sekretariatet
ønsker eventuel uddybning og kommentarer fra afde-
lingerne.
Leif Christensen har endnu ikke indkaldt til mødet
med de tre klinikudvalg, som skulle have været af-
holdt inden sommerferien.

6. Meddelelser fra semestrene
Intet til dette punkt.

7. Evt.
Intet til dette punkt.

KAGE: Torben Schroeder tager kage med på mødet
den 23. august 2001

Referent: Studentersekretær Laura L. Johnsen
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Tilstede: Overlæge Gorm Jensen (GJ), afd. Læge
Peter Hesselfeldt (PH), stud. med. Mikkel Westen
(MW), stud. med. Lasse Lund (LL).
Fra sekretariatet: Lone Qvistgaard (LQ).
Afbud: Hans Perrild og Birthe Glenthøj.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Godkendelse af referat: Godkendt.

Meddelelser fra formanden: Der har været uregel-
mæssigheder med de kliniske eksamener. GJ har ta-
get kontakt til studieleder Poul Jasczcak, der lover
bod og bedring til næste gang. Vi håber, det går.

Meddelelser fra underviserne: Mave tarm kirurgerne
har til hensigt at inddrage fantomerne i et nyt for-
bedret introduktionsprogram til 7. semester. Udval-
get bifalder dette og skal opfordre til, at andre afde-
linger bruger fantomerne – også i hverdagen.

Meddelelser fra studerende: Nihil.

Meddelelser fra sekretariatet:  Mødet til fordeling
af de studerende på fase II i de forskellige klinik-
udvalg er netop afholdt. Der bliver flere og flere
studerende til de samme praktikpladser. Det er alle-
rede et problem på nogle semestre, hvor man har
været nødt til at overbooke. På andre semestre har
de, der har tilmeldt sig for sent, ikke fået en plads på
semestret og dermed fået ufrivilligt frisemester.
Derfor endnu en opfordring til at sende tilmeldin-
gerne rettidigt. Hvis man gør det, har man krav på
en plads.
Fire studerende på 13. semester fra hvert klinik-
udvalg er blevet sendt til Næstved Central Sygehus.
Vi er tilfredse med, at disse pladser er blevet lige-
ligt fordelt mellem udvalgene.
LQ vil tage kontakt til Birthe Høgh for at bede hende
forestå introduktionen af 7. Semester på vegne af
klinikudvalget, da GJ er bortrejst. Ligeledes vil
sekretærerne for klinikudvalget, bede stud med Maja
Stegager Hansen byde de studerende på 7. Semester
velkommen på vegne af de studerende og fortælle
om hverdagen i klinikken.

Møderække i efteråret:
Mandag den 3. september
Mandag den 8. oktober
Mandag den 12. november
Mandag den 10. december
Næste møde er fastsat til mandag den 3. september
kl. 15.00. Fortsat god sommer.

Lasse Lund, referent.
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Er du træt af øvelser fra kl.16 – 18?
Synes du lærebogen i fysiologi er håbløs?
Er førstehjælpskurset for kort?
Er forelæseren i ”Golgi-apparatets liv og levned”
genial?

Hvor giver du din mening til kende om vores fag og
kurser?

Det gør du (bl.a.) ved at deltage i evaluerings-
udvalgets undersøgelser.

Hvad er Evalueringsudvalget?
Evalueringsudvalget for medicin er et udvalg under
Studienævnet, som består af underviser – og
studenterrepræsentanter. Udvalgets opgave er at
varetage evalueringer af de enkelte kurser på medi-
cin. Da der er ufattelig mange kurser på dette stu-
die, foretages hovedparten af evalueringerne som
stikprøvekontroller, hvor enkelte fag tages ud og
granskes. Alle kurser på ny studieordning evalueres
dog som et minimum én gang. På 2. del varetages
evalueringen af de kliniske kurser af klinikudvalgene.

Hvordan arbejder Evalueringsudvalget?
Når et kursusforløb evalueres, får samtlige studen-
ter på en given årgang udleveret et spørgeskema.
Disse kan til tider  være omfattende, men ikke mere
uoverkommelig end 10-30 minutters arbejde. Efter
besvarelse afleveres skemaerne til Evaluerings-
udvalget, som står for indtastning, statistisk bear-
bejdelse af resultaterne samt udarbejdelse af rap-
porter. Disse sendes til Studienævnet, som tager
stilling til resultatet. Derudover holder Evaluerings-
udvalget møder med kursusledere og fagrepræsen-
tanter for i fællesskab at rette op på kursers eventu-
elle mangler - samt glæde sig over dets eventuelle
fortræffeligheder.

Hvad nytter det?
Det nytter noget at deltage i evalueringerne. Det er
en enestående mulighed for at evaluere et kursus-
forløb og få ændret ting og sager: Lærebøger er ble-
vet skiftet ud, undervisning omlagt og enkelte un-
dervisere suspenderet på baggrund af evalueringer.
Alt sammen tiltag, som er med til at forbedre den
undervisning vi modtager. Desuden er det vigtigt for
enhver læge/akademiker at være i stand til at give
velargumenteret og konstruktiv kritik.

Hvad kræver det?
At man besvarer sit evalueringsskema. For studen-
ter på den ny studieordning, vil evaluering blive en
fast del af hverdagen. Evalueringsudvalget følger
forløbet tæt, for at rette op på eventuelle mangler
og fejl…og fortsætte med de velfungerende ting.

Hvad er konklusionen?

Jo flere besvarede evalueringsskemaer = desto større
effekt = flere forbedringer

På vegne af Evalueringsudvalget for medicin
Katrine Bagge Iversen 11. sem.
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Til pigerne

Til drengene
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Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.

Mandag 15 – 16 16 – 19 Lone Emilie Rasmussen International vejleder

Tirsdag 11 – 12 12 – 15 Gordon Thomas Jehu

Onsdag 10 – 11 11 – 14 Ulrik Bodholdt
15 – 16 16 – 19 Jon Trærup Andersen

Torsdag 15 – 16 16 – 19 Palle Rasmussen

Fredag 14 – 15 11 – 15 Jes Braagaard

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Lone Emilie Rasmussen.
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
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På fakultetet er vi 7 medicinstuderende ansat som
studievejledere for medicin. Vi træffes enten i vores
åbningstider, eller i telefontiden, respekter venligst
disse !!!
Åbningstiderne står i MOK samt på vores dør i lo-
kale 9.1.33b (på eksamensgangen)
Du kan også se dem på vore hjemmeside:
www.sund.ku.dk/medicin/stv.htm

Vi kan blandt andet bruges til følgende:

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

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

Kort sagt: BRUG OS, det kan være en fordel at
komme før alting er brudt sammen - måske har du
nogle muligheder mht. studiet, som du havde over-
set/ikke kendte til.
Det er vigtig at du komme ned til os inden det går
galt, derved er det nemmere for os at hjælpe.
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Tilmelding til eksamen sker ved personlig henven-
delse på eksamenskontoret i indtegningsugen, i åb-
ningstiden: mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-14.00
& tirsdag, torsdag 9.00 – 15.00. På gangen foran
eksamenskontoret vil der være fremlagt tilmeldings-
blanketter til eksamen. Eksamenstilmelding kan
undtagelsesvist foretages skriftligt, ved fuldmagt eller
efter aftale med eksamenskontoret.
Du kan også tilmelde dig eksaminerne på Universi-
tetets selvbetjeningsservice på nettet:
www.ku.dk/selvbetjening/

Vær opmærksom på tidsfristerne for tilmelding til
eksamen. De bliver opslået i starten af hvert seme-
ster i Universitetsavisen, i MOK og i lektions-
kataloget. Eksamenstilmeldingen dette semester sker
i uge 37, mandag d. 10. september til fredag d. 14.
september (begge dage inklusive)
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Hvis du ikke opfylder indtegningsbetingelserne, og
søger dispensation, men ikke har fået svar endnu på
din dispensationsansøgning, skal du stadig huske at
overholde tidsfristerne for eksamenstilmelding! Når
du tilmelder dig eksamen, skal du blot få noteret på
din eksamenstilmelding, at du søger dispensation.
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STUDIEORDNING AF 2000

1. DEL NY ORDNING

1. semester.
Ved slutningen af 1. semester bør man deltage i
tentamen i Basal humanbiologi. Vær opmærksom på
at man skal have deltaget i denne tentamen efter 1.
studieår !

Indtegningsbetingelser for tentamen i Basal Human
biologi og Medicinsk Kemi er godkendt øvelseskur-
sus i Kemi

Der er ikke syge/reeksameni samme semester ved
Basal Humanbiologi.

2. semester
På/efter 2. semester skal man deltage i eksamen i
cellebiologi og TAS.

Indtegningsbetingelser for eksamen i cellebiologi er
godkendt øvelseskursus i cellebiologi.
Indtegningsbetingelser for eksamen i TAS (tidlig al-
men medicin og sundhedspsykologi) er godkendt kur-
sus i TAS inklusiv godkendt førstehjælpskursus.

Der syge/reeksamen i cellebiologi.
Der er ikke syge/reeksamen i TAS.

For at komme på 2. del skal man have bestået celle-
biologi og basal humanbiologi !

2. DEL NY ORDNING
3. semester
På/efter 3. smester kan man tilmelde sig semester-
prøve i Integreret Organkursus I og tentamen i me-
todelære.

