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Det sker i ugen

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://mok.info 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-betegnelsen (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). Dette er incl mellemrum
-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://mok.info“.
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: MSR

Onsdag:
MOK nr 11, årgang 34 udkommer
Danmarks statsminister hedder Rasmussen

Torsdag:
20.00 Filmklubben viser RIGET 1-4.
Studenterpræsten indleder med et oplæg

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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Redaktionelt
PANUM STEMMER
RADIKALT
MOKs store "hvad stemmer du til Folketingsval-
get?" quickpoll på vores hjemmeside mok.info afslø-
rede, at Panum stemmer enten på Det radikale Ven-
stre eller bare på Venstre der med henh. 32% og 26%
af stemmerne er de 2 partier der høster bedst blandt
de medicinstuderende. Over 70 stemte.
Resultatet betyder iøvrigt at Nyrup regeringen fort-
sætter... (Tag den Bo!!!).
Resultatet  (mandag kl 12.30)
Socialdemokratiet. 14%
Det Radikale Venstre. 32%
Det Konservative Folkeparti. 8%
SF. 9%
CD. 1%
Dansk Folkeparti. 3%
Kristelig Folkeparti. 0%
Venstre. 26%
Fremskridtspartiet. 1%
Enhedslisten 5%

MOK-red/Jon

MOK-BUD SØGES

MOK søger et bud til udbringning af bladet på hospitaler i
Københavnsområdet.
Arbejdstid: Tirsdag eftermiddag/aften. Enkelte gange onsdag
formiddag
Krav: EGEN BIL eller adgang til en sådan
Løn: 5 VT timer plus 100 km kørselsgodtgørelse efter Statens
takster.
Oplæring: En lønnet følgetur den 4/12
Skriv et par ord om dig selv og send det vedhæftet e-mail til
mok@studmed.ku.dk. Mærk e-mailen MOKbud.

MOK søger bud
MOK søger et bud til udbringning af
bladet på hospitaler i
Københavnsområdet.
Arbejdstid: tirsdag eftermiddag/aften.
Enkelte gange onsdag formiddag
Krav: EGEN BIL eller adgang til en
sådan
Løn: 5 VT timer plus 100 km
kørselsgodtgørelse efter Statens takster.
Oplæring: En lønnet følgevagt den 4/12
Skriv et par ord om dig selv og send det
vedhæftet e-mail til
mok@studmed.ku.dk. Mærk e-mailen
MOKbud.

Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG

Studienævnet for medicin
Sekretær Grete Rossing, lokale 9.1.69, 35 32 70
85 Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32
70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Klinikudvalget, Rigshospitalet
(KRH)
klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer Rita Dalhammer og Yvonne Juste-
sen Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 36
Studentersekretær Laura Johnsen og Louise
Honoré
Træffetid: Man og ons 15-16
Sekretærer Rita Dalhammer/Yvonne Justesen
Træffetid: Man-fre 10-14
Klinikudvalget, Københavns
Kommune (KKK)
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Hvidovre Hospital, afsnit 152, tlf. 36 32 27 92
Studentersekretærer Mikkel Westen/Lasse Lund
Træffetid:        onsdag  12.00 – 16.00
Sekretærer Lone Qvistgaard/Lili Hansen
Træffetid: Man-fre 10–14
Bispebjerg Hospital,, Bygn. 20D, 2,sal.,rum 13,
tlf. 35 31 30 97
Studentersekretær Maja Stegeager Hansen
Træffetid: man 13– 17
Klinikudvalget, Københavns Amt
(KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard
(bibr@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Susanne S. Pedersen
(suscp@herlevhosp.kbhamt.dk)
Træffetid Man-fre 10-14
Studentersekretær Marie Bønnelycke (7.-9. se-
mester)
Studentersekretær Nanna Borup Jensen (10.-13.
semester)

REFERAT AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPITALET, D.
20. SEPTEMBER 2001 KL. 15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, over-
læge Henrik Permin, overlæge Helle Aggernæs, stud.
med. Christian August Engell (13. sem.), , stud. med.
Morten Vester-Andersen (9. sem.), stud. med. Hen-
rik Løvendahl Svendsen (8. sem., RAS), studenter-
sekretær Laura L. Johnsen

Fraværende: prof. Knut Aspegren, prof. Olaf
Paulson, lektor Kjeld Lyngborg, lektor Henrik
Arendrup, lektor Folmer Elling, lektor Viggo Jønsson,
stud. med. Peter Plomgaard (12. sem.), stud. med.
Katrine Bagge Iversen (11. sem.), stud. med. Anne-
Marie Glargaard (10. sem) stud. med. Fatima S.
Shah (8. sem.), sekretær Rita Dalhammer, sekretær
Yvonne Justesen, studentersekretær Louise Honoré

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Meddelelser fra formanden
Afd. D har responderet på det brev, der blev sendt
efter sidste møde vedr. den dårlige evaluering fra
8. semester F2001. Afdelingen undrer sig over
kritikken, men tager den til efterretning og vil
forsøge at ændre på de punkter, der er blevet
kritiseret.
Efter henvendelse fra afd. O og U på FH diskuteres
det, hvad afdelingerne skal stille op med de
studerende, der forsømmer så meget, at de ikke
kan få godkendt deres kliniske ophold. FH kan ikke
have de studerende i weekenden, da de kun har
elektiv kirurgi. Klinikudvalget beslutter at
forespørge Studienævnet via sekretariatet, om
man kan kræve at de studerende skal møde i en
ferie som erstatning. I fald der gives tilladelse skal
det fremgå tydeligt af introduktionsmaterialet.
Endvidere skal der stå i intromaterialet, at de
studerende skal give besked til sekretariatet og
afdelingen, hvis de på forhånd ved, at de ikke
møder de første dage i opholdet.
4. Meddelelser fra studienævn mm
Intet relevant.
5. Meddelelser fra sekretariatet
Vedr. nøglekort til læserummene i
Teilumbygningen ser det ud til, at de eksisterende
navnekort også vil kunne benyttes  som nøglekort.
Systemet er bestilt, men det vides endnu ikke,
hvornår det bliver installeret. Formentlig bliver
det midt i november.
6. Meddelelser fra semestrene
7. sem.: Evaluering fra F2001 gennemgåes.
Svarprocenten fra de enkelte afdelinger er meget
svingende. Sekretariatet sender et brev til
tutorerne på de afdelinger, hvor der er en lav
svarprocent og minder dem om at indsamle
evalueringsskemaerne og efterfølgende sende dem
til sekretariatet.
De afdelinger der har fået dårlig evaluering, får et
brev fra sekretariatet, hvor de opfordres til at
rette op på de ting, der kritiseres.

De studerende efterlyser et introduktionsbrev fra
ortopædkirurgisk afdeling, RASK. Sekretariatet
orienterer afdelingen og opfordrer dem til snarest
at få lavet et sådant.
Forelæsningerne i medicin og kirurgi får blandede
evalueringer. Niveauet er meget svingende, og en
del forelæsninger er meget ustrukturerede, hvorfor
fremmødet hurtigt bliver ringe. Sekretariatet
sender et brev til forelæserne og gør dem
opmærksom på kritikken og foreslår at ændre
indholdet til en oversigt over specialet med oprids
af de store sygdomsgrupper.
9. sem.: Der har været problemer med
neuroblokkurset, da det afholdes i afd. O´s
auditorium, hvor der ikke er plads nok til alle
studerende. Sekretariatet tager kontakt til de
kursusansvarlige med opfordring om at flytte
forelæsningerne til et større auditorium.
13. sem.: Undrer sig over, hvorfor eksamen i
pædiatri og gyn-obs ikke ligger i forbindelse med
rullene som den gør i almen medicin. Sekretariatet
tager kontakt til Studienævnet og hører, om der er
en særlig grund eller ændringen eventuelt vil
kunne indføres.
7. Evt.
Psykiatrisk afdeling, AH flytter til Digevej 110,
2300 København S i dagene 22. –25. oktober.

KAGE: Henrik Permin tager kage med på mødet
den 25. oktober 2001
Referent: Studentersekretær Laura L. Johnsen

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE
I KLINIKUDVALGET KØBEN-
HAVNS KOMMUNE DEN 3./9.

Til stede: Overlæge Gorm Jensen (GJ), overlæge
Birte Høegh (BH), stud. med. Shakil Ahmed (SA),
stud. med. Lasse Lund (LL).
Fra sekretariatet: Lone Quistgaard (LQ).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Godkendelse af referat: Godkendt.

Meddelelser fra formanden: I lighed med tutorerne
skal lektorers og professorers roller i studenter-
undervisning kortlægges. Knut Aspegren har nedsat
et udvalg til at definere det. SA og BH deltager fra
klinikudvalget Københavns Kommune.
Professor i patologisk anatomi Per Christoffersen
gør opmærksom på sin snarlige fratræden og dermed
en stor nedgang i afdelingens undervisningskapacitet.
GJ tager situationen alvorligt og vil kontakte direk-
tionen for at høre, hvad vi gør ved det.

MOK & STUDIET
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Meddelelser fra sekretariatet: Indholdet i klinik-
opholdet på 4. semester i den nye reform skal plan-
lægges. Formanden bedes deltage i et udvalg, der
tager stilling til det. Han indvilliger.
Prognosen for antallet af studerende i forårs seme-
stret 2002 fremlægges. Det ser skidt ud. Alt for mange
studerende til alt for få pladser. Forskellige løsnings-
forslag drøftes.
Ortopædkirurgisk afdeling på Roskilde Amts Syge-
hus i Køge (RASK) er blevet evalueret til studenter-

undervisning af kvalitetsudviklingsudvalget. De fik
en rigtig god evaluering, og vi er glade for, at endnu
et sygehus åbner dørene for studenter.
Eksamen i akut medicin på 13. semester er ligeledes
blevet evalueret, idet den fik en ny form for et par år
siden. Den nye form er blevet vurderet mindre stres-
sende og mere retfærdig end den gamle.
Der blev holdt en introduktions dag for de nye 7.
semester studerende i KKK. Den var meget vellyk-

ket. De nye studerende fik ros for at være opvakte og
velfriserede. ”Det lover godt”
8. semester har spurgt til afholdelse af suturkursus.
GJ undersøger sagen.

Meddelelser fra studerende: Intet.
Næste møde 8. oktober kl. 15.00.
Vi ses der, m.v.h. Lasse Lund, referent.

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

TRÆFFETIDER EFTERÅRET 2001

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

Mandag 15 – 16 16 – 19 Lone Emilie Rasmussen Ferie fra 26/11 og 3 uger
          frem. International vejleder

Tirsdag 11 – 12 12 - 15 Gordon Thomas Jehu Aflyst

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

Torsdag 09 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche Aflyst pga. sygdom.
International vejleder

15 – 16 16 – 19 Palle Rasmussen

Fredag 14 – 15 11 – 15 Jes Braagaard

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Lone Emilie Rasmussen eller 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

REGLER VED EKSAMEN

AFMELDING AF EKSAMEN
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.