Indtegningsbetingelser til semesterprøve i Integre-
ret Organkursus I er godkendt dissektionskursus i
anatomi samt godkendte laboratorieøvelser.
Indtegningsbetingelser til tentamen i metodelære er
godkendt kursus i metodelære.

GAMMEL STUDIEORDNING

På/efter 4. semester kan du tilmelde dig eksamen i
cellebiologi.
Indtegningsbetingelser:
godkendelse af de obligatoriske studieelementer på
4. semester samt godkendte øvelser i fysik på 3.
semester, og bestået almen og organisk kemi.
På/efter 6. semester kan du tilmelde dig eksaminer i
anatomi II, biokemi, fysiologi samt den integrerede
prøve. For alle de 4 nævnte eksaminer er indtegnings-
betingelser:
· godkendelse af samtlige obligatoriske studie-
elementer på 1.- 6. semester, samt bestået anatomi
I, almen og organisk kemi, TAS, cellebiologi samt
OSVAL I.

FASE II

Tilmelding til 7. semester kræver bestået Fase I

Du skal være opmærksom på, at du IKKE kan få
rykket rundt på undervisningen og således tage kur-
ser fra f.eks. 9. semester på 8.semester.
 
På/efter 7. semester kan du tilmelde dig eksamen i
genetik.
Indtegningsbetingelser:
· for genetik: bestået cellebiologi eksamen.
OBS! Indtil videre kan du tilmelde dig eksamen i
genetik allerede efter bestået eksamen i cellebiologi.
Ønsker du en holdplads i genetik før 7. semester, skal
du søge dispensation for dette.

På/efter 8. semester kan du tilmelde dig eksamen i
mikrobiologi, farmakologi og videnskabsteori II.
Indtegningsbetingelser:
- for eksamen i mikrobiologi: godkendt
mikrobiologikursus.
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Det er meget vigtigt at du overholder de fastsatte
tidsfrister for tilmelding til eksamen. Der gives kun
undtagelsesvis dispensation for disse tidsfrister, og
da kun i tilfælde af dokumenteret sygdom el.lign.
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Fase I:
Adresseændring behøver du ikke længere at meddele
eksamenskontoret, da oplysningerne om din adresse
blive hentet fra Folkeregisteret.
Dog skal du give oplysninger om adresseændring til
eksamenskontoret, hvis du flytter umiddelbart før
eksamen for at være sikker på at få tilsendt dit
eksamensbrev.
Fase II:
Du skal stadig huske at meddele adresseændring til
dit klinikudvalg.

GOD EKSAMEN !!

- for eksamen i videnskabsteori II: godkendte
skriftlige opgaver i faget samt godkendte kliniske
kurser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i farmakologi: godkendte klini-
ske kurser i kirurgi og intern medicin.

På/efter 9.semester kan du tilmelde dig eksamen i
psykiatri, klinisk social medicin og OSVAL II.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kur-
ser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i psykiatri tillige: godkendte
kliniske kurser i faget (inkl. børnepsykiatri).
- for eksamen i klinisk socialmedicin tillige:
godkendte kliniske kurser i faget.
- for eksamen i OSVAL II tillige: godken-
delse fra vejleder samt bestået eksamen i viden-
skabsteori.

På/efter 10. semester kan du tilmelde dig eksamen i
dermatologi/venerologi, oftalmologi og oto-rhino-la-
ryngologi og evt. retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kur-
ser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i dermatologi tillige: godkendt
klinisk kursus i faget.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte kli-
nisk kurser i intern medicin og kirurgi, samt bestået
eksamen i psykiatri.

På/efter 11. semester kan du tilmelde dig eksamen i
arbejds- og miljømedicin, forordningslære og patolo-
gisk anatomi.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kur-
ser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i arbejds- og miljømedicin til-
lige: godkendt klinisk kursus i faget samt beståede
eksaminer i farmakologi og mikrobiologi.
- for eksamen i patologisk anatomi tillige:
bestået eksamen i mikrobiologi.
- for forordningslære tillige: beståede eksa-
miner i videnskabsteori II og farmakologi.

På/efter 12. semester kan du tilmelde dig eksamen i
intern medicin, kirurgi og retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for eksaminer i intern medicin og kirurgi:
godkendte kliniske kurser i intern medicin, kirurgi,
klinisk biokemi, anæstesiologi og neurologi og neu-
rokirurgi samt beståede eksaminer i farmakologi,
mikrobiologi, videnskabsteori, klinisk socialmedicin
og psykiatri.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte klini-
ske kurser i intern medicin og kirurgi samt bestået
eksamen i psykiatri.

På/efter 13. semester kan du tilmelde dig eksamen i
almen medicin, gynækologi/obstetrik, pædiatri og
akut patient.
Indtegningsbetingelser:
- for samtlige eksaminer på 13. semester:
godkendelse af samtlige obligatoriske studie-
elementer til og med 12. semester og godkendt VKO
samt beståelse af samtlige eksaminer til og med 10.
semester samt bestået forordningslære, patologi,
intern medicin, kirurgi og OSVAL I.
- for eksamen i almen medicin tillige: god-
kendt klinisk kursus i almen medicin.
- for eksamen i gyn/obs tillige: godkendt kli-
nisk kursus i gyn/obs.
- for eksamen i pædiatri tillige: godkendt kli-
nisk kursus i pædiatri.
- for eksamen i akut patient tillige: godkendt
kursus i akut patient.
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For undervisningen i de enkelte fag vil visse dele af
undervisningen (øvelser, rapporter m.m.) ofte være
fastsat som obligatorisk undervisning. Som regel
gælder det, at der kræves et fremmøde på 80% ved
den obligatoriske undervisning, men ved øvelser, hvor
der skal afleveres rapport til godkendelse, vil kravet
være 100% fremmøde. Du vil først modtage eksamens-
brev når alle indtegningsbetingelser til faget er op-
fyldt, herunder godkendelse af obligatoriske studie-
elementer. Attestation for godkendelsen af de obli-
gatoriske studieelementer sker via EDB og går di-
rekte til eksamenskontoret.
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Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabe-
lige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøg-
ning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispen-
sere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra stu-
dieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, underskrives
samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:

- navn, adresse, telefonnummer og cpr-num-
mer
- angivelse af studietrin og på fase II også
klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for
de særlige forhold, der kan begrunde en dispensa-
tion)
- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning
eller lign. vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2001 fredag den 28. septem-
ber. Kun ansøgninger, der er begrundet i akut opstå-
ede situationer, vil blive modtaget efter fristens udløb
og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henle-
des på, at visse sager, især ansøgninger om merit-
overførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrå-
des derfor at søge i så god tid som muligt, og i øvrigt
at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en
velbegrundet og fuldstændig ansøgning, vedlagt den
fornødne dokumentation.

Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal føl-
ges for at give en smidig og hurtig sagsgang.

NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræ-
ver en samtale med en studievejleder inden ansøg-
ningen kan behandles.

Dette er gældende for dispensationsansøgninger om
4. gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte an-
dre.
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Studentereksamen med Kemi på A niveau fritager
ikke længere for Medicinsk Kemi.

Studerende der har Kemi på universitets niveau el.
lign. har mulighed for, at søge en hel
eller delvis fritagelse for faget.

For studerende med norsk eller svensk adgangsgi-
vende eksamen gælder, at der ved optagelsen er
foretaget en ækvivalering af keminiveau, hvorfor der
ikke gives yderligere meritering.
Med andre ord, hvis du har norsk eller svensk studen-
tereksamen får du ikke fritagelse for Kemi påbaggrund
af gymnasieniveau Kemi.

Man skal være opmærksom på, at undervisningen i
Kemi integreres med faget Basal Humanbiologi.
Eksamen i Basal Human Biologi og Kemi består af 3
dele: en del med spørgsmål i Basal Human Biologi,
en del med spørgsmål i Kemi og en integreret del
hvor der tages udgangspunkt i at integrere de to fag.
Dette betyder, at selv om du skulle blive fritaget for
Kemi, eksempelvis på baggrund af Kemi fra Univer-
sitetet, skal du stadig besvare denne del af eksamen.

Hvis du vil søge merit, skal du aflevere følgende: en
attesteret kopi af dit eksamensbevis samt detaljeret
fagbeskrivelse for dit kursus. Dette afleveres til Gitte
Birkbøll, lokale 9.1.41. Du vil herefter modtage svar
fra Studienævnet.
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Vi gør opmærksom på at al samundervisning  i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligato-
risk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der
100 % fremmøde.

Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studie-
elementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi.
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I det forgangne semester blev 7 studerende indstil-
let til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensa-
tion til endnu et eksamensforsøg, eller  tidsfrist-
forlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var
også studerende som ikke opnåede dispensation til
et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagel-
sesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg.
Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispen-
sation kan gives. Du skal derfor være sikker på at
være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i
dit 3. forsøg.

Studienævnet kræver at man har haft en personlig
samtale med en studievejleder før sager af denne
karakter kan behandles.

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

Studienævnet
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Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at
denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed
på det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver
uden nogen grund, kan du kun få gentaget undervis-
ningen, hvis der er en ledig plads på det næste seme-
ster.