TIDSFRISTER
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.
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.

For studerende på ny studieordning af
2000:

Du skal have bestået eksamen i basal humanbiologi
og cellebiologi inden du kan påbegynde 3. semester.
Senest 2 år efter du har påbegyndt dit medicinstudie,
skal du have bestået eksamen i humanbiologi, celle-
biologi og TAS.
Senest 6 år efter du er begyndt skal bachelor-
uddannelsen (1. – 6. semester) være bestået Senest 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.
KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN,

HVIS DU ER I TVIVL !

EKSAMENSFORSØG
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 og kun ved tungtvejende grunde gives
dispensation til at gå til eksamen mere end 3 gange
i et fag.

SYGEEKSAMEN
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 NCR-papi-
ret med dit eksamensnummer og aflever dette til
den tilsynshavende. OBS! Husk selv at beholde den
grønne kopi.

Dette er meget vigtigt !!!!!!

Derefter skal du omgående søge læge, og fremsende
en lægeerklæring til eksamenskontoret så den er
dem i hænde senest 3 hverdage efter eksamens af-
holdelse. Hvis du forlader eksamen på grund af syg-
dom, vil opgavebesvarelsen ikke blive bedømt, og
eksamen tæller ikke for et forsøg, hvis du rettidigt
afleverer en gyldig lægererklæring.
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
at du selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret
!
Dette skal ske i forbindelse med sygemelding
eller senest 3 hverdage efter.

REEKSAMINATIONSMULIGHEDER

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 senest 3 hverdage efter karakterens
opslag.

 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.

REGLER FOR REEKSAMINATION
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.
Cellebiologi (OBS kun gammel studieordning!!) er i
denne sammenhæng en undtagelse idet spot-
prøven og den skriftlige eksamen skal bestås
individuelt og ikke nødvendigvis i samme ter-
min
Cellebiologi (ny studieordning): Både spot og skrift-
lig eksamen skal bestås samme termin
Anatomi I & II: To prøver (spot og mundtlig) med
samlet bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både
spot og mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den
mundtlige 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-

STUDIET
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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.
.
EKSAMENSKLAGER
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, der samler de ge-
nerelle klager sammen, og sørger for, at klagerne og
svarene offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel
i bekendtgørelsen om eksamensklager for disse kol-
lektive, 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 nedenfor).
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.

STUDIEOPHOLD I UDLANDET

Som en del af dit medicinske studium, kan du studere
en periode ved et universitet i udlandet.
Det kan være i Australien, Kenya, Portugal - eller
hvor du har lyst.

Og du kan få penge til studieopholdet.

Det vigtigste, er at gå i gang med planlægningen i
god tid, oftest mindst et år i forvejen, alt afhængig af
hvor meget forarbejde du skal gøre (blive accepteret
af værtsuniversitet, fremskaffe fagbeskrivelser etc.).
De mere sofistikerede studieophold kan godt tage 1

til 2 år at planlægge. Til gengæld har de hidtidige
ECTS- ophold kun krævet begrænset forarbejde.
Fakultetet har gennem ECTS- programmet samar-
bejdet med en lang række europæiske universiteter
om udveksling af medicinstuderende. Dette samar-
bejde eksisterer dog ikke mere. Dog har partnerne i
ECTS programmet forpligtet sig til at videreføre
udveksling i samme form som under ECTS, så der er
tale om mange af de samme universiteter.

Det første du skal gøre er at få fat i Universitetets
pjece „JEG VIL UD.Den kan hentes på nettet
www.sund.ku.dk. Du kan også få hjælp hos IMCC
(9.2.2), fakultetets internationale sekretariat (9.1.62),
Suzanne Andersen eller på universitetets internatio-
nale kontor i Fiolstræde 24. 1 sal.

Stipendierne til studieopholdene i udlandet kommer
fra flere forskellige kasser og er til forskellige for-
mål. Der er derfor også forskellige ansøgningsfrister,
afhængig af hvilket program man søger.

Kort oversigt over stipendiemulighederne:

·INTERNATIONALISERINGS STIPENDIER til hele
verden,
ansøgningsfrist: primo oktober.
·ERASMUS - free mover, selvvalgte universiteter i
EU,
ansøgningsfrist: februar
·SOCRATES – ERASMUS – i forbindelse med ECTS
ophold
ansøgningsfrist: 22. marts 2002
NORDPLUS, Nordiske samarbejdsuniversiteter,
ansøgningsfrist: 22. marts 2002
·KULTURAFTALESTIPENDIER, til særlige lande
ansøgningsfrist: oktober og november

Kontakt eventuelt det Internationale kontor for yder-
ligere oplysninger.
Da Internationaliserings området er i stærk udvik-
ling opstår til tider særlige muligheder for at få
stipendium. Disse er naturligvis ikke medtaget i denne
oversigt.
For alle stipendier gælder at studieopholdet skal
være meritgivende. Det er studienævnets
dispensationsudvalg, der er ansvarlig for at give
forhåndsmerit af et planlagt studieophold i udlandet,
ikke mindst denne proces kan tage en del tid.
Ligeledes er det dispensationsudvalget, der tager
stilling til særlige individuelle studieplaner som følge
af et studieophold i udlandet.
Under et godkendt studieophold i udlandet kan du
naturligvis modtage SU, som du plejer.

At studere i udlandet er en unik mulighed for dels at
opleve en anden del af verden, dels at udvikle sig
fagligt og menneskeligt. Mulighederne er der - gør
noget ved det !!!!

Nyttige internet - adresser:

·Generel information om internationale anliggender.
http://www.sund.ku.dk/Internat/default.htm

·Informationsmateriale fra div. ECTS-universiteter
http://www.sund.ku.dk/Internat/erasskema.htm

GENERELLE REGLER I FORBIN-
DELSE MED HOLDSÆTNING.

Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisnin-
gen i et fag eller evt. et helt semester, skal du
ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for an-
søgning om gentagelse af undervisningen er 10.
januar/1.august for henholdsvis forårs- og efterårs-
semesteret.

Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes
man framelde sig hos studiesekretæren, hvis man
alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads.
Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1. august
for Fase I, og 10. januar/1.august for Fase II for
henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Hvis man
framelder sin holdplads inden disse datoer kan man
blive holdsat på semesteret igen, uden at skulle søge
om gentagelse af undervisningen. Ved rettidig fra-
melding sikrer du at pladsen ikke kommer til at stå
tom, men kan bruges til andre studerende eller me-
rit studerende. Hvis du glemmer at framelde dig,
eller framelder dig for sent, skal du søge
dispensationsudvalget om gentagelse af undervisnin-
gen.
Studienævnet besluttede på sit møde d. 5. november
1991, at man ikke kan forvente at blive tildelt en
holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til
semesteret, idet holdene ikke må overbookes med
studenter, der glemmer tilmeldingen.

Det er derfor vigtigt FOR DIG,
at du husker den obligatoriske
tilmelding !!!!

Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatori-
ske tilmelding, kan du altid henvende dig i studie-
vejledningen for yderligere informationer.

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige
oplysninger på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

·Informationsmateriale fra alle Nordplus partnere
http://www.sund.ku.dk/Internat/nordplusskema.htm

·Det Internationale Kontors hjemmeside
http://www.ku.dk/SA/inter/index.html

·Liste over KU samarbejdsuniversiteter
http://ku.dk/SA/inter/sam_liste.html

VI MINDER OM 1. ÅRSPRØVEN

Senest 2 år efter studiestart skal du have be-
stået 1.års eksaminer.
Gammel studieordning:
Du skal altså bestå anatomi I og kemi i løbet af
de 2 første studieår.
Ny studieordning:
Efter 1. studieår skal du indtegne dig og deltage
i eksaminerne:
Basal humanbiologi, TAS og cellebiologi.
Du skal bestå Basal Humanbiologi, TAS og Celle-
biologi i løbet af de første 2 studieår
Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekven-
sen være udskrivning fra medicinstudiet.
Henvend dig straks til studievejlederne hvis der
er risiko for at du kommer ud i sådanne proble-
mer !

VKO - VIDENSKABELIGE
KURSER OG MØDER

Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers
kurser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber
tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan god-
kendes som VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læ-
ger, i rubrikken „Kurser og møder“.

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

STUDIET

Til Bloksbjerg
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Studietilbud
SYMPOSIUM

Protein expression

Monday, 19. November 2001 9:00-12:30
Main Auditorium (Building 6B), Novo
Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd
Organizer: Daniel Otzen, University of Aalborg.
dao@bio.auc.dk
Program:

9:00-9:10 Daniel Otzen: Introduction

9:10-9:55 Fergal Hill: New Technologies for
Overexpressing and Refolding Recombinant Proteins

9:55-10:40 Hans Kiefer: Functional Characterization
of Refolded Eukaryotic Receptors Obtained from E.
coli Inclusion Bodies

10:40-11:00 Coffee break

11:00-11:45 Roger Harrison: Fusion Protein Systems
Designed to Increase Soluble Cytoplasmic Expression
of Heterologous Proteins in Escherichia coli

11:45-12.30 Chris Kaiser: Disulfide bond formation
in vivo

Abstracts: see BioZoom vol. 4, no. 2 and
www.biokemi.org
Registration: The meeting is open to everybody. If
you intend to participate, please send your name and
address with e-mail to dao@bio.auc.dk before Friday
16. November 12:00 with subject: “Protein Expression
Symposium”.
Sponsorship: The Symposium is generously
sponsored by Novo Nordisk.

SYMPOSIUM

Glucose transport and exercise

Wednesday, November 28, 13.00 - 17.00
Lundsgaard Auditorium, Panum
Institute, Blegdamsvej 3, Copenhagen
N
Organizers: Christine Reynet, NovoNordisk A/S and
Steen Gammeltoft, Glostrup Hospital.
Program:
13.00 – 13.15 Introduction.
13.15 – 14.00 Juleen Rae Zierath, Gustaf V’s Re-
search Institute, Karolinska Institute, Stockholm,
Sweden. From receptor to effector: insulin signal
transduction in skeletal muscle from type II
diabetic patients.
14.00 – 14.30 Thorkild Ploug, Copenhagen Muscle
Research Centre, Department of Medical Physiology,
Panum Institute, University of Copenhagen.
Localization of GLUT4 and its trafficking patterns
in skeletal muscle
14.30 – 15.00 Sten Lund, Medical Research
Laboratory and Medical Department M, Aarhus
University Hospital. Effects of long–term AICAR
administration on glucose/insulin homeostasis,
blood lipids and blood pressure level in animals
displaying features of the insulin resistance
syndrome.
15.00 – 15.30 Coffee break
15.30 – 16.00 Christine Reynet, Novo Nordisk
A/S. From basic research to drug discovery.
16.00 – 16.30 Michael Gaster, Department of
Medicine, Odense University Hospital. Fibre-type-
dependent expression of GLUT4 glucose trans-
porters in human skeletal muscle.
16.30 – 17.00 Jorgen Wojtaszewski, August Krogh
Institute, University of Copenhagen. Regulatory roles
of glycogen and 5´AMP-activated protein kinase
in muscle glucose transport.
Abstracts: BioZoom vol. 4, no. 4 and
www.biokemi.org

JUNIORFORSKERCAFE�
FOR STUD. MED�ER OG
STUD. ODONTER

Torsdag den 6 december kl 16.15 i
Dam Auditoriet, Panum

Program:
1. Professor Niels Høiby, Rigshospitalet:
Bakterologisk forskning: Quo vadis ?