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervis-
ningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende
børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og
fremmest skaffe dokumentation på grunden til dit
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Som nogle måske har bemærket, starter der hvert
semester nye studerende, der aldrig har set dem før.
Derudover kommer mange ”gamle” studerende i
klemme på grund af, at de ikke er orienterede om
gældende regler på studiet.
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Med venlig hilsen
Studievejledningen

fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i sygdoms-
perioden eller umiddelbart herefter), vandrejournal,
venteliste etc. Derefter skal du ansøge om dispensa-
tion til gentagelse af undervisningen i det efterføl-
gende semester. Du skal søge, så snart problemet
opstår.

Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning for
efterårs- og forårssemesteret er henholdsvis 1. august
og 10. januar - men det er en god ide at ansøge
tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for, hvor-
for du ikke har fulgt undervisningen, og vedlægge
evt. dokumentation.

Kontakt studievejledningen hvis du er i tvivl !!

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

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

Den gældende studieplan samt de gældende regler er
dem der ligger på nettet. Du finder dem på
www.sund.ku.dk.
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Der er oprettet et ekstra hold, se nedenstående
skema for tidspunkter og lokale.

Hold 8
Dag Dato Kl. Nr. Lokale
tir 16.10 10-12 1 1.2.32
ons 17.10 ” 2 1.2.49
tor 18.10 ” 3 1.2.33
fre 19.10 ” 4 1.2.49
man 22.10 ” 5 1.2.50
tir 23.10 ” 6 1.2.33
ons 24.10 ” 7 Annex B
tor 25.10 ” 8 1.2.33
fre 26.10 ” 9 Annex A
man 29.10 ” 10 Annex B

Venlig hilsen

Helle Jepsen, studiesekretær, IMBG, afd. G
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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.
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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 gen-
nem glasdøren umiddelbart til venstre for rampen
ned til RH’s kapel.

Laboratorium for Kliniske Færdigheder
                     Afsnit 5404
                   Rigshospitalet
                   Blegdamsvej 9
                2100 København Ø
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Dato Emne Tidspunkt         Pladser
27/9 IV-adgang 16.15-17.45 6
27/9 IV-adgang 18.00-19.30 6
2/10 Genoplivning 16.30-19.00 6
4/10 Kateter              16.15-17.45 6
4/10 Kateter              18.00-19.30 6
9/10 Genoplivning 16.30-19.00 6
11/10 Sutur 16.15-17.45         6
11/10 Sutur              18.00-19.30 6
16/10 Genoplivning 16.30-19.00 *

18/10 IV-adgang 16.15-17.45 *
18/10 IV-adgang 18.00-19.30 *
23/10 Genoplivning 16.30-19.00 *
25/10 Kateter 16.15-17.45 *
25/10 Kateter 18.00-19.30         *
30/10 Genoplivning 16.30-19.00 *
8/11 Sutur              16.15-17.45 *
8/11       Sutur                 18.00-19.30         *

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

Ophold uden lægelig supervision kræver særlig god-
kendelse, og indtægtsgivende ansættelser godken-
des fra sommeren 1997.
Du skal selv tage initiativ til at arrangere dit ophold
og aftale vilkårene for dette. Institut for socialmedi-
cin kan eventuelt hjælpe med kontakt til samfunds-
medicinske institutioner. Universitetet honorerer
ikke denne undervisning, og du afholder selv eventu-
elle udgifter forbundet med opholdet, rejse, kost og
logi.

Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken „Kurser og møder“.

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.
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Du kan tilrettelægge dine valgfri kurser således, at
du frit kan vælge mellem formaliserede kurser i
fakultetets regi (annonceret her og i lektions-
kataloget), deltagelse i andre fakulteters og højskolers
undervisning og mødeaktivitet, deltagelse i viden-
skabelige selskabers mødeaktiviteter, og deltagelse
i uddannende aktiviteter af anden art. Du skal blot
sikre dig at kurset/mødet er/kan godkendes som VKO
- er du i tvivl, så henvend dig i sekretariatet.

Oplysninger om dette semesters godkendte kurser
finder du i lektionskataloget. Desuden annonceres
løbende andre godkendte tilbud i MOK og på
opslagstavlen ved VKO-sekretariatet.

Sluttelig kan du også deltage i aktiviteter, som du
selv opsøger. Sådanne aktiviteter kræver speciel
godkendelse, som gives af VKO-udvalget (blanket til
forhåndsgodkendelse kan fås i sekretariatet).
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Al aktivitet du ønsker medregnet i dit VKO-forløb
skal attesteres. Ved deltagelse i kurser/møder er
det en god idé at have en på forhånd udfyldt attest-
formular klar, som kun kræver foredragsholderens

eller kursussekretærens underskrift. Attestations-
blanketterne kan hentes i skufferne - tag en stak så
du altid har en ved hånden. Også ophold skal atteste-
res -brug de dertil fremstillede attestations-
blanketter.

En fuld kursusdag regnes til 6 timer og giver 1 point.
Korterevarende uddannelsesaktiviteter giver brøk-
dele af dette ene point. Et 3 timers møde giver
således ½ point.

Ved ophold forventes normal arbejdstid, og et op-
hold tælles derfor i arbejdsdage, ikke i timer. 2 døgn-
vagter tæller således for 2 dage - ikke for 3 x 8 timer
x 2 = 6 dage! Det er meningen du skal få et fagligt
udbytte af dit ophold - ikke at det skal gennemføres
på kortest mulig tid.

Når du har haft kurser og ophold svarende til de 6
uger, tager du alle dine attestationer med ind på
eksamenskontoret til registrering.
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Kurser i udlandet kan - ligesom aktiviteter indenfor
landets grænser, der ikke er annonceret i kursus-

kataloget eller som „ugens tilbud“ - opnå godken-
delse efter forelæggelse for VKO-udvalget. Benyt
skemaet til forhåndsgodkendelse, der fås i sekreta-
riatet.

Hospitalsophold i udlandet godkendes uden begræns-
ninger. Andre ophold, f.eks. IMCC-projekter og lig-
nende, vil normalt godkendes, såfremt studenten er
under lægelig supervision.

Råd og vejledning med hensyn til finansiering og
tilrettelæggelse af studieophold ved udenlandske
universiteter eller højere læreanstalter kan opnås
ved:

Det Internationale Kontor
Nørregade 34,4.
1165 København K
Tlf. 35 32 26 26

Har du andre spørgsmål vedrørende VKO, er du vel-
kommen til at henvende dig til sekretæren for VKO.
Du kan også henvende dig til studievejlederne.

God fornøjelse med VKO.

Udvalget for valgfri kurser og ophold
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1-dags seminar på RCT (Rehabiliterings- og Forsknings-
centret for Torturofre)

Tid: Torsdag den 4. oktober 2001 kl. 9.30-15.30

Sted: RCT, Borgergade 13, 1300 København K

Formål: At give medicinstuderende indblik i de hel-
bredsmæssige konsekvenser af tortur og de mulighe-
der man har som læge for at arbejde mod tortur og
organiseret vold

Der gennemgås følgende emner:
- helbredsmæssige følger af tortur
- behandling af torturoverlevere
- forskning og dokumentation om tortur
- etiske dilemmaer for lægen i forhold til
  retshåndhævelse
  (“Doctors at Risk”)
- OSVAL opgaver vedr. tortur

Undervisere: Læger ansat ved RCT samt tidligere
OSVAL studerende

Materiale: Udleveres i forbindelse med undervisnin-
gen

Tilmelding: Senest fredag den 21. september, 2001

Postadresse: RCT, Borgergade 13, Post Boks 2107,
1014 København K
Telefon: 33 76 06 00, Fax: 33 76 05 10, E-mail:
ahh@rct.dk

Kontaktperson: Annette Hart Hansen

Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler. Du kan tale med ham om ensomhed, tvivl,
præstationsangst, misbrug, stress, og meget andet. Det behøver ikke at handle om Gud, tro eller kristen-
dom.

Studenterpræsten kan derudover foretage kirkelige handlinger som dåb og bryllup, og han kan bruges som
kilde til information om fx etiske og kirkelige forhold. Studenterpræsten står desuden for en bred vifte af
arrangementer af forskellig art, som du og alle andre er velkomne til at deltage i.

Læs om studenterpræstens aktiviteter i semesterprogrammet eller på vores hjemmeside www.sund.ku.dk/
praest. Her kan du også tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev, som udkommer ca. en gang om
måneden.

Du kan kontakte studenterpræsten
· personligt på kontoret i lokale 15.2.1,
· telefonisk på 35 32 70 94 eller mobil 20 46 41 93
· via mail på pnh@adm.ku.dk eller
· med almindelig post på adressen Blegdamsvej 3B, lokale 15.2.1, 2200 København N.

Ved siden af studenterpræstens kontor findes et andagtsrum, som kan bruges af alle uanset tro – eller
mangel på samme. Her kan du få et pusterum, ro til eftertanke, en snak med din gud eller hvad du nu har
brug for. Døren er aldrig låst.

�������



�

SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 36 – 27/8-2001 – 2/9-2001

Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 7 9 10 16 11 21 11 86
Udækkede vagter 0 0 0 0 0 11 8 19 22
Opskrevne 21 28 32 26 20 18 1 146

Aften 15-23
Bestilte vagter 10 14 15 23 13 13 10 98
Udækkede vagter 0 0 0 1 0 4 0 5 5
Opskrevne 34 27 30 16 15 7 7 136

Nat 23-07
Bestilte vagter 11 14 20 16 10 13 14 98
Udækkede vagter 0 0 0 0 1 0 12 13 13
Opskrevne 17 22 26 26 18 10 1 120

Bestilt i alt 28 37 45 55 34 47 35 281
Udækket i alt 1 0 0 1 1 15 20 37 13
Dæknings % 100 100 100 98 97 68 42 86

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 36 - 27/8  2001 – 2/9-2001

Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Ialt
Arbejdsløse hold 3 3 1 1 1 1 0 10
Planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18 126

Vagt- og Servicechef

Iløbet af sommeren har vores servicechef
Gitte Haupt sagt op. Sissel Skovgaard er
vagtchefvikar indtil 1. november 2001.

E-mail: sr@fadl.dk
E-mail: gh@fadl.dk

Sissel og Søren
Mandag:  13-15
Tirsdag:   14-16

Sissel
Onsdag:  14-16
Torsdag:  15-17

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
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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.

SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 37 – 3/9-2001 – 9/9-2001

Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt %

Dag 07-15
Bestilte vagter 4 6 8 5 9 9 6 47
Udækkede vagter 3 3 0 0 1 0 0 7 15
Opskrevne 1 2 0 2 2 8 8 23

Aften 15-23
Bestilte vagter 12 14 15 11 16 14 13 95
Udækkede vagter 0 0 5 0 1 0 0 6 6
Opskrevne 12 5 10 6 13 17 17 80

Nat 23-07
Bestilte vagter 15 15 15 13 15 13 13 99
Udækkede vagter 6 5 0 0 2 0 3 16 16
Opskrevne 4 2 6 5 8 17 8 50

Bestilt i alt 31 35 38 29 40 36 32 241
Udækket i alt 1 9 8 5 0 3 3           28         12
Dæknings % 67 77 86 100 92 100 84 87

VT - VAGTER
Ugestatistik for uge 37 - 3/9  2001 – 9/9-2001

Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Ialt
Arbejdsløse hold 1 0 2 2 2 1 0 8
Planlagtevagter 18 18 18 18 18 18 18 126
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SPV-FLYVERHOLD 1503
SØGER NYE MEDLEMMER.

Holdet dækker 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 ”vagtdage”.

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

Ansøgningsfrist: Onsdag den 19. september 2001 kl.
12.00 til VB.

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

SPV HOLD 1601 PÅ
KRÆFTENS BEKÆMPELSE

søger 2 nye medlemmer til indsupplering. Vi er et lille
hold på pt. 4 medlemmer, der varetager interviews og
blodprøvetagning i forbindelse med et case/kontrol
studium om kræft i hjernen på Kræftens Bekæmpelse.
Arbejdet består i at kontakte cases og kontroller, og
derefter forestå interview og blodprøvetagning, hyp-
pigst i hjemmet. Transport foregår i firmabil fra Kræf-
tens Bekæmpelse på Strandboulevarden. Sammen med
FADL i Odense og Århus dækker vi hele Landet. Her
fra København sørger vi for alle interviews øst for
Storebælt. Timetallet er meget varierende, ca. 2
interviews pr. uge. Der må påregnes ekstra vagt-
belastning i efterårssemestret.

Krav: Du skal kunne tage blodprøver
Du skal have kørekort
Du skal kunne deltage i ansættelsessamtale

25. sep. kl. 15.00

Yderligere oplysninger: Holdleder Ida Ebbensgaard,
tlf. 39 40 16 99, efter kl. 18.

Ansøgningsfrist: Fredag d. 21. sep., kl. 12.00 til Vagt-
bureauet

HOLD 3302
-det flyvende børne - vt - hold
søger  3 medlemmer.

Vi har førsteret til børn (BVT-vagter) på Rigshospitalet,
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 samar-
bejde med sygeplejeskerne. På holdet er vi søde men-
nesker alle sammen, som tager hensyn til hinandens
små behov og særheder.

-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 spørgsmål,
er du velkommen til at ringe til  holdleder Camilla
Thomsen tlf. 77 30 34 12 eller til Lone på VB tlf. 35 24
54 05. Vi glæder os til at høre fra dig.

INTENSIVHOLD 4102 SØGER
ET NYT MEDLEM TIL AFD. 542
KKHH

Vi er et veletableret fast ventilatørhold på intensiv
afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som nyt medlem
får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende
arbejde på lige fod med afdelingens sygeplejersker
med  rig mulighed for at udvikle din kliniske erfaring
med meget varierende patientgrupper. Samtidig får du

fornøjelsen af at lære én afdeling at kende, få faste
kollegaer og ret faktisk vide, hvor både toilettet og
kaffemaskinen befinder sig.

Arbejdet indebærer at du vil lære/ eller allerede kan:
At blande/give medicin, herunder pressorstoffer og
antibiotika.
At tage a-punkturer, blodprøver, venyler, EKG m.m.
At gå stuegang med læger fra de forskellige afdelin-
ger.
At blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex
(PDM).
At kunne arbejde selvstændigt – typisk med ansvar
for en patient.
At blive oplært i og fortrolig med at køre kontinuerlig
hæmodialyse (PRISMA).
At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting
der hører til arbejdet på en intensiv afdeling – såsom
psysisk observation, personlig pleje af patienten, ar-
bejde med pårørende, akutte livsreddende procedurer,
opsætning af respirator/BiPAP/CPAP plus meget, me-
get mere.

Vi forventer at du opfylder følgende krav :
Har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres fra,
forudsat relevant tidl. arbejde.
Har bestået farmakologi.
Kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år.
Er selvstændig, fleksibel og engageret.
Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter ( 6 med
en ventil og 2 med en sygeplejerske).

Oplæring :
September

Vagtstart :
September/oktober – eller efter aftale.

Ansøgningsfrist :
Ansøgningen skal være på vagtbureauet mandag 17.
september 2001 kl 12.00.

Yderligere informationer :
Kontakt venligst holdleder Anja Pedersen # 33211222.

PS : Oveni alt det ovenstående følger med en ansæt-
telse også et godt måltid mad hver måned til hold-
mødet, fantastisk god kondi af den korte cykeltur til
Hvidovre og gode råd og erfaringer fra de øvrige hold-
medlemmer fordelt over flere semestre og klinikudvalg.

HOLD 4402 PÅ
THORAXKIRURGISK INTENSIV
PÅ RIGSHOSPITALET SØGER
1 nyt medlem til indsupplering  i
oktober.

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
bekendtskab med højt specialiseret og avanceret
behandlingsudstyr. Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:
Observation og personlig pleje af afdelingens
patienter. 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 måneder,
min. 6 vagter pr. måned det første år. Efter et
     år er det muligt at gå ned i vagter (”gå på
pension”).
At du har 400 VT-timer.
At du har bestået fysiologi.
At du er indstillet på at tage 4 aflønnede følgevagter.

Ansøgere som er tidligt på fase II vil blive prioriteret.
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 kvalificeret,
og
man skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis
man f.eks. ikke har nok VT-timer.

Yderligere oplysninger: Kontakt Jakob Hjorth Nielsen
(tlf. 23 83 69 66).

Ansøgningsfrist: Mandag den 24. september 2001 kl.
12.00 til Vagtbureauet
Ansøgningsblanket fås og afleveres på VB.

Ansættelsessamtaler: Afholdes på afdelingen i
sidst i uge 39.

FASTHOLD 4408 (2006) PÅ
NEUROKIRURGISK INTENSIV
2093 RH
Søger 3 VT-ere til indsupplering

Vi har været fast på afdelingen siden nov. 2000 og
indgår på afdelingen i tæt samarbejde med afd. øvrige
personale.

Vi dækker flg. vagter:

Aftenvagter hele måneden.
Dagvagter i weekends.
Nattevagter mandag til fredag.

Vi forventer at du har:

300 VT-timer
Kunne tage mindst 4 vagter pr. måned.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 12. september 2001 kl.
12.00 til VB (vi har holdmøde den 17).

Yderligere oplysninger: Goldleder Thomas Hildebrandt
på tlf. 39 29 29 75.

VENTILATØRHOLD 4607
NORDSJÆLLAND

Da holdet skal køre med to ventilatører i hver vagt
søger vi 4-5 nye holdmedlemmer til midlertidig ind-
supplering, foreløbig indtil 15. november 2001, hurtigst
muligt.

Vi hjælper en 31 årig tetraplegiker i egen bolig. Patien-
ten er kørestols og respiratorbruger. i personlig pleje,
pasning og vedligeholdelse af respirator, tube og kathe-
terskift. Arbejdet foregår under afslappede forhold uden
indblanding fra anden side og er derfor meget selv-
stændigt. Vi planlægger i samråd med patienten de
daglige gøremål såsom: Indkøbsture eller bare en „kø-
retur i det fri“. Vi får i dagtimerne cirka 5 timers ekstra
hjælp til løft med mere af andet personale.

Kvalifikationskrav: Minimum 200 ventilatør-timer, helst
nogen intensiv samt psykiatrisk erfaring, fleksibilitet
ved vagtplanlægning, 4-5 vagter månedlig og desuden
skal du have kørekort. Det er også nødvendigt, at du
mestrer lettere madlavning.

Vagterne er på 12 timer, og holdet er døgndækkende.
Transporten foregår nemt, hvad enten du foretrækker
eget køretøj, eller tager S-toget fra hovedbanegården.
Der ydes
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1 l/4 times transport hver vej.