2. Professor Mogens Spang-Thomsen, IMP:
Prægraduat forskerskole ?

Der vil blive serveret øl og vand.
Yderligere information: Nils Brünner, 35455606

I ANLEDNING AF
RAMADANEN  BRYDER VI
FASTEN SAMMEN ONSDAG
DEN 28. NOVEMBER I
PANUMKANTINEN.
Kl. 15.15 vil der være korte oplæg om Ramadan og
kristen faste ved hhv. en muslimsk studerende og
studenterpræsten.
Kl. ca. 16 spiser vi sammen.

Alle er velkomne. Medbring gerne noget spiseligt til
fællesspisningen.

Vel mødt og venlig hilsen
Studenterpræst Nicolai Halvorsen og Andagts-
rummets styregruppe

PROGRAM
EFTERÅRET 2001

29/11 Bænken
6/12 The Warzone
13/12 Nightmare Before Christmas

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenter-
klubben klokken 19.30, så du kan nå at købe
kaffe, pils og guf inden filmen starter kl. 20.00.
Den første aften man kommer, betaler man
50 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger.

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.p8n.dk

RIGET I DEL 1-4 TORSDAG DEN
22/11 KL 20.00 I KLUBBEN
„Måske er det blevet for meget med hovmodet og den konse-
kvente fornægtelse af det åndelige for det er som om kulden
og fugten er vendt tilbage. Små tegn på træthed er begyndt
at vise sig i de ellers så solide og moderne bygninger. Ingen
levende ved det endnu men porten til riget er begyndt at
åbne sig påny.“
Filmklubben viser Lars von Triers Riget I afsnit 1-4.
Inden filmen starter vil studenterpræsten Nicolai Halvorsen
holde et oplæg om Riget: „...Der er jo både videnskab, hospi-
tal, religion, kirke, nyreligiøsitet, loger, sløvhed, fanatisme,
det gode og det onde mv. Jeg synes Riget er en glimrende
demonstration af, at hospitalet er det 20.århundredes mest
symbolske bygning...“

STUDIET & P8'N
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Annoncer

GENESER ØNSKES!
Er der nogen der sidder inde med et sådan ek-
semplar helst den nyeste og uden for mange un-
derstregninger? Så kontakt mig på 51339943 el-
ler hellen@omk.dk

MØDE I DSLY
Den 5.december afholder Dansk
Selskab til sikring af Lægers
Ytringsfrihed Julemøde
Program :
Mødeleder : Professor, overlæge, dr.med. Niels
Høiby.
1)  Niels Høiby : „Indledning og baggrund for
mødet.“
2)  Amtsrådsmedlem Pernille Weiss-Pedersen,
Fyns Amtsråd : „Lægers ytringsfrihed overfor
politikerne og overfor samfundet fra en sundheds-
politikers synspunkt.“
3)  Lægelig direktør dr.med. Erling Birch Mad-
sen , Frederiksberg Hospital : „Djøf’ers versus
lægers etik og ytringsfrihed fra en lægelig direk-
tørs synspunkt.“
4)  FAYL - formand Erik Jylling : „Ronkedorerne
- eller hvad sker der med ytringsfriheden før og
 efter yngre læger bliver overlæger ?“
5)  Lennart Frandsen, Ombudsmandsinstitutionen
: „Lægers ytringsfrihed belyst v. Krasilnikoff
-sagen, hvad sker der fremover efter en OM rap-
port, har den nogen generel betydning ?. „
6)  Overlæge, dr.med. Tom Skyhøj Olsen : „Ny-
este brud på lægers ytringsfrihed.“
7)  Generel diskussion ledet af læge Stig Ekkert.
8)  Overrækkelse af Kennedy - prisen : „Mænd af
Mod“ til klinikchef på Lunds onkologiske afd.
Overlæge, dr.med. Carsten Rose, tidl.overlæge
på Odense sygehus.
Mødet finder sted onsdag d. 5.december kl. 16.00
- 18.30
Sted : Psykiatrisk afd. O’s auditorium opg. 61 A
          Henrik Harpenstrengsvej
               Rigshospitalet
                 2100 Kbh. Ø
Yderligere informationer :
www.laegersytringsfrihed.dk

FRIVILLIGE FORSØGSPERSO-
NER SØGES
Frivillige forsøgspersoner søges til projekt vedr.
regulation af knoglecellers indbyrdes aktivitet
og dens indflydelse på udvikling af knogleskør-
hed.
For at kunne udføre ovenstående forsøg, behøver
vi knogleceller at arbejde med. Disse skaffes ved
at tage en knoglemarvsbiopsi (Radnerbiopsi) fra
hoftekammen efter anlæggelse af en let lokal-
anæstesi og tager ca. 15 minutter. Der er som
regel ingen gener efter prøvetagningen udover
let ømhed ved prøvestedet lige når lokal-
bedøvelsen ophører.
Er du mellem 18 og 70 år, normalvægtig, køn
underordnet og interesseret i at få taget en
knoglemarvsprøve, bedes du venligst sende en
email til knoglemarv@hotmail.com eller ringe
på tlf. 36 32 27 89 mellem kl. 9-14.
Prøven tages på Osteoporoseklinikken 545, Hvid-
ovre Hospital og honoreres med kr. 400,-.
Venlig hilsen
Niklas Rye Jørgensen
Læge, Ph.D.

NY TYPE PRÆVENTION FOR
RASKE KVINDER
Afprøvning af vaginalringen
Der er blevet udviklet en vaginalring, som alle-
rede er godkendt i 14 europæiske lande (inklu-
siv Danmark). Vaginalringen indeholder de
samme hormoner som kombinations p-piller og
hæmmer således ægløsningen ligesom kombinat-
ions p-piller. Vaginalringen sættes i skeden for
en periode på 3 uger. Derefter følger en ringfri
periode på 1 uge – før en ny ring sættes i skeden
og så fremdeles. Ringen frigiver over de 3 uger,
hvor den sidder i skeden, en lav dosis af hormo-
ner, hvilket giver et stabilt hormon niveau i
blodet. Tidligere undersøgelser har vist, at
vaginalringen er et sikkert præventionsmiddel,
og at den kontrollerer de månedlige blødninger
godt.

Formålet med undersøgelsen er at sammenligne
blødningsmønsteret hos kvinder, der anvender
vaginalringen med kvinder, der anvender en al-
lerede markedsført p-pille. Ved deltagelse i un-
dersøgelsen er der 50% chance for, at komme i
vaginalring gruppen og 50% chance for, at komme
i p-pille gruppen. Projektet varer i ca. 1 år,
præventionen vil være gratis, og du vil blive
fulgt nøje af lægen gennem hele perioden.

Du kan deltage i undersøgelsen, hvis du er 18 år
eller ældre og har regelmæssig menstruation.

Er du interesseret i at deltage kan du kontakte:

Overlæge Kresten Rubeck Petersen
Foreningen Sex og Samfund
Antikonceptionsklinik
Skindergade 28 A, 2.
1159 København K
Tlf.: 44980818
E-mail: krestenrp@dadlnet.dk

SCHOLARSTIPENDIAT SØGES
Vi søger en stud. med. til et 1-årigt
scholarstipendium. Vi arbejder med eksperimen-
tel diabetes-forskning. Du vil (under supervision)
få ansvaret for gennemførelsen af et projekt om-
handlende fødselsvægtens betydning for massen
en beta-celler senere i livet. Du vil lære en masse
om dyre-eksperimentel forskningsmetodik, histo-
logi, stereologi samt publikation af forskningsre-
sultater. Dit arbejdssted er Bartholin Institut-
tet på Kommunehospitalet samt Forsknings-
laboratoriet for Neurovidenskab og Stereologi
på Bispebjerg Hospital.

For yderligere information kontakt

Troels Bock, læge PhD
Bartholin Instituttet
Telefon: 26 85 65 04
Email: tbock@post12.tele.dk

TURNUSBYTTE
Haves: Silkeborg Centralsygehus
ortopædkirurgisk afd.
d. 01.02.02 – 31.07002
medicinsk afd.
d. 01.08.02 – 31.01.03
praksisreservelægetid
Ønskes: Sygehus på Sjælland
Start: tidligst februar 2002
Henvendelse: Maj-Britt Petersen
Tlf.: 35874275

HJÆLP TIL TURNUS-
SØGENDE MEDICINSTUDE-
RENDE
Her kan du se, hvor du kan
komme hen med dit
turnusnummer!!
Der findes nu en landsdækkende hjemmeside,
der kan hjælpe dig med at prioritere dit turnus-
ønske på baggrund af viden om, hvor andre
medicin-studerende søger hen.
Derved får du et realistisk indblik i, hvor du
kan komme hen med dit turnusnummer.

Du kan hele tiden ændre din prioritet og straks
se resultatet, og hvilket nummer du har, i det
amt du søger.
Det forudsætter, at så mange som muligt bru-
ger servicen, så selvom du har et godt nummer,
så hjælp dine kammerater og kolleger.
Gå ind på:
www.turnus.nu
- og angiv din prioritet.
Siden samler også al tilgængelig information
af interesse fra de enkelte amter, så det er
muligt at få en hurtig oversigt, og du ikke skal
ringe rundt til 5-10 forskellige personer i lige
så mange amter.

Jeg arbejder på at skaffe sponsorer, således
der udloves præmier til alle, der deltager i
servicen og derved hjælper sig selv og sine kom-
mende kolleger.