Oplæring: Undervisning i Lifecare respirator PLV 100,
samt undervisning i skift af trachealtube.

Ansøgningsfrist:  Snarest

Yderligere oplysninger: Hos holdleder Christian Rothe
tlf.  47 76 51 95

HOLD 4630 SØGER 3 NYE
VENTILATØRER PR. 1.
SEPTEMBER 2001

Holdet arbejder på Frederiksberg og passer en lille sød
dreng på ca. 2 år, der har en cerebral parese, der gør,
at han ikke kan synke tilstrækkeligt og derfor skal
afhjælpes med sugning nogle gange i vagten, ligesom
han skal sondemades via en PG-sonde.

Han lider ofte af øvre respirationsvejinfektioner og er
ofte i antibiotisk behandling.
Pga. synkebesværet skal han observeres og afhjæl-
pes efter sondemadningen (idet han gylper let og evt.
kan fejlsynke dette).
Arbejdet går ud på at suge ham p.n. hvilket i praksis er
nogle gange pr. vagt (oftest tilstrækkeligt med oliven-
knop - enkelte gange dybt) samt give ham mad i
sonden 2 gange  pr. vagt. Desuden skal der skiftes
ble, når dette er nødvendigt og lulles i søvn, hvis han
(undtagelsesvis) vågner.
Holdet dækker nattevager alle ugens 7 dage. Vagttids-
punkterne er fra kl. 22.00 til 06.00 søndag til torsdag,
samt fra kl. 23.00 til 07.00 fredag og lørdag.

Drengen passes i eget værelse og vagtfaciliteterne er
særdeles gode. Der er mulighed for at se TV/video.
Forældrene er utrolig søde og meget glade for holdet,
der er et lille hyggeligt hold på bare 9 medlemmer. Der
er to katte i hjemmet.

Kravene til dig er, at du kan tage min. 5 vagter pr.
måned og at du har over 150 VT-timer.
Hvis du har BVT-kursus vil det være en fordel, men
det er ikke et krav.
Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du finder dette
nødvendigt.
Du skal være glad for børn og have lyst til at arbejde
i et privat hjem.
Vi har holdmøde den 24. september 2001 kl. 17.00,
hvor du skal kunne deltage - så ring og hør mere hos
holdleder: Eja Hilmer tlf. 35 35 54 44, e-mail:
emhilmer12@hotmail.com

Ansøgningsfristen er mandag den 24. september 2001
kl. 12.00 til VB.
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giver dig chancen for at deltage i et udvekslings-
projekt
med tre amerikanske universiteter

HARVARD University, Medical School
CORNELL University, Medical School
VANDERBILT University, Medical School

Hovedidéen i projektet er følgende:

du skal før/under og efter dit én måneds ophold i
foråret 2002 ved et af de tre universiteter obser-
vere og derefter beskrive:
“Health Care Delivery System” på det pågæl-
dende sted og sammenligne med tilsvarende dan-
ske forhold.
dvs.
du skal følge patienten fra første kontakt med
sundhedssystemet over klinikken og videre til
evt. rehabilitering og andre sociale systemer
Den rapport du skal aflevere en måned efter
hjemkomst, må gerne indeholde videoklip og
andre multimedier

Ansøgningsskema og yderligere oplysninger fin-
der du på:
http://www.sund.ku.dk/internat/Jegvilud-
m e d i c i n . h t m # m e d i c i n - u s a
eller ved at kontakte dr.med. Ole Winding, tlf.:
35 32 71 95 vedr. det faglige indhold
ellers Suzanne Andersen, tlf. 35 32 70 57
ANSØGNINGSFRIST 28. september 2001 kl.
12
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1- Physiology (4.udgave)
    Robert M. Berne, Matthew N. Levy
    300 Kr.

2- Biochemistry (4.udgave)
    Thomas M. Devlin
    300 Kr.

Bøgerne er købt sidste semmester, men aldrig
brugt! Helt nye, uden streger!
Hvis du er interesseret ring til...
Gazelle tlf.33313444/61104634
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Fase I og II

Bojsen- Møller:
Bevægeapparatet; 11. udg. 300,-

Geneser: Histologi; 1. udg. 150,-

Burkitt: Wheater’s Functional
Histology (atlas); 3. udg. 300,-
Devlin:

Textbook of Biochemistry; 4. udg. 400,-

Apps: Biochemistry; 5. udg. 100,-

Kampmann:
Basal og klinisk farmakologi;
2. udg. 500,-

Katzung: Pharmacology; 7. udg. 280,-

Michelsen:
Klinisk socialmedicin; 1. udg. 150,-

Ring til Line på tlf.nr. 38 79 92 26
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Raske forsøgspersoner mellem 18 og 50 år søges
til et videnskabeligt forsøg. Formålet med forsø-
get er at undersøge den blodkarudvidende læge-
middel cilostazols (Pletal®) virkning på pulsårerne
i hjernen og i håndleddet og på hjernens gennem-
blødning.  Desuden ønskes en beskrivelse af evt.
hovedpine efter indtagelse af cilostazol.

Baggrund: Nyere forskning viser, at migræne
er forbundet med udvidelse af hjernens store
arterier, og at en række karudvidende stoffer
kan fremkalde hovedpine. Cilostazol er et
blodkarudvidende stof, der i USA anvendes til
behandling af nedsat blodtilførsel til benene, så-
kaldt ’vindueskiggersyge’. Vi vil undersøge
cilostazols virkning på hjernens arterier samt
om stoffet udløser hovedpine hos raske forsøgs-
personer. Denne viden er af stor betydning for
forståelsen af  grundlæggende mekanismer bag
migræneanfaldet og dermed for udvikling af
migrænemedicin i fremtiden.

Hvor: Neurologisk afd. N01, Glostrup Amts Sy-
gehus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Hvor tidskrævende: Du skal møde 3 dage. Den
første dag til en kort lægeundersøgelse (1 time).
De andre dage er til selve forsøget som varer ca.
6-7 timer pr. gang.

Ubehag: Du skal møde fastende. Hjernens blod-
gennemstrømning måles efter indånding af luft
tilsat et radioaktivt sporstof (Xenon). Den sam-
lede radioaktive stråledosis i hele forsøget 3.5
gange den normale årlige baggrundsstråling i
Danmark eller svarende til et røntgenbillede af
mave-tarmkanalen. Der skal lægges plastik-
kanyler i en blodåre (vene) i armen og på halsen
til udtagning af blodprøver. Bivirkning af medici-
nen kan være hovedpine. Der gives en kompensa-
tion for tabt arbejdsfortjeneste på 100 kr. pr.
time.

Krav: Du skal være rask og veje mellem 60 og 90
kg. Du må ikke lide af for lavt blodtryk, og du må
ikke have deltaget i forsøg eller undersøgelser,
som har medført strålebelastning indenfor det
sidste år.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske
Komité, nr KA00111s

Steffen Birk, læge, Neurologisk afd. N01, Amts-
sygehuset i Glostrup.
Tlf. 4323 3060. Personsøger 5012 0854
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Klinisk neurologi og neurokirurgi
3.udg v. Fadl. af Paulson, Gjerris mf.

Rationel Klinik
4. udg. af Henrik R. Wulff.

Ring til Henriette 35381958
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Raske yngre mænd ønskes til undersøgelse på
hudafdelingen på Bispebjerg Hospital i septem-
ber og oktober 2001.

Undersøgelsen går ud på at undersøge om der er
en østrogen- (hormon) virkning af solcremer hos
mennesker.

Deltagelse i undersøgelsen indebærer at man
møder dagligt i to sammenhængende uger på
afdelingen. Endvidere oplægning af venflon ( et
lille rør) i blodåre på underarmen, to gange i
løbet af to uger, indsmøring af krop med creme
indeholdende solcremefiltre og udtagelse af blod-
prøver.

Der gives 1000,- kr i honorar for deltagelse i
forsøget.

Hvis du er interesseret, så kontakt:

Læge Nadeem R Janjua
Læge Mette Henriksen
Telefon 35 31 60 04, 22 46 24 10
Professor dr. med. et pharm. Hans Christian Wulf
Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital
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ONSDAG DEN 26. SEPTEMBER 2001, KL. 16.00

I STUDENTERKLUBBEN

 Dagsorden:
1. Valg af dirigenter
2. Valg af referenter
3. Beretning fra bestyrelsen og kredsens udvalg
4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og HF-udvalg
5. Beretning fra Forlaget og Bogladen
6. Forslag til drøftelse: Sammenlægning af de tre vagtbureauer og de heraf affødte vedtægts-/
lovændringer fremlægges til debat
7. Lovændringer
8. Valgtaler fra lister/kandidater til valget
9. Eventuelt.

HUSK TIL GENERALFORSAMLINGEN AT MEDBRINGE GYLDIGT ÅRSKORT FOR 2001/2002, SAMT
GYLDIG GIROKVITTERING FOR MEDLEMSSKAB AF FADL

VALG TIL FADL KKF’s REPRÆSENTANTSKAB
Valg til FADL’s repræsentantskab 2001/02 afholdes i perioden mandag den 15. oktober til og med fredag den
26. oktober 2001.
Valget foregår som forholdstalsvalg mellem lister. Den første liste der melder sig får bogstav A, den næste
liste der melder sig får bogstav B osv..

Det er muligt at opstille fra 1 til 22 kandidater på hver liste. Enkeltmandsopstilling kræver 5 stillere. Flere
på én liste kræver 15 stillere. Man kan ikke stille for mere end én liste.

HUSK: GENERALFORSAMLINGEN ER SIDSTE FRIST FOR AFLEVERING AF OPSTILLINGSLISTER
TIL VALGET.

Med venlig hilsen
bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening.

NB! Opstillings- samt stillerlister kan fås på FADL’s sekretariat. De er også  trykt i MOK nr. I .
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til behandling under KKF’s generalforsamlings punkt 7 den 26. september 2001.
(2. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love § 13, stk. 2)

Gældende formulering
§ 6,stk. 7.
Ved genindmeldelse efter udmeldelse betales kontingent for hele den periode, vedkommende har været
udmeldt, dog max. 3 år (incl. det regnskabsår, hvor genindmeldelsen sker), med den for disse gældende
kontingenter og evt. anden ydelse. Dog kan dispensation for kontingent for udmeldelses-perioden finde sted,
såfremt dokumentation for betalende medlemskab af anden fagforening foreligger, og såfremt dette med-
lemskab ville kunne have medført dispensation i henhold til § 6, stk. 4.

Forslag til ny formulering
§ 6,stk. 7.
Ved genindmeldelse efter udmeldelse betales kontingent for hele den periode, vedkommende har været
udmeldt, dog max. 1 års kontingent plus den kontingentperiode hvor genindmeldelse sker, med
kontingentsatser og evt. anden ydelse svarende til kontingentperioderne. Dog kan dispensation for kontin-
gent for udmeldelses-perioden finde sted, såfremt dokumentation for betalende medlemskab af anden
fagforening foreligger, og såfremt dette medlemskab ville kunne have medført dispensation i henhold til §
6, stk. 4.

Begrundelse:

Det vurderes at ændringen på sigt giver flere medlemmer, selvom det åbner for en vis udmeldelse og senere
indmeldelse.

Såfremt ændringen vedtages bør det også vedtages, at de der i dag er omfattet af 3-års reglen og løbende
afdrager, nedskrives.

Jeg håber, at generalforsamlingen vil godkende den foreslåede lovændring og gældseftergivelsen.

Med venlig hilsen

Andreas H. Lundh
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til behandling under KKF’s generalforsamlings
punkt 7 den 26. september 2001.
(2. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love §
13, stk. 2)

Gældende formulering
§ 4,stk. 4.
Udmeldelse kan kun ske skriftligt med virkning
fra semesterstart (henholdsvis 1. september og
1. februar) og med én måneds varsel. Personer,
der er frameldt Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, betragtes dog som udmeldt ved framel-
delsen fra studiet. Medlemmer, der har været
vagtaktive inden for en kontingentperiode skal
dog altid betale for hele denne ½-års periode.
Personer, der er uddannet som sygeplejerske,
sygehjælper eller akademiker, som får ansæt-
telse i henhold til DSR, DKA eller en akade-
mikerfagorganisations overenskomst inden for
et arbejdsområde, hvor FADL også har overens-
komst, kan umiddelbart meldes ud af FADL ved
dokumentation af medlemskab af den overens-
komsthavende fagforening.

Forslag til ny formulering
§ 4,stk. 4.
Udmeldelse kan kun ske skriftligt med virkning
fra semesterstart (henholdsvis 1. september og
1. februar) og med én måneds varsel. Personer,
der er frameldt Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, betragtes dog som udmeldt ved framel-
delsen fra studiet. Medlemmer, der har været
vagtaktive inden for en kontingentperiode skal
dog altid betale for hele denne ½-års periode.
Personer, der er uddannet som sygeplejerske,
sygehjælper eller akademiker, som får ansæt-
telse i henhold til DSR, FOA eller en akade-
mikerfagorganisations overenskomst inden for
et arbejdsområde, hvor FADL også har overens-
komst, kan umiddelbart meldes ud af FADL ved
dokumentation af medlemskab af den overens-
komsthavende fagforening.

Begrundelse:

Dansk Kommunal Arbejderforbund (DKA) og Kvin-
deligt Arbejder Forbund er slået sammen til For-
bundet af Offentlige Ansatte (FOA).
Ændringen er en simpel ajourføring.

Vi håber, at generalforsamlingen vil godkende
den foreslåede ændring.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Københavns Kredsforening
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Det er stadig kalendere tilbage, som udleveres
GRATIS på Kredsforeningen på Panum (byg.
1.2.20).
Kalenderen er en almindelig studiekalender, med
en dag på hver sidde for år 2001/2002.
Skynd dig at komme op at hente dit eksemplar!
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Tilstede: Morten Krause, Rasmus Ripa, Morten Bo,
Christianne E, Bue Agner, Morten Ljungdahl(gik kl.
17.00), Kasper Berthelsen, Andreas Lundh, Rasmus
Hesselfeldt, Torben Conrad, Magnus Kastrup, Gor-
don Jehu, Nikolaj Bolsing Bak og Stine Sloth.

Afbud: Sophine B. Krintel, Sveinar Menne, Lone
Bondo, Ulrik O. og Rasmus Huan.

Uden Afbud: Bo Chawes og David Bohnstedt.

Gæst: Formand for FADLs Forlag, Klaus Kesje samt
Line Gisselmann og Sara fra IMCC.

Ad. 1
a) Dirigent: Stine Sloth
b) Referent: Andreas Lundh
c) Protokolfører: Torben Conrad
d) dagsorden blev godkendt
e) Referat og protokol fra KKR-5 blev godkendt

Ad 2.

a) Kredsforeningen
Stine kunne oplyse om at sekretariatet har fået en
ny ”hjælpende hånd”, hun hedder Mette.
Torben kunne oplyse om at Cardiologiholdet på Ri-
get har fået forringet deres arbejdsvilkår gennem
forskellige tiltag fra ledelsen, bl.a. nedsat beman-
ding i AV. Torben vil kigge nærmere på sagen, mulig-
vis sammen med sikkerhedsrepræsentanterne. Re-
præsentantskabet besluttede at give Torben mandat
til i givet fald at køre en faglig sag.

b) Vagtbureauet
Gordon kunne oplyse at der var nogle EDB-mæssige
indkøringsproblemer på vagtbureauet. Da der er test-
problemer på det nye lønsystem vil efterreguleringen
blive forsinket en måned og først blive udbetalt i
Juli(juni lønnen).

Der er stadig nogle problemer m.h.t. sagen vedr.
Jørgen Breides fyring.

c) Hovedforeningen
Andreas kunne berette om at FADL Forum og
StudMed udsendes snarest muligt.
Rasmus Hesselfeldt kunne berette at turnusinfomødet
havde forløbet godt. Samt at GYL(Gruppen af Yng-
ste Læger, en del af Foreningen af Yngre Læger) er i
gang med at ændre på turnusfordelingssystemet, til
en ny model der vil være mere gennemskuelig.

Ad. 3.1 Regnskab 2000
Stine gennemgik kredsens regnskab. Der havde væ-
ret et underskud på 273.596 kr. på kredsens drift,
som er taget af kredsens egenkapital. Kredsforening-
ens egenkapital, som inkluderer Thalia, er nu på
2.166.128
Bestyrelsen vil godkende regnskabet på næste besty-
relsesmøde.

Ad. 3.2 EDB
Stine orienterede om at der snart ville være møde i
EDB-gruppen.

Ad. 3.3 FAYL Repræsentantskabsmøde
Andreas kunne berette om Foreningen Af Yngre Læ-
gers Repræsentantskabsmøde, hvor FADL var med
som observatør. Han vil muligvis skrive et indlæg til
MOK sammen med Peter Roy, som også var delta-
ger.

Ad. 3.4 FADLs Forlag
Klaus Kesje, nykonstitueret formand for FADLs For-
lag informerede omkring forlagets nyligt overståede
Generalforsamling. Klaus kunne berette om at der
for tiden er nogle interne kontroverser mellem
bogladerne i de tre universitetsbyer og FADLs For-
lag. Men at man snarligt holder møde de 4 virksom-
heder imellem for at ”snakke” om tingene.
Rasmus Ripa, som også sidder i Forlagets bestyrelse
kunne informere om at Forlaget for fremtiden ville
komme til flere KKR-møder og informere.

Ad. 3.5 Forstædernes Bank
Rasmus orienterede at vi snart skal genforhandle
vores aftale med Forstædernes Bank. Christianne vil

gerne deltage i det kommende møde sammen med
Rasmus.

Ad.  4.1 Sikkerhedsrepræsentanter/arbejdsmiljøforum
Sikkerhedsrepræsentanter har haft møde, men har
fortiden travlt med eksamen!

Ad. 4.2 Fælles VB
Der vil være Fundats afstemning i maj.

Ad. 4.3 FADL kalender
Christianne informerede omkring kalenderen, som
er klar til trykken.

Ad. 4.4 Thalia
Punktet vedr. arbejdsgrupperne på Thaliaseminaret
blev udskudt til næste møde.
Stine ville kontakte Cyrild fra Falster Kommune
vedr. klager over Thalia.
Cyrild har truet med at gå til Ekstra Bladet!!!

Ad. 4.5 og 4.6 Vejl. I klagebehandling og budget 2001

Referenten var ikke til stede under disse punkter.