Mvh
Lars-Gustav Nielsen
12. semester Århus

JOBDOKTOR
- vikariater for læger og
medicinstuderende
Hvad
JobDoktor formidler kontakt mellem hospitaler
og de medicinstuderende, der søger lægevikariat.
Hvordan
Hos JobDoktor kan du let og gratis lægge din
profil ind. JobDoktor sørger herefter for at eks-
ponere din profil for hospitalsafdelinger over hele
landet.
Hvor
Du finder os på:www.jobdoktor.dk
Du er også meget velkommen til at kontakte os
på e-mail adressen:
jobdoktor@jobdoktor.dk
JOBDOKTOR - www.jobdoktor.dk

RASKE FORSØGSPERSONER
SØGES!
Vi søger raske forsøgspersoner til en videnskabe-
lig undersøgelse af sårheling. Undersøgelsen fore-
går på Bispebjerg Hospital
(Kirurgisk afd. K og H:S Videncenter for Sårhe-
ling).
Formålet er at undersøge om der er forskel på
sårheling mellem personer der ryger og personer
der holder op med at ryge.
Som kontrolpersoner skal vi bruge 10 kvinder og
10 mænd der aldrig har røget.
Undersøgelsen medfører at deltagerne vil blive
påført et testsår på størrelse med en ært øverst
på ballen, en hudvabel på indersiden af overar-
men og få lagt en kunststoffiber ind under huden
på overarmen. Forsøgspersonerne skal møde i alt
5 gange i dagtiden til vurdering af sårheling, blod-
prøvetagning og kulilte-måling. Samlet tidsfor-
brug er max. 7 timer.
For gennemførelsen af forsøget ydes et vederlag
for svie og smerte på i alt 1.500 kr.
Hvem kan deltage?
·Du må aldrig have været daglig ryger
·Du skal være mellem 18 og 40 år
·Du må ikke være gravid eller amme
Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabs-
etiske Komité.
Ring ang. information til
Sårprojektgruppen
Lars Tue Sørensen, Ulla Hemmingsen
Tlf. 35 31 35 31 personsøger: 4391 (9-16)

ANNONCER
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FADL

DER AFHOLDES EKS-
TRAORDINÆR GENE-
RALFORSAMLING
I FADL, KØBENHAVNS
KREDSFORENING
TORSDAG DEN 29. NO-
VEMBER 2001, KL. 17.00
I STUDENTERKLUBBEN
Dagsorden:
1. Valg af dirigenter
2. Valg af referenter
3.  Orientering om økonomien i et fælles landsdæk-
kende vagtbureau
 4.  Gennemgang af ændringer i Hovedforenings Love
5.  Forslag til beslutning i forbindelse med opret-
telse af FADLs Vagtbureaus Fond:
a) Beslutning om gaveoverdragelse af Køben-
havns Kredsforeningens Vagtbureau med henblik på
og betinget af den faktiske oprettelse af en fond til
drift af et landsdækkende vagtbureau.
b) Beslutning om, hvorvidt kredsforeningen vil
knytte overdragelsen til § 5, stk. 1, i udkastet til
fundats for FADLs Vagtbureaus Fond.
c) Vedtagelse af ændringsforslag til vedtæg-
terne (lovene) for FADL, Københavns Kredsforening.
Lovændringerne samt bemærkninger findes i dette
nummer af MOK
d) Beslutning om ophævelse af statutterne for
FADLs Vagtbureau i København fra den dato, hvor
FADLs Vagtbureaus Fond oprettes.
6. Eventuelt
Med venlig hilsen
bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening.
3.5/ex2001exgfindk.12002

FADL�S FORSIKRING FOR ÅR
2002
Som meddelt i sidste nr. af MOK – er
forsikringsopkrævningerne udsendt via
BetalingsService. Betalingsfristen er fastsat til den
3. december år 2002. Hvis du er omfattet af FADL’s
forsikring og endnu ikke har modtaget forsikrings-
opkrævningen – bedes du venligst kontakte sekreta-
riatet (3532 7490). Dækningsgrader, priser m.v. var
trykt i sidste nr. af MOK.

Hilsen fra FADL’s sekretariat

Anette og Linda

FORSLAG TIL LOVE DER SKAL
ÆNDRES � ELLER UDGÅ SOM
FØLGE AF SAMMENLÆGNING
AF DE TRE VAGTBUREAUER TIL
BEHANDLING UNDER KKF�S
EKSTRAORDINÆRE GENERAL-
FORSAMLINGS PUNKT 5. C DEN
29. NOVEMBER 2001.
(1. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love § 13,
stk. 2)
§ 9,stk. 3. Til efterårsrepræsentantskabsmødet ind-
kaldes såvel det afgående som det nyvalgte repræ-
sentantskab samt dettes suppleanter. Stemmeret
har dog kun de nyvalgte repræsentanter.
På dette møde:
a) Aflægges beretning over foreningens drift
det forløbne år, samt speciel omtale af den afholdte
generalforsamling.
b) Aflægges beretning over det afholdte valg.
c) Vedtages forretningsorden for repræsen-
tantskabet.
d) Foretages valg af formand og bestyrelsens
øvrige 6 medlemmer samt tre suppleanter.
Valgbare er alle ordinære medlemmer af repræsen-
tantskabet.

Formanden vælges ved simpelt flertal.
De seks mandater fordeles på baggrund af listernes
mandattal i repræsentantskabet efter den d’Hond-
tske metode.
Er der ved valget til repræsentantskabet indgået
listeforbund mellem to eller flere lister, finder disse
listeforbund ligeledes anvendelse ved fordelingen af
bestyrelsesmandater.

stk. 4 ændret til § 11 A, stk. 2 med det anførte
indhold.

Som følge af oprettelsen af FADLs Vagtbureaus Fond
ophæves statutterne for FADLs Vagtbureau i Køben-
havn, og dermed bestyrelsens rolle som appelindsats
i forhold til de disciplinære forholdsregler, som vagt-
bureauet kunne fastlægge for medlemmerne ifølge
statutterne. § 11 A, stk.5 bortfalder derfor.

De tildelte mandater anvendes af lister eller liste-
forbund til at udpege bestyrelsesmedlemmer blandt
de indvalgte fra pågældende lister eller listeforbund.
De tre suppleanter vælges efter samme metode som
de ordinære bestyrelsesmedlemmerne.
e) Vælges kritisk revisor (funktionstid 2 år) og
en revisorsuppleant funktionstid 1 år).
f) Vælges repræsentanter og suppleanter til
Hovedbestyrelsen.
g) Vælges repræsentanter til Bogladens repræ-
sentantskab.
h) Foretages indstillinger til Forlagets besty-
relse samt udvalg under Hovedbestyrelsen.
i) Vælges repræsentanter til kursusejendom-
mens bestyrelse.
§ 11A. Bestyrelsen er højeste myndighed for FADL’s
vagtbureau i København.
§ 11A,stk. 2. Bestyrelsen ansætter vagtbureauets
direktør  og vagtchef.
§ 11A,stk. 3. Det påhviler bestyrelsen at sikre, at
der udarbejdes skriftlige retningslinier for hvordan
der skal administreres, hvis der fra vagtbureauets
side iværksættes vagtbinding eller andre af de foran-
staltninger, der er hjelmet mulighed for i § 3, stk. 4
i vagtbureauets statutter. Bestyrelsen skal forelæg-
ge disse retningslinier til endelig godkendelse i KKR.
§ 11A,stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at udarbejde
retningslinier for den gennemsnitsfordeling af løn-
nen, der er hjemlet mulighed for i overenskomst-
erne, således at der kan laves én samlet gennemsnits-
pulje for de SPV-ere, der arbejder i hold; én samlet
pulje for de VT-ere, der arbejder i hold; og én samlet
pulje for de cardiologer, dialyseassistenter og MVS-
ere, der arbejder i hold. Bestyrelsen skal forelægge
disse retningslinier til endelig godkendelse i KKR.
§ 11A,stk. 5. Bestyrelsen er appelinstans i f.t. de
disciplinære forholdsregler, som vagtbureauet efter
§ 3, stk. 3 i vagtbureauets statutter kan fastlægge
overfor medlemmerne.
Tilføjelse:
j) Der foretages valg blandt kredsforeningsmed-
lemmerne et  bestyrelsesmedlem og en suppleant til
FADLs Vagtbureaus Fonds bestyrelse. Valget sker
for to år. Genvalg kan finde sted.
Udgår
Udgår
§ 11 A, stk. 1: Bestyrelsen skal tage initiativ til, at
der udarbejdes skriftlige retningslinier for, hvordan
der skal administreres hvis der fra FADLs Vagt-
bureaus Fond iværksættes vagtbinding eller foran-
staltninger til sikring af en såvel fra hospitals-side
som fra studenter-side acceptabel dækning af de fra
hospitalerne bestilte vagter samt overholdelse af de
indgåede holdforpligtelser. Bestyrelsen skal forelægge
disse retningslinier til endelig godkendelse i KKR.
§ 11 A, stk. 2: Bestyrelsen kan, eventuelt i samar-
bejde med kredsforeningerne i Odense og Århus, tage
initiativ til, at der udarbejdes retningslinier for den
gennemsnitsfordeling af lønnen, der er hjemlet mu-
lighed for i overenskomsterne. Den nærmere forde-
ling af gennemsnitspuljer på forskellige typer
vagttagere og eventuel regional fordeling mellem de
enkelte kredsforeninger udarbejdes efter beslutning
af FADLs hovedbestyrelse.
Udgår

BEGRUNDELSER
De nuværende § 11 A, stk. 1 og stk. 2 ophæves som
følge af, at FADLs Vagtbureau i København i forbin-
delse med etablering af FADLs Vagtbureaus Fond
overdrages til Hovedforeningen, som stifter Fonden.
Fondens Vagtbureaus direktør ansættes af fondens
bestyrelse efter fondens vedtægters § 10, stk. 1.

Der kan fortsat opstå behov for, at Københavns Kreds-
forening skal udarbejde retningslinier for, hvordan
der skal administreres i tilfælde af vagtbinding og
andre foranstaltninger. Derfor foreslås den nuvæ-
rende § 11 A, stk. 3 ændret til den ny § 11 A, stk. 1.

For at sikre mulighed for kredsforeningens delta-
gelse i udarbejdelse af ensartede retningslinier for
den gennemsnitsfordeling af lønnen, som der er hjem-
let mulighed for i overenskomsterne, foreslås § 11 A,

PDA-TILBUD TIL FADL
Som du måske har set i foregående OBS-udgivelser,
har vi i FADL forsøgt at forhandle et attraktivt til-
bud hjem til vores medlemmer. Det er nu lykkes, og
vi kan derfor præsentere et tilbud, som vi selv mener
er ganske fordelagtigt. Det lyder som følger:
Lommecomputer
Compaq iPaq H3630 med 32 MB ram, TFT-farve-
skærm, seriel til 3.499,- kr. alt incl.
Compaq iPaq H3660 med 64 MB ram, TFT-farve-
skærm, USB, til 3.999,- kr. alt incl.
Se www.compaq.dk under håndholdte for nøjag-
tige specifikationer.
Det er ca. 400 kr billigere end det billigste tilbud, du
finder på danske internetbutikker. Nu lyder 4.000 kr.
måske af meget i den søde jule tid, men også det har
vi en løsning til. Vi har nemlig fået det arrangeret,
så du får lommecomputeren udleveret nu, mens be-
talingen blot trækkes over din løn (naturligvis efter
at skatten er betalt), nøjagtig som hvis du af anden
årsag var sat i restance til vagtbureauet. Med andre
ord du får et rentefrit forbrugslån, der dog skal være
afviklet inden 4 måneder. Hvis du ikke arbejder eller
er vagt-inaktiv, må du betale kontant med det samme
for at få del i det gode tilbud.
Hvor kommer så det med småt? Det kommer nu:
Tilbudet er betinget af, at der afsættes 70 af den lille
model eller 40 af den store (64MB). Men tilbudet er
gjort landsdækkende dvs. for Århus, Odense og Kø-
benhavn. Der er ca 5000  medlemmer på landsplan,
hvilket absolut gør tilbudet realistisk. Tilbudet gæl-
der kun i begrænset tid.
 Hvad skal jeg med en lommecomputer (PDA)?
Du kan jo starte med at rydde ud i din kittellomme.
En PDA erstatter nemt den grønne
midicinfortegnelse, medicinsk lommekompendie,
afdelingsinstruksen, din kalender osv.  Udover rent
fysisk at aflaste dine skuldre og gøre dig smallere om
livet, tilfører en lommecomputer dig muligheden for
lynhurtigt at slå ting op i flere forskellige ”bøger”
samtidig. Du behøver fx blot at skrive ganske få
bogstaver af det ønskede emne, før det popper op på
skærmen. På samme måde som der findes et utal af
medicinske bøger og opslagsværker til PDA´en, kan
du jo også starte dit eget privateopslagsværk i form
af egne noter.  Det  er ganske enkelt kun din fantasi,
der sætter grænser for anvendeligheden af en PDA.
Udover fantasi bør nok også nævnes RAM. Jeg vil
derfor på det kraftigste råde til at man vælger den
med 64 MB RAM til 3.999 kr., da det sagtens kan
udnyttes.  Den med 32 MB er dog nøjagtig lige så
god, blot har den mindre plads til lommebøger og
andet. De ovenfornævnte bøger og instrukser kan
dog nemt ligge der.
Hvad gør jeg?

INDRE ORGANER
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Start med at tjekke nogle af nedenstående hjemme-
sider. Hvis du så ønsker at gøre brug af nærværende
tilbud, skriver du en mail til mig på
nicolajstilling@hotmail.com med ”PDA-tilbud” i
subjektfeltet. Hvis der så er nok interesserede i lan-
det vil du høre mere. Vi satser på at få maskinerne
engang i midten af december.

Relevante hjemmesider
Se en flot præsentation på www.compaq.dk  under
håndholdte computere. Her kan du også se nøjagtige
specifikationer.
Tjek også det danske site www.pdamed.dk produce-
ret af PDA-Guruen C. Tørring.

Andre:
www.skyscape.com
www.medicalpocketpc.com
www.brighthand.com

Med venlig hilsen
PDA-Udvalget i FADL

REFERAT AF KKR-01 D. 7/11-01
Tilstede: Karen B, Morten Bo,  Bue Agner(gik kl.
20.00), Christianne E, Gordon Jehu, Andreas Lundh,
Stine Sloth, Torben Conrad, Camilla Boesen, Sveinar
Menne(kom kl. 16.50), Anders Toft(kom kl. 17.00),
Nikolaj Bolsing Bak(kom kl. 17.00) og Peter
Langford(kom kl. 17.40)
Afbud: Kasper Berthelsen og Lone A. Bondo
1) Formalia
a) Stine blev valgt som dirigent
b) Andreas blev valgt som referent
c) Torben blev valgt som protokolfører
d) Dagsorden blev godkendt
e) Protokol blev godkendt
2.1 Beretning om foreningens drift og Generalfor-
samling
Stine refererede fra Generalforsamlingen. Alle var
vældig tilfredse med Morten G. Poulsens referat.
Andreas forslog, at man for fremtidige general-
forsamlinger laver en drejebog, således at man ikke
skal opfinde den dybe tallerken hver gang. Samtidig
med, at flere opgaver uddelegeres til sekretariatets
ansatte.
2.2 Beretning om afholdt valg
Stine oplyste, at der havde været fredsvalg da kun
12 af de 21 pladser i repræsentantskabet var be-
satte. Gordon orienterede om, at vi som tidligere
foreslået burde holde suppleringsvalg til foråret.
3.1 Vedtagelse af forretningsorden for KKR
Gordon pointerede, at medlemmer valgt til Boglad-
ens bestyrelse IKKE er underlagt Repræsentantska-
bets beslutninger, da bogladen er en selvstændig er-
hvervsdrivende fond.
Torben bemærkede at dette ikke var blev ændret i
forretningsordenen i de sidste 14 år!!!
3.2 Valg af formand for kredsforeningen
Stine orienterede om hvervet, og opfordrede folk til
at stille op.

Andreas indstillede Stine.
Alle var stærkt tilfredse med den tidligere formands
virke i foreningen og Stine blev valgt igen, under
stor jubel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3.3 Valg til bestyrelsen
Lone, Karen, Sveinar, Morten Bo, Christianne og
Bue blev valgt til bestyrelsen.
3.4 Valg af associerede bestyrelsesmedlemmer
1.suppleant blev Camilla 2. suppleant blev Andreas
3. suppleant blev Kasper (som dog ikke var til stede
og derfor ikke kunne modsætte sig!!!!)
3.5 Valg af associerede bestyrelsesmedlemmer
Gordon og Nikolaj blev valgt.
3.6 Valg af kritisk revisor
Andreas blev valgt. Sveinar blev suppleant.
3.7 Valg af kontaktperson til tillidsmands- og
sikkerhedsrepræsentantgruppen
Christianne blev valgt.
3.8 Valg af HB-medlemmer og suppleanter
Stine er som formand automatisk medlem. Andreas,
Bue og Morten Bo blev valgt.
1. suppleant  Camilla Boesen
2. suppleant Gordon Jehu
3. suppleant Sveinar Menne
4. suppleant Nikolaj Bolsing Bak
3.9 Valg af medlem til VU
Karen B. blev valgt.
3.10 Valg af medlemmer til Bogladens bestyrelse
Gordon berettede om bogladens bestyrelse.
Gordon og Morten Bo blev indstillet.
3.11 Valg af Thalias Bestyrelse
Karen og Gordon blev valgt.
3.12 Valg af MOK’s bestyrelse
Christianne og Sveinar blev valgt.
3.13 Indstilling af medlemmer til Forlagets besty-
relse
Punktet udskydes.
3.14 Indstilling af medlemmer til Hovedforenings-
udvalg
a) Overenskomstudvalget: Andreas Lundh, Bue Ag-
ner og Allan Evald Nielsen
b) Forsikringsudvalget: Sveinar og Andreas
c) Lægevikargruppen: Lone A. Bondo og Stine Sloth
d) SUL: Andreas Lundh og Morten Bo
e) Turnusudvalget: Peter Svenningsen, Rasmus
Hesselfeldt og Jens Damgaard Jensen
3.15 Indstilling af medlemmer til målsætningsudvalg
a) Sundhedspolitisk udvalg: Sveinar Menne og
Karen Boje
3.16 Indstilling til FAYL udvalg
a) Christianne blev indstillet til arbejdsmiljø-
og organisationsudvalget
4. Mødeplan
14. november kl. 16.15 konstituerende bestyrelses-
møde.
27. november kl. 16.15 første vagtbureau-
bestyrelsesmøde.
29. november kl. 17.00 ekstraordinær Generalfor-
samling i Studenterklubben.
29. november kl. 19.00 Repræsentantskabsmøde.
5. Arbejdsplan

Udskydes til seminard. 16.-18. november.
6. Boglade
LUKKET PUNKT
7.1 Vedtægtsændringer i forbindelse med sammen-
lægning af vagtbureauer
Torben orienterede om de vedtægtsændringer i Kø-
benhavns Kredsforening, der er nødvendige for etab-
lering af FADLs Vagtbureaus Fond.
7.2 Vedtægtsændringer i KKF
Repræsentantskabet vedtog følgende vedtægtsæn-
dringer.
§ 6,stk. 7.
Ved genindmeldelse efter udmeldelse betales kon-
tingent for hele den periode, vedkommende har væ-
ret 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 kon-
tingent 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.
Alle stemte for, på nær Gordon.
§ 4,stk. 4.
Udmeldelse kan kun ske skriftligt med virkning fra
semesterstart (henholdsvis 1. september og 1. fe-
bruar) og med én måneds varsel. Personer, der er
frameldt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, be-
tragtes dog som udmeldt ved frameldelsen fra stu-
diet. 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, syge-
hjælper eller akademiker, som får ansættelse i hen-
hold til DSR, FOA eller en akademikerfagorganisa-
tions overenskomst inden for et arbejdsområde, hvor
FADL også har overenskomst, kan umiddelbart mel-
des ud af FADL ved dokumentation af medlemskab af
den overenskomsthavende fagforening.
Alle stemte for.
8. Støttepolitik
Udskydes til seminar d.16.-18. november.
9. Studiekontrol
Repræsentantskabet havde inviteret cand.med og
konsulent for FADLs vagtbureau, Læge Anders Toft.
Anders orienterede om, at der pt. er en nogle FADL
medlemmer, der ikke er ”aktive” medicinstuderende.
Der blev nedsat en gruppe bestående af Linda Edslev,
Anders Toft, Gordon Jehu og Andreas Lundh, til at
løse ”problemet”.
10. Introseminar
Christianne og Morten Bo orienterede om det kom-
mende introseminar d. 16.-18. november, afgang kl.
ca. 12. Hvor repræsentantskabet skal på ”hyttetur”
med introduktion for de nye og planlægning af årets
politiske arbejde.
11. Evt.
Intet.

IMCC
DET MENER 200 MEDICINSTUDE-
RENDE OM KRIGEN I AFGHANI-
STAN:

48 % støtter den danske regerings opbakning af USA´s
militære intervention i Afghanistan, 32 % er imod,
og 20 % er i tvivl.
40 % mener at USA og deres allierede bør fortsætte
de militære aktioner i Afghanistan, 44 % mener at
man bør indstille de militære aktioner, og 16 % er i
tvivl.
(spørgeskemaundersøgelse foretaget d. 13/11 blandt
200 medicinstuderende på 2., 4. og 8. semester)

HVAD MENER DU?
Mød op i Lundsgaard d. 3. dec. Kl. 16.00 til debat-
møde om krigen i Afghanistan, hvor en politiker, en
læge uden grænser, en general og en fredsforsker
diskuterer krigens konsekvenser.
Alle er velkomne!
Arrangeret af SCORP (Standing Committee on
Refugees and Peace, IMCC).