Ad. 4.7 IMCC
Line og Sara fra IMCC var der for at informere om
den kommende IFMSA internationale kongres i Ål-
borg i august, ITCMS(International Training Congress
for Medical Students). De kunne informere om et
storstilet projekt for 550 studerende fra 68 forskel-
lige lande. Med masser af workshops, happenings,
diskussioner og andet. IMCC har arbejdet med pro-
jektet i 2 år.  Projektet er meget stort og ikke helt
billigt. IMCC har søgt FADL om støtte.
Efter hæftig debat besluttede FADL at bevillige
25.000 kr.

Ad. 5 Næste møde
KKR-07 er tirsdag d. 29. maj 2001.

Ad. 6.1 Epidemien
Stine informerede omkring FADLs kommende fore-
visning af Epidemien.
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Fremmødte: Andreas H Lundh, Christianne  Eickhoff
(gik kl. 17.15), Lone A. Bondo, Morten K. Nielsen,
Morten Ljungdahl, Rasmus Hesselfeldt (gik kl. 17.00),
Rasmus Ripa, Rasmus Huan, Stine Sloth, Torben
Conrad og Morten Bo.

Afbud: Bo Chawes, Gordon Jehu, Magnus Kastrup,
Nikolaj B. Bak, Sveinar Menne og Ulrik Overgaard.

Uden afbud: Bue Agner, David Bohnstedt, Kasper
Berthelsen og Sophine Boysen Krintel.
1. Formalia
a) Lone blev valgt til dirigent
b) Morten Bo blev valgt til referent
c) Torben blev valgt til protokolfører.
d) Dagsordnen blev godkendt med følgende tilføjelse:
Pkt. 4.7 Ansøgning til forsøg med simulatortræning i
forbindelse med ventilatørkurset.
e) Protokol fra KKR-06 godkendt. Referatet fra KKR-
06 blev ikke godkendt da det kun var udsendt pr.
mail.
2. Meddelelser
a) Ingen meddelelser fra kredsforeningen.
b) Meddelelser fra vagtbureauet.
Michael Sorel har sagt op.
Maria Busk har trukket sig som medarbejderrepræ-
sentant til interrimsbestyrelsen. Der skal derfor være
omvalg.
c) Meddelelser fra hovedbestyrelsen.
 HB- møde 31. maj i København.
H:S overenskomst godkendes.
Lægevikar- gruppen (LVG) har endnu ikke hørt fra
Ole Juul, der forhandler om en lægevikar-
overenskomst dækkende Færøerne.
SUL arbejder med lønningerne for ansatte ved Labo-
ratoriet for kliniske færdigheder.
d) Der var ikke andre meddelelser.

3. Punkter til orientering/ drøftelse.
1) Hold 4101
Der er aftalt flere møder. Hvis det bliver nødvendigt
må der køres en arbejdsmiljøsag.
2) Hold 1501

Andreas fremlagde forligsstrategier, der stiller FADL-
medlemmerne som efter en vunden retssag.
Torben foreslog man kunne tage kontakt til politi-
kere i H:S bestyrelsen.
[......] (Lang diskussion)
3) Fælles edb- system
Der har været problemer med kommunikationen
mellem edb- styregruppens medlemmer. Det er vig-
tigt at den tidsplan der er opstillet af bestyrelsen
bliver overholdt. Tidsplanen siger at alle tre vagt-
bureauer skal være tilsluttet den samme server se-
nest 1.1-2002.
[......]
4) Thalia
Thalia vurderet til 1.700.000 kr. af EDC- mæglerne.
For fremtiden skal udlån af Thalia til fx. rusvejlederne
eller revygruppen sponsoreres af FADL med penge
til selve udlejningen. Lejeindtægten vil herefter blive
indført i Thalias regnskab. Den nye ordning skyldes
at Thalia ellers mister op mod tre ugers lejeindtægter
om året pga. udlån. Den nye ordning blev besluttet
på Thalia seminariet.

4. Punkter til beslutning/ drøftelse.
1) Sammenlægning af vagtbureauerne.
Resultatet af den vejledende afstemning om sam-
menlægning af de tre vagtbureauer er kommet. Re-
sultatet blev et ja til sammenlægning og et nej til
aflønning af den nye vagtbureaubestyrelse.
Valg  til interrimsbestyrelse.
Lone blev valgt som interrimsbestyrelsesmedlem.
Stine blev valgt til suppleant.
Andreas forslog interrimsbestyrelsen udarbejder en
referenceliste til kommende arbejdsopgaver i en ny
VB- bestyrelse.
2) Kalender til FADL- medlemmerne.
Bevilling af restbeløbet på 1800 kr. blev godkendt.
Uddeling af kalenderen vil finde sted d. 20.6 og 22.6

3) Thalia arbejdsopgaver/ nedsættelse af grupper.
Punktet blev udsat til næste møde.

4) Regler for klagebehandling.
Intet nyt.
Den der klages over har naturligvis aktindsigt.
Lone får materiale fra Morten K.

5) Revidering af budget 2001
De ændrede udlejningsregler for Thalia giver en for-
ventet ekstra indtægt på 45.000 kr. I år vil denne
indtægt være ekstra. Næste år indføres en ny budget-
post under bevillinger: Udlån af Thalia på 45.000 kr.
samtidig med budgetpost 9200 kursusejendommen
sættes tilsvarende ned.
Budgetpost 9030 øges fra 35000 kr. til 60000 kr. i
budget 2001

6) Ansøgninger.
A: IMCC har søgt om støtte til 50 års jubilæum for
IFMSA.
Der er desværre ikke mulighed for at give yderligere
støtte udover de 25.000 kr. som blev bevilliget på
sidste møde.
B: Støtte til konferencen “Myter og fordomme i sund-
hedsvæsenet.”
5000 kr. bevilliget.
C: Uddannelsesseminar for sexekspressen.
Ingen bevilling, ikke studentersocialt.
D: Simulatortræning.
Penge til eventuel simulatortræning må findes i VB’s
budget.

Derudover skal KKR’s støttepolitik tages op til dis-
kussion på næste KKR møde.
Annette laver en oversigt over støtte de sidste 5 år.

5. Næste møde.
VBM den 14. juni 2001
BM- 13 torsdag d. 23. august 2001 kl. 16.15
Afbud: Morten Ljungdahl
KKR- 08 tirsdag den 4. september 2001 kl. 17.00

Deltagere til rusrundtur: Andreas Lundh, Lone Bondo
og Morten Bo.

6. Evt. nye punkter.
Rasmus Ripa deltog for sidste gang.
Tak for god og lang  “tjeneste”

7. Eventuelt
Intet nyt.
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Plakat-messe i kantinen fra kl. 10-14
- her har du mulighed for en udførlig snak og
en snack med de aktive IMCCere og samtidig se
nogle af de aktuelle projekter.

Præsentationsrunde i Lille Mødelokale kl 15-17
- anden runde af Info-dagen, for dem der ikke
nåede det om formiddagen: præsentationer fra de
enkelte kommitteer under IMCC.
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Exchangepladserne for 2002 er kommet, og der er nu frit valg på alle hylder med lande lige fra USA til Indien
og Japan.

Vi arrangerer klinikophold af en måneds varighed på hospitaler i ca. 40 forskellige lande. Du kan komme af sted
både på fase 1 (præklinisk) og fase 2 (klinisk), dog tager ikke alle lande præklinikere. Et exchangeophold koster
1450 kr., som dækker kost, logi og plads på en klinik i det pågældende land.

For at være med i lodtrækningen om de meget populære lande, skal du søge inden d. 15. september (d.v.s. din
indbetaling skal være registreret). Efter den dato fordeles landene efter først til mølle princippet, så det er bare
med at komme i gang!

Uden for vores kontor, lokale 9.2.2, findes ansøgningsblanketter, girokort og en brochure, som det ville være en
god ide at læse før du søger. Du er selvfølgelig også velkommen i vores exchange kontortid, hvor vi vil være
parate til at svare på alle dine spørgsmål, onsdage 14-16 eller i den almindelige IMCC kontortid man-ons-fre
10:30 til 14:00.
Vi holder i øvrigt specielt åbent i morgen (torsdag d. 13-9) fra 12-16, så kig ind, hvis I har spørgsmål.

,:;"5�8,�65�3,
*00*

)2%� "#%��2"� +)2���� ���)=2*�
AUSTRALIA 2 2
NIGERIA 2 2
BRASILIEN  * 10 10
PANAMA** 2              2
BULGARIEN 1 1
PERU** 2 2
CANADA 3 3
POLEN 1 1
CATALONIEN 5 5
PORTUGAL 2 2
ENGLAND 4 4
QUEBEC,  CANADA 1 1
FINLAND 1 1
RUMÆNIEN* 2 2
FRANKRIG 1 1
RUSLAND* 2 2
GHANA 4 4
SCHWEIZ 2 2
GRÆKENLAND 2 2
SLOVAKIET* 2 2
HOLLAND 3 3
SLOVENIEN 1 1
INDIEN*,** 6 6
SPANIEN* 6 6
INDONESIEN** 2 2
TAIWAN 2 2
ISLAND**              2 2
THAILAND 6 6
ISRAEL* 8 8
TJEKKIET* 2 2
ITALIEN* 6 6
TYRKIET* 2 2
JAPAN 5 5
TYSKLAND* 2 2
KUWAIT 2 2
UNGARN 2 2
LIBANON 2 2
USA 3 3
LITAUEN* 1              1
ZIMBABWE** 4 4
MALTA 2 2
ØSTRIG 3 3
MEXICO**              4 4
NEPAL** 4 4
TOTAL IFMSA 133 133
TOTAL 138 138
*Lande der også tager præklinikere
 ** Lande hvor der vil blive påregnet et ekstra beløb udover de 1450 Kr. indbetalt til IMCC.
 Sidst opdateret    03.09.01
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Håber at I har haft en pragt-
fuld sommer?! Semestrets
første møde afholdes tors-
dag den 13. september kl.