KLINIKOPHOLD I
GRØNLAND
IGENNEM IMCC
SOMMER 2002

EN FANTASTISK NATUROPLEVELSE
MED ET STORT FAGLIGT UDBYTTE
TÆNK OVER DET I JULEN
ANSØGNINGSFRIST TIL FEBRUAR,
2002 MERE INFO: SKRIV TIL
greenland@imcc.dk

INDRE ORGANER
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Valg på universitet
Information og anbefalinger  fra Det Medicinske Studenterråd

Studienævnet for
medicin

Studienævnet består af 10 medlemmer,
hvoraf halvdelen er studenter, der er
valgt for ét år. De øvrige er videnskabe-
lige medarbejder, der valgt for tre år. Det
er studienævnet der er ansvarlig for
undervisningen vi får på studiet. Det er
således studienævnet, der fastsætter
studie- og eksamensordningen og
eventuelle dispensationer herfra. Klager
over eksamen, undervisning og evalu-
ering af fagene er ligeledes en del af
nævnets arbejdsområde. Under studie-
nævnet er der nedsat en række udvalg og
arbejdsgrupper, i hvilke studenter-
repræsentanterne deltager, f.eks.
semsterudvalg, dispensationsudvalg,
ruskursusudvalget, og koordinations-
udvalget. Sidstnævnte varetager kontak-
ten til fakultets øvrige studienævn
(studienævnene for odontologi, human-
biologi, ph.d.-uddannelsen. Ydermere
spiller studienævnet en central rolle i
både tilblivelse og effektuering af den
nye studieordning.
Studienævnet for medicin er således et
vigtigt forum, hvor vi kan gøre vores
mening gældende.

Ved opstillingsmødet den 10. oktober
2001 blev følgende studerende opstillet
til det kommende valg til Studienævnet
for Medicin:

•Henrik Højgaard Frederiksen (aktiv i
studienævnet og evalueringsudvalget)
•Bjarke Brandt Hansen (Næstformand i
studienævnet og medlem af
koordinationsudvalget)
•Ditte Marie Skovgaard Christensen

•Louise Rasmussen

•Caroline Nielsen (aktiv i 2 semester-
udvalget)

Da der efterfølgende ikke stillede andre
lister op mod MSRs liste er der såkaldt
fredsvalg. Dvs. at de kommende repræ-
sentanter er som nævnt ovenfor.

Fakultetsrådet
Fakultetsrådet administrer og træffer
afgørelser i sager, der vedrører fakultet
som helhed og er bl.a. ansvarlige for
økonomi, forskning og ansættelser. I
fakultet er kun tre af rådets 15 medlemmer
studenter; resten af pladserne besættes
af dekanen (fmd. for fakultetsrådet og
daglig leder af fakultet), to prodekaner
(næstformænd for rådet), fire videnskabe-
lige medarbejder og tre tekniske-admini-
strative  medarbejder, samt to eksterne
medlemmer, udpeget af det Det Sund-
hedsvidenskabelige forskningsråd og
Sundhedsuddannelsesrådet. Generelt har
der været en ringe studenterinteresse for
arbejdet i fakultetsrådet. Det er derfor
vigtigt, at der er et godt samarbejde
mellem de fire udannelser på fakultetet
(odontologi, folkesundhedsvidenskab,
humanbiologi og medicin). Derfor er der i
dette efterår taget initiativ til et studenter-
råd mellem de tre fagråd (odontologi,
folkesundhedsvidenskab), Sundrådet.
Fakultetsrådet er et vigtigt, fordi det er
her de overordende beslutninger tages
og nogle at studienævnets beslutninger
skal godkendes.

Ved opstillingsmødet den 10. oktober
2001 blev følgende studerende opstillet:
•Simon Serbian (bl.a. aktiv i Følge-
gruppen og Sundheduddannelsesrådet).
•Thomas Juul Sørensen (aktiv i
Fakultetsrådet og 4. semesterudvalget).

Konsistorium
Rektor er formand for Konsistorium, der
er Københavns Universitets øverste
myndighed. Her besluttes overordnede
og langsigtede planer for hele universitet.

Tre af de 15 pladserne i Konsistorium
besættes af de studerende. Det Medicin-
ske Studenterråd stiller op til Konsisto-
rium på en fælles liste med Forendende
Studenterrådet, der på et opstillingsmøde
(fællesrådsmøde) vælger tre spids-
kandidater for den kommende periode.

Det er gratis at
stemme!!!!!

I næste uge kommer der en mystisk
konvolut ind ad DIN brevsprække. Den
indeholder stemmesedler til Konsisto-
rium, rektorvalg og ikke mindst dekan-
valg. Den indeholder desuden en franke-
ret svarkuvert, så du ikke skal bruge dine
surt sammensparede SU-kroner på et
frimærke. Du slipper endda for at slikke
på det!

Du har indflydelse
Det er ikke for sjov at du får denne
konvolut. Med den i hånden får du
direkte indflydelse på, hvem der skal
være rektor for Københavns Universitet
og dekan for Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet de næste fire år.

Valget foregår i perioden fra den 26.
november til den 9. december. Det er altså
her du skal sørge for at få sendt dine
stemmesedler!

Resultatet af valget offentliggøres fredag
den 14. december i Konsistoriesalen i
universitetets hovedbygninger på Frue
Plads.

Hvem anbefaler MSR?
Læs på de følgende sider hvem Det
Medicinske Studenterråd (MSR) anbefa-
ler som medlemmer af Konsistorium,
hvem der skal være rektor, og hvem der
skal være dekan.

God læselyst, og husk nu:

Din stemme er også
vigtig !!!

Det Medicinske Studenterråd er din
garanti for engageret studenterpolitik
både lokalt på medicinstudiet, på fakul-
tetsniveau og på hele Københavns
Universitet via Forenede Studenterråd.
På disse sider giver vi vores anbefalinger.

MSR
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Hvem er Mogens?

Mogens Spang-Thomsen er 56 år og
ansat ved Institut for Molekylær Patologi
siden 1974. Siden oktober 2000 har han
været konstitueret professor. Han er
beskæftiget med eksperimentel kræft-
forskning med fokus på lungekræft.
Spang-Thomsen underviser studerende
ved læge-, tandlæge- og humanbiologi-
studiet i patologi og deltager i studie-
planlægningen. Han har adskellige tillids-
og ledelseshverv på institut-, fakultets-
og universitetsniveau, og er aktuelt
formand for fakultetets Forskningsudvalg
og medlem af institutbestyrelsen,
fakultetsrådet og Konsistorium.

Kilde: Avisen, oktober/2001.

Det Medicinske Studenterråd præsenterer: Valg på universitetet
 

Ny Dekan på Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet

Rektorvalg

Rektorvalg på Københavns Universitet

Det Medicinske Studenterråd støtter via
Forenede Studenterråd kandidater til et
kommende rektorat. Til det kommende
valg anbefaler vi at stemme på:

Kirsten Hastrup
som ny Rektor og

Nils-Erik Fiehn
som prorektor.

Krav til ny rektor
Forenede Studenterråd har ved valget af
rektor- og prorektorkandidat lagt vægt på
at vælge et par, som:
•Vil vægte uddannelse og forskning
ligeligt i prioriteringer.
•Vil forny, men bevare, universitets-
demokratiet.
•Er respekteret i universitetsverdenen.

•Har bred erfaring med de særlige former
for ledelsesopgaver som Universitetet
påkræver.
•Kan være en kompetent med- og
modspiller i forhold til Folketinget og
ministerier.
•Kan give Universitetet den anseelse,
som det fortjener.
•Kan styrke den kontakt mellem Univer-
sitetet og samfundet, der er nødvendig
for begge parter.
•Kan sætte Universitetet på den lokal-
politiske dagsorden bl.a. i forhold til
studenterboliger.

Stem på Liste S til
Konsistorium

Det Medicinske Studenterråd opstiller på
Liste S til Konsistorium – i samarbejde
med alle fagrådene på resten af Køben-
havns Universitet via Forenede Studen-
terråd.

Derfor: STEM PÅ LISTE S til valget af
tre studerende til Konsistorium.

I perioden fra den 26. november til den
9. december skal der vælges ny politisk
leder for fakultetet: En ny dekan ...

Hvorfor er det nu vigtigt? Og hvad har
jeg med det at gøre?

25 % af stemmevægten til dekanvalget
tilhører os, de studerende. Derfor er det
vigtigt at vi peger på en dekan, som vi
kan stå inde for og som også taler de
studerendes sag. Vi fra Det Medicinske
Studenterråd (MSR) har brugt den sidste
måneds tid med at gå til valgmøder og
tale med de enkelte dekanemner for, at du
kan få et bedre grundlag for at stemme.
Og det er vigtigt, at du stemmer!

De tre kandidater til dekanposten er:
Ralf Hemmingsen, 53 år, professor i
psykiatri, adm. overlæge på psykiatrisk
afdeling på Bispebjerg Hospital.
Bjørn Quistorff, 57 år, professor dr. med.,
leder af NMR Center, Institut for Medi-
cinsk Biokemi og Genetik.
Mogens Spang-Thomsen, 56 år, konstitu-
eret professor, Institut for Molekylær
Patologi.

MSR mener, det er vigtigt:
1. At dekanen er positivt og engageret
indstillet overfor den nye studieplan
og har bidraget hertil.
2. At dekanen er interesseret og lydhør
overfor de studerende, samt villig til at
samarbejde.
3. At dekanen vil arbejde for et mere
integreret OSVAL forløb med frie rammer
og mulighed for forskning.
4. At dekanen fremstår engageret og
initiativrig, med interesse for at vække
vores ”søvnige” fakultet.
5. At dekanen vil arbejde for at profilere
fakultetet bedre udadtil.
6. At dekanen vil arbejde for at højne den
pædagogiske standard hos underviserne
på fakultetet.
7. At dekanen vil gøre institutterne og
fakultetssekretariatet mere strømlinet og
serviceorienteret.
8. At dekanen kender til fakultetets
opbygning og struktur gennem aktiv
deltagelse i forskellige udvalg og råd.

9. At dekanen vil arbejde for en øget
implementering af IT i undervisningen.

Det er ingen hemmelighed at de tre
dekan-opstillere har en lang række ting til
fælles, men Det Medicinske Studenterråd
mener dog at vi, de studerende, og Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet er
bedst tjent med:

Mogens Spang-
Thomsen

som kommende dekan for fakultetet. Så
derfor: HUSK AT STEM !

MSR
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Det Medicinske Studenterråd præsenterer: Valg på universitetet

Studerende i Fakultetsrådet Hvem er MSR?
Det Medicinske Studenterråd (MSR) er
de studerendes politiske talerør på
medicinstudiet.

Alle studerende på medicinstudiet er
berettiget til at deltage i MSR’s møder og
gøre sin mening gældende. Vi er pt. alt for
få studerende der i denne tid har lynende
travlt med at tackle de nuværende
problemerne med den nye studieplan,
valget til dekan på Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet samt at tilrettelægge
de kommende semestres forløb under den
nye studieplan. Desuden diskuteres
emner der tages op i Fakultetsrådet og
Studienævnet for Medicin. Derfor er det
vigtigt, at der er nogle (gerne flere) der
møder op og gør en indsats for at
forbedre forholdende for alle studerende
på medicin.

Ikke mindst er det vigtigt at alle hold-
repræsentanter og studerende på den
nye studieordning kommer og giver deres
meninger og erfaringer til kende til vores
møder. Det er disse møder der danner
grundlaget for ALT det politiske arbejde
der laves her på Panum!!

Hvor finder du Det Medicinske Studen-
terråd?