19:00 hos Lars, hvor der efter mødet vil være spis-
ning. Det er derfor vigtigt, at du melder tilbage til
Lars på tlf. 35381255, lokal 702 eller på 28711255.
Glæder mig til vi ses!
Kærlige hilsner, Christina
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Zimbabwe Village Concept Project (VCP) søger stu-
derende til udsendelse på projektets 9. rotation fra
juli 2002 til februar 2003. VCP er et tværfagligt
studenterprojekt, der har til formål at forbedre leve-
forhold for befolkningen og forbedre deres udnyt-
telse af naturlige ressourcer i et projektområde i det
nordlige Zimbabwe. Vores aktiviteter ligger inden-
for landbrug, sundhed, vand og sanitet, samt opbyg-
ning af lokalsamfundets kapaciteter. Projektet ud-
sender frem til 2003 grupper á 5 danske studerende
fra forskellige studieretninger til projektområdet,
hvor man bor og arbejder i 7 måneder. Arbejdet er
ulønnet, mens projektet samt de studerendes forbe-
redelse, rejser, forsikring, vaccinationer og leve
omkostninger i Zimbabwe er finansieret gennem do-
nation fra Danida. Vi hører gerne fra landbrugs-
studerende og medicinstuderende, der forventer at
have bestået farmakologi og mikrobiologi på
udsendelsestidspunktet, men alle studerende er vel-
komne.
Er du nysgerrig efter mere viden er du velkommen
til at komme til en af vores informationsaftner. De
afholdes i København på Panuminstituttet tirsdag
d.2.10. kl. 20:00 og på KVL torsdag d 4.9. kl. 20:00.
I Odense afholdes et informationsmøde torsdag d.4.9.
kl. 20:00 og i Århus fredag d.5.10. kl. 20:00. Se efter
opslag på dit uddannelsessted, der angiver lokaler
for møderne.
Eventuel ansøgningen stilles til: IMCC-kontoret,
9.2.2., Blegdamsvej 3B, 2200 Kbh. N, att. Zimbabwe
VCP. Ansøgningsfrist:15. Oktober 2001 kl. 12.00.
Yderligere information: http://www.imcc.dk/
zimbabwe
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Gruppen for Integreret Medicin
(GIM) er en forening for medicinstuderende, der
gerne vil vide mere om de mange alternative og
komplementære behandlingsformer, som vi (des-
værre) høre meget lidt til under vores uddan-
nelse. GIM repræsentere en åben og fordomsfri,
men stadig kritisk indstilling overfor behandlings-
former, vi ikke kender til. Da vi som kommende
læger skal behandle patienter der ofte forsøger
sig med alternativ behandling, mener vi at man
som medicinstuderende bør interessere sig for
disse behandlings former. I sit kommende ar-
bejde som læge kan man måske selv bruge eller
henvise til dem (eller advare mod dem !?) - et er
i hvert fald sikkert, man kan ikke lukke øjnene
og ignorer dem.
I GIM diskutere vi alternativ behandling i et
fordomsfrit forum, arrangere foredrag på panum,
tager ud og besøger alternative behandlere og
mange andre spændende ting. I det sidste år har
vi deltaget i et par temadage arrangeret af
sundshedsstyrrelsens råd vedrøremde alternativ
behandling. Sidste efterår arrangerede vi i sam-
arbejde med Det Medicinske Studenter Råd
(MSR) faglig dag på panum om smertebehandlig,
hvor vi inviterede repræsentanter fra tre fag-
grupper: anæstesiologer, zoneterapeuter og aku-
punktører. I foråret var vi ikke ligeså aktive,
men havde blandt andet et par utrolig spæn-
dende møder med en indisk homøopatisk læge;
Dr. Sanjay. Hvad efteråret byder på er endnu
ikke fastlagt men et besøg hos en shiatsu massør
er en blandt mange muligheder.
Så hvis du trænger til nye input, lige er startet
på 1. semester eller bare syntes at GIM lyder
spændende, så kom og find ud af hvad GIM er  -
og om det er noget for dig...
GIM´s første møde dette efterår bliver:

Onsdag d. 12. September, Kl 16.00, Lokale 9.2.3
Mødet er selvfølgelig åbent for alle nye og gamle
gimmere – vel mødt !
GIM
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1. OKTOBER 2001 - SKAL ALLE SKABE  BYGN.
1-2- 9-15 VÆRE TØMT FOR INDHOLD.
 
Det Medicinske Studenterråd har fået henvendel-
ser fra medicinstuderende:
 a..Studerende, der har fået deres skabe uofficielt
åbnet og hvor skab derefter er taget i brug af ny
studerende.
 b.. Studerende der ønsker at blive bruger af et
skab.
 
MSR oprettede (forår 2001) derfor en mail, hvor
medicinstuderende har kunne skrive til, så vi kunne
danne os et indtryk af,  hvor stort et behov, der
var for at skabene blev officielt administreret.
 
For at begrænse samt mindske rygterne om antal
af tomme skabe og herved sørge for at flest mulige
studerende får gavn af skabene, så har MSR i
samarbejde med drift afd. udarbejde følgende
regler til den fremtidige brug af skabe på Panum
 bygn.1-2- 9-15
 
1. Skabene vil fremover blive administreret af
drift afd.
2.Skabende vil blive fordelt ved lodtrækning.
3.Ansøgningsskema til skab kan afhentes hos Steen
Jørgensen sjo@adm.ku.dk
(bygn. 1.9.30)
4. Registrering af bruger med navn, adresse, E-
mail, studietrin.

5. September kan der ansøges om et skab for et år
af gangen.  
6. Senest begyndelsen af august skal alle skabe
være tømt (for at undgå at skabe fremover står
tomme).
7. Præcis dato angående ansøgning/tømning af skab
vil blive annonceret i
   forårssemesterets sidste MOK. 
8.Uafhentede nøgler vil blive fordelt ved lodtræk-
ning blandt dem, der ikke
var heldige i første omgang.
9.Depositum 200,- 
 
Overgangsordning (efterår 2001). 
a.. Skabe fordeles ved lodtrækning.
b.Fra 24.-28 september 2001 kan der afhentes et
ansøgningsskema til skab hos
Steen Jørgensen sjo@adm.ku.dk (bygn.1.9.30).
c.. 1. oktober 2001 vil skabe blive åbnet. Eventuel
indhold vil blive fjernes
d.3.oktober 2001 nye skabsbrugere offentliggøres i
MOK.
e. Fra d. 8. til d. 12 oktober 2001 kan nøglen
afhentes hos Steen Jørgensen(bygn. 1.9.30). 
Tømning/Ansøgning af skab (efterår 2002).
a. 2. august 2002 skal alle skabe være tømt
b..Fra 2.-6. september 2002 kan der igen ansøges
om skab. 
 
Det har ikke været nogen nem opgave og finde
frem til en løsning.
Ris og Ros kan gives ved personlig fremmøde til 
MSR fællesmøde.  
Med Venlig Hilsen  MSR/Dorte

Lockers By Choice
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Studenterpræstens kontor 
Blegdamsvej 3b, 15.2.1 
2200 København N 
Tlf.: 35 32 70 94 
Mail: pnh@adm.ku.dk eller lotz@adm.ku.dk 
Hjemmeside: www.sund.ku.dk/praest 
 

 
 
 
 
 
 

Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler 
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Semesterstartgudstjeneste  
Over temaet Byen og Verden. Provins og hovedstad. 

Udlængsel og hjemve. 
 

Tirsdag den 25. september kl. 19.00, i Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148 
 

Er du fra Svendborg, Stavanger eller 
Stockholm?  

 
Er du ny på studiet og i København? 

  
Eller vil du bare gerne have en god 

start på et nyt semester? 
 

Vel mødt og venlig hilsen 

Nicolai Halvorsen, studenterpræst 
 

Læs mere om gudstjenesten indhold og vores øvrige aktiviteter i vores 
program eller på hjemmesiden 

www.sund.ku.dk/praest
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Det Medicinske Studenterråd 
præsenterer: 

BOGMARKED  

Bogmarkedet afholdes: 
fredag den 21. september kl. 1400 - 1630 

Numre kan trækkes fra kl. 13 
 

Bøger til salg kan indleveres: 
onsdag 19/9 kl. 14 - 16 og torsdag den 20/9 kl. 15 - 17. 

 
Penge og ikke solgte bøger skal afhentes 

onsdag 26/9 kl. 14 – 16 eller torsdag 27/9 kl. 15 - 17 
 

Det hele foregår i Det Medicinske Studenterråds lokaler,
lokale 1.2.5 / lokale 1.2.15 
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