Fagrådet holder til i lokale 1.2.5. og du er
altid velkommen til at kigge forbi for mere
information. Alle medicinstuderende har
tale- og stemmeret og der betales ikke
kontingent. Det er et grundlæggende
princip, at alle studerende skal være med
til at fastlægge Det Medicinske
Studenterråds politik. Derfor er det
vigtigt at alle semestre har repræsentan-
terne i de styrende organer. Det gøres
bedst hvis man vælger en eller flere
personer fra HR der møder op til
fællesrådsmøderne - se kalenderen! Jeres
semester skal også høres.

De næste møder
MSR holder generalforsamling den 28.
november kl. 16.00. Her vælges bl.a.
formand og lægges budget.
Næste møde der forbereder arbejdet i
studienævnet er tirsdag den 4. december
kl. 16.00. Vel mødt til vores møder!

Det Medicinske Studenterråd opstiller
to studerende til Det Sundshedsviden-
skabelige Fakultetsråd

Til Fakultetsrådet på Sundhedsvidenskab
opstiller fagene medicin, odontologi og
folkesundhedsvidenskab igen i år
kandidater samlet. Spidskandidaterne til
den næste valgperiode (1. februar 2002 -
31. januar 2003) på den fælles liste er
Thomas Juul Sørensen (medicin), Katrine
Kobberø Mortensen (folkesundhed-
svidenskab) og Simon Serbian (medicin).

Samarbejde mellem fagrådene
Fagrådene på de tre fag arbejder i dette
semester på at stifte et fælles studenter-
politisk organ til at varetage de fælles
interesser, vi har som studerende på
fakultetet. Organet vil været en form for
’Sundhedsvidenskabeligt Studenterråd’
og vil til dagligt bære navnet ’Sundrådet’.
Det er på møder i Sundrådet, at arbejdet i
fakultetsrådet vil blive forberedt; men
også andre fælles interesser vil blive
diskuteret – f.eks. emner som studenter-
faciliteter, kantineforhold og biblioteker.

Sundrådet vil naturligvis være åbent for
alle studerende på fakultetet og for de tre
fagråd. Møder vil blive indkaldt via blade,
opslag og maillister. Som studenterrepræ-
sentanter i fakultetsrådet vil vi arbejde
efter mandat fra Sundrådet og ikke som
repræsentanter for de enkelte fagråd eller
uddannelser. Det betyder, at vi vil arbejde
for alle fags og studerendes interesser.
Selvom der ikke sidder en stud. odont. i
fakultetsrådet i næste valgperiode, vil de
tandlægestuderendes interesser blive
varetaget i Sundrådet.

Politiske mål
I fakultetsrådet og i det studenterpoliti-
ske arbejde generelt har vi følgende mål:

Pædagogisk opkvalificering af undervi-
serne.
For at udviklingen af uddannelserne
(studieplansrevisioner) giver mening, må
fakultetets undervisere nødvendigvis
efteruddannes. Det vil sige, at der skal
udbydes kurser i moderne undervis-
ningspædagogik til alle undervisere. Der
skal laves en klar handlingsplan for disse

kurser fra fakultetsledelsens side –
naturligvis i samarbejde med institutterne
– så det sikres, at ikke kun de ’interesse-
rede’ men alle undervisere deltager.

Opretholdelse af en demokratisk
ledelsesform på universitet.
Fakultetet skal deltage i den offentlige
debat om universitetets ledelsesform.
Vigtigheden af, at universitetets stude-
rende og ansatte selv vælger sine ledere,
kan ikke klart nok pointeres.

Et effektivt fakultetssekretariat.
Som studerende vil vi kunne opleve det
centrale sekretariat (studieadministration,
eksamenskontor …) som et åbent og
professionelt sted. Vi vil arbejde for dette
via samarbejdet med det nyvalgte
dekanat, som er direkte ansvarlige for
fakultetssekretariatet.

Succesfuld indflytning på Kommune-
hospitalet.
Uddannelsen folkesundhedsvidenskab
skal sandsynligvis i det kommende år
flytte til ’Center for Sundhed og Sam-
fund’ på Kommunehospitalet. Vi vil sikre,
at de studerende får ordentlige forhold.
Desuden må de økonomiske omkostnin-
ger ved indflytningen ikke betyde, at
uddannelsers faglige indhold forringes.

Uddannelsessikring ved ny læge-
bekendtgørelse.
Der skal udarbejdes en fælles bekendtgø-
relse for lægeuddannelsen i Danmark.
Dette kan få direkte konsekvenser for den
nye studieordning for medicin. Sådanne
ændringer må kun finde sted med studie-
nævnets accept.

Vi vil gøre vores yderste for at skabe et
godt studenterpolitisk samarbejde på
fakultetsplan. Sundrådet bør være et
naturligt sted for fagråd og studerende at
mødes. Gennem vores arbejde i fakultets-
rådet vil vi sørge for, at politiske nyheder
når de studerende. Sådan kan Sundrådet
få en god begyndelse.

Gennem Det Medicinske Studen-
terråd vil man stadig kunne få informatio-
ner om arbejdet i fakultetstrådet.

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

Det Medicinske Studenterråds telefonnummer er 35 32 64 00.
Post kan sendes til adressen: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N.

Homepage: http://www.studmed.ku.dk/msr/ E-mail:  msr@studmed.ku.dk

 

Kalender
22. nov MSR-formøde, kl. 14.00.
22. nov.FSR-generalforsamling kl. 18.00 i

fiolstræde 22.
26. nov. Valg på universitetet begynder.
28. nov.MSR-generalforsamling

kl. 16.00
4. dec. MSR-møde, kl. 16.00
5. dec. Studienævnsmøde
6. dec. FSR-fællesrådsmøde kl. 18.00 i

fiolstræde 10, 1.sal.
9. dec. Valg på universitetet slutter.
14. dec. Valgresultatet offentliggøres

kl. 10.00, Frue Plads.
24. dec. Juleaften (nyd det nu!)

År 2002
8. jan. MSR-møde, kl. 16.00
9. jan. Studienævnsmøde
29. jan. MSR-møde, kl. 16.00
30. jan. Studienævnsmøde

Det Medicinske Studenterråd præsenterer: Studenterpolitik ...

Sidste møde
Referat af Det Medicinske Studenterråds
møde, tirsdag d. 13/11-2001

Til stede: Bjarke Brandt Hansen (5. sem.),
Thomas Juul Sørensen (7. sem), Simon
Serbian (8 sem.), Henrik Højgaard
Frederiksen (5. sem), Thomas Erstad (6.
sem), Gordon Thomas Jehu (sem.fri),
Katrine Kobberø Mortensen
(folkesundhedsvidenskab), Louise (4.
sem), Bue Juvik (sem.fri), Lene Krenk (4.
sem), Bo Biering Sørensen (6. sem),
Christoffer Schaefer (9. sem).

Dekanvalg
Til mødet var indbudt de tre dekankan-
didaterne Ralf Hemmingsen, Bjørn
Quistorff og Mogens Spang Thomsen til
at orientere om visioner for det fremtidige
dekanembede. Mødet var vellykket, og
der blev efterfølgende enstemmigt
besluttet at støtte Mogens Spang
Thomsen. Bjarke Brandt Hansen, Thomas
Juul Sørensen, Simon Serbian og Henrik
Højgaard Frederiksen står for at lave
oplæg til MOK med opfordring til de
studerende om at stemme på Mogens
Spang Thomsen.

Engelsk undervisning på 10. semester
Der blev diskuteret hvorvidt man fandt
det hensigtsmæssigt at lade studerende
på 10. semester, Herlev have undervis-
ning på engelsk. Hensigten bag forsøget
er at højne mulighederne for bilateral
udveksling. Der var delte meninger
blandt deltagerne på MSR-mødet, men
man blev enige om at støtte dette pilot-
projekt såfremt de studerende selv får
muligheden for at vælge, om de vil følge
et hold med undervisning på Engelsk.
Dog vil alle forelæsninger være på
engelsk, og således vil alle studerende på
10. semester, Herlev være berørt af dette.
Derfor fandt man det i MSR meget vigtigt
at underviserne har kompetence til at
undervise på engelsk.

Alle er tilfredse
med den nye

studieordning (?)
Den 10. oktober 2001 holdt vi i Det
Medicinske Studenterråd opstillings-
møde til Konsistorium, Fakultetsrådet og
Studienævnet for medicin. På trods af et
ikke voldsomt fremmøde fik vi opstillet
personer til samtlige poster. Og da der
efterfølgende ikke er stillet andre lister op
mod os, er vores opstillede reelt valgt.

Vi finder det dog problematisk, at der ikke
kommer nogen studerende fra den nye
studieordning i studienævnet næste år.
Heraf kunne man umiddelbart tillade sig
at konkludere:

 ”Alle er tilfredse med den nye studie-
ordning, som den er”.

Dette ved vi, ikke er tilfældet, og derfor
opfordrer vi studerende fra såvel ny som
gammel studieordning til at møde op til
de fagrådsmøder vi holder semetret
igennem – mindst dagen inden hvert
studienævnsmøde. På den måde kan alle
være med til at påvirke dagsordnen i
studienævnet.

Generelt er det problematisk, at der ikke er
aktive studerende fra semestrene under
den nye studieordning i fagrådet, idet vi
ofte diskuterer problemstillinger i forbin-
delse med denne. Vi mangler sågar aktive
studerende til de semesterudvalg der er
tilknyttet den nye studieordning

Det kræver ikke meget
Lad kun dette være en opfordring til aktiv
deltagelse i vores møder. Det kræver ikke
forfærdeligt meget tid. Ved at møde op
kan man aktivt være med til at ændre og
forbedre dagligdagen på Panum, ikke kun
for andre, men også for sig selv.

Forlænget læseferie til Basal Human-
biologi
På baggrund af en forespørgsel fra
kursuslederen i Basal Humanbiologi om
længere læseferie, så de studerende i
højere grad ville deltage i undervisningen
sidst på semesteret fandt man i MSR at
dette ikke var hensigtsmæssigt og at det
strider mod intentionerne i den nye
studieplan om at stimulere de studerende
til en jævn, stabil arbejdsindsats gennem
hele semestret i stedet for læseferier.

Eksamensplan 2002
Der blev sat spørgsmåltegn ved, at der
ikke var afsat tid til syge-/reeksamen i
cellebiologi, (gl. studieordning.) somme-
ren 2002. Dette vil blive taget op på
studienævnsmødet.

Regnskab
Der blev bevilget 3000 kr. til Studenter
Revyen til indkøb af bærbar computer.
Det blev godkendt at lade Studenter-
klubbens økonomigruppe foretage
revision af årets regnskab.

MSR
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 46 - 12/11 - 18/11-01

Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt %
Dag 07-15
Hospitaler bestilt 16 12 11 15 13 17 22 106
Studenter bestilt 2 3 1 0 1 6 4 17
Udækkede 12 3 1 9 3 4 0 32

Aften 15-23
Hospitaler bestilt 17 21 19 19 26 32 31 165
Studenter bestilt 9 7 4 3 15 15 21 74
Udækkede 5 2 2 0 2 1 0 12

Nat 23-07
Hospitaler bestilt 15 18 15 21 24 26 26 145
Studenter bestilt 6 3 4 5 13 16 5 52
Udækkede 3 8 0 5 0 0 8 24

Bestilt i alt 48 51 45 55 63 75 79 416
Udækket i alt 20 13 3 14 5 5 8 68
Udækkede vagter i % 48,14% 32% 6,6% 28% 10% 13% 14,4% 21%
Afviste hospitals-
bestillinger 6 5 0 2 2 6 4 25
Hospitaler bestilt i alt 54 56 45 57 65 81 83 441
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 udækkede vagter i %, angiver for hver dag, hvor mange udækkede vagter i % der har været.
Tallene i rubrikken “%” angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor en % udækkede vagter har
været.

VT - VAGTER
Ugestatistik for uge 46 - 12/11 - 18/11-01

Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Ialt Ugens VT-
Arbejdsløse hold 0 1 0 0 0 0 0 0 ledighed:
Planlagte vagter 15 15 15 15 15 15 15 105 0,90%

Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen mellem kl. 16 og 18.

VAGTBUREAUET

Vagt- og Servicechef

Træffetider
Søren : Ring til vagtafdelingen
sr@fadl.dk eller til nedenstående

telefonnummer

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

35 24 54 04.

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

Venlig hilsen

Søren Rasmussen
Vagtchef

Åbningstider i
Ekspeditionen

Alle hverdage
Kl. 9.00 - 17.00

For telefonisk henvendelse
35 24 54 05

Man kan også skrive til os på e-mail:
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)

mso@fadl.dk (Mikael Sorel)

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

enten pr. brev, telefon eller email.

VAGTAFDELINGEN

OPRÅB -OPRÅB MELD JER
TILVAGTER!!!

Dækningen af vagter er så katastro-
fal som aldrig før.

Vær sød at ringe for opskrivning el-
ler chancevagter.

Opskrivningsreglerne er ydermere
blevet udvidet til 3 gange pr. måned
op til 5 dage.

Tjen til julegaverne og afslut juleræset
med en GRATIS skitur
”Nu rabler det vist” tænker du, men NEJ, det er sandt
nok: Vagtbureauet udlodder gratis skiture for 10 jule-
nytårsivrige vagttagere. Værdi kr. 3.000,-
Det eneste du skal gøre er at tage en masse vagter i
december og januar måned. Lodderne tildeles efter et
eksponentielt princip. Kort sagt jo flere vagter du ta-
ger, jo flere lodder får du og dermed øges dine vinder-
chancer. Lodtildelingen udregnes efter reelt opnåede
vagttimer i perioden 01.12.01-31.01.02. Præcise de-
taljer følger i næste ACUTA.
Skituren arrangeres af FADLs nye landsdækkende
vagtbureau og kommer til at tælle i alt 30 deltagere, 10
fra hver lokation.
Fast personale i vagtbureauet kan ikke deltage og
præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

Nyt fra vagtafdelingen
Der har desværre ikke været ret mange, som har sent
idé rige mail til os. Derfor vil vi igen opfordre jer, til at
sende jeres tanker og/eller ideer til os, om hvordan I
kunne tænke jer at Vagtbureauet betjente jer i fremti-
den. Vi gentager her opfordringer, hvor vi beder jer
om, at sende ideerne til cc@fadl.dk. Vi vender tilbage
til jer, uanset i sender en tom mail, med nyhedsbreve
og spørgsmål.
Fra midten af december vil I begynde at modtage
jeres medlemsnumre, som skal erstatte jeres cpr-
numre i vores register. Vi vil naturligvis kunne finde
Jer på begge dele i starten, men medlemsnumrene vil
blive dem, vi arbejder udfra i fremtiden. I vil altså fra
det nye år, skulle sætte  jeres medlemsnummer på
lønsedlen, i stedet for jeres cpr-nummer m.m..
Vi mangler stadig vagttagere, så mangler du et lille hvil
fra bøgerne…eller penge til at købe julegaver for, så
ring venligst til os i Vagtafdelingen…vi er leverings-
dygtige i næsten alle former for vagter…og så er der
jo skiturskonkurrencen!!!
I næste uge vender vi tilbage med mere om vores
tolketeam.

Alt for denne gang.

Hilsen fra vagtafdelingen

VIGTIGT VIGTIG VIGTIGT
Husk at aflevere Skatteoplysninger for
år 2002 til Vagtbureauet, idet vi ifølge
lovgivningen skal trække 60% hvis vi
ikke har oplysningerne.
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Medicinsk faglig konsulent til FADL’s
Vagtbureau
Kan du svare ja til, at du kan holde balancen mellem:
·orden og kaos
·viden og visioner
·samarbejde og selvstændighed
·analytisk fordybelse og resultatorientering
·daglig drift og drive
og er du
·på 5. semester eller mere
·VT’er
·i besiddelse af bred vagterfaring
·god til at kommunikere såvel mundtligt som
skriftligt
·evt. vant til at undervise
Så kan vi til gengæld svare ja til:
·et spændende og krævende job
·en mindre arbejdsplads med store ambitioner
·en organisation i konstant udvikling
·faglige og personlige udfordringer
·flexible arbejdsforhold
·20 timers arbejdsuge med start medio dec.
2001 eller snarest herefter.
med arbejdsopgaver, der har et spænd imellem
·overordnet projektledelse
·udvikling af kurser
·generel vejledning
·specifik rådgivning
·konkret sagsbehandling
Lønnen udgør pt. ca. kr. 13.900,00 pr. måned
Har du lyst til at blive en del af vores team, så send
din ansøgning til vores nuværende medicinsk faglige
konsulent Søren Rasmussen, Blegdamsvej 4. 2. sal
2200 Kbh. N eller via e-mail sr@fadl.dk senest man-
dag den 3. december 2001, kl. 12.
Hvis du har behov for mere viden inden din evt. an-
søgning, kan du også ringe til Søren på 35 24 54 04
eller direktør Marianne Hammer på 35 24 54 07.

SPV-hold 1512
på Hillerøds dialyse afdeling søger ekstra mandskab
Har du tid til at tage vagter i december og januar? Vil
du gerne kunne planlægge dem og være 100% sikker
på at du får dem? Afholde dem på den samme rare
afdeling, og så oven i købet få holdløn for dem, så har
vi måske jobbet til dig!
Vi dækker kun vagter i ferieperioder, det vil sige at vi
indtil nu har dækket sommerferie, efterårsferie og
aktuelt skal til at planlægge juleferie (22dec-6 jan, dog
ikke 24 dec. dag –og aftenvagt, 25. dec. dagvagt eller
31. dec. og 1. jan. aften –og dagvagt hhv.).
Vi dækker som sagt vagter på Hillerøds dialyse afde-
ling. I de perioder vi dækker vagter, dækker vi fast 2
dagvagter (8.00-14.00 + 2 timers løn for transport) og
2 aftenvagter (15.00-21.00 + 2 timers løn for trans-
port) pr døgn. Vores arbejdsopgaver består i opsæt-
ning af dialysemaskiner, gå rundt med madvogn, op-
fyldning i depot, m.m.
Kravene til dig:
-Du skal kunne komme til holdmøde d.4
december kl 16.30 i panumkantinen
-Have mulighed for at tage vagter i december
og januar
-Minimum have afholdt 150 SPV timer
-Lyst til at arbejde på et velfungerende hold
Ansøgningsblanket fås og afleveres på VB, senest
28. november kl. 12.00.
Skriv hvor mange vagter du kan tage i december og
januar, så vi har mulighed for at indsuplere det rette
antal!
Hvis du ønsker yderligere oplysninger er du velkom-
men til at ringe til Marianne (holdleder) på tlf: 38796317.

SPV- hjemmehold 1511  søger  nyt med-
lem.
Vi dækker 8-timers aftenvagter og en dagvagt om
ugen, hvor vi passer en 7årig dreng,  som
hæmodialyseres på RH. Drengen har brug for vores
fulde opmærksomhed under dialysen og i hjemmet.
Han bor i Snekkersten og køres af VBT  til Rigshospi-
talet  og tilbage igen, hvor vi er med som ledsagere.

HOLD 3302 SØGER NYE VENTILATØRER.
- hvis du kan lide at passe børn - eller gerne vil blive
  bedre til det
- hvis du gerne vil have nye udfordringer

FADL søger undervisere fra februar ´02
Vil du uddanne nye SPV´ere?
FADL har sammen med arbejdsgiverne fordoblet
underviserressourcerne i uddannelsen!
Derfor søger vi flere erfarne vagttagere til undervis-
ning på Sygeplejevikarkurset.
Vil du være med til
- at sætte FADL-vagterne godt i gang og  udvikle SPV-
kurset?
- at undervise 1, 2 eller flere hold pr. halvår i SPV-
arbejde?
Og har du
- vagterfaring fra brede somatiske og/eller psykiatri-
ske afdelinger?
- en entusiastisk indstilling til at give dine kundskaber
videre?
- måske endda erfaring med case-baseret undervis-
ning?
- så er det dig vi har brug for!
Kurset:
Hold på 16 kursister undervises samtidig af en syge-
plejerske og en erfaren sygeplejevikar.
Det ny kursus følger en undervisningsguide med en
gennemprøvet case-story, og bygger på sygepleje-
faglig problemløsning med mange praktiske øvelser.
Basalt teoristof gennemgås i case-arbejdet: Kursisterne
har ved selvstudie bestået en adgangsgivende prøve
og er godt forberedte til den problemorienterede
undervisning.Kursisterne har følgevagter på somatisk
sygehusafdeling. Her udarbejder de en opgave, hvor
sygeplejens behovsteorier har en fremtrædende rolle.
Til slut vurderes dels kursisternes færdigheder i en
plejesituation, dels deres teoretiske kundskaber ved
en praktisk/mundtlig eksamen.
Løn og vilkår:Lønnen udgør pr. 1/10-01 kr. 271,36 pr.
undervisningstime og kr. 162,82 pr. mødetime.
Du kan i vidt omfang selv bestemme timetal og hold-
fordeling ved halvårlige evaluerings- og udviklings-
møder. Kurser afholdes dels hverdage efter kl. 16,
dels i weekender.Du uddannes i case-baseret under-
visning i weekenden 26.-27. januar 2002.
Interesseret? - Kontakt:Kursusleder Maria Busk
Tlf. 35 24 54 02

Hold 4402 på thoraxkirurgisk intensiv på
Rigshospitalet søger
3 nye medlemmer til insupplering hurtigst muligt.
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 patien-
ter. Disse omfatter bl.a.: Lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og
klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.
- Indgift af forskellige IV væsker og blodprodukter.
- Udtagning af blodprøver og div. dyrkninger.
- Forbindings- og drænpleje.
- EKG
- 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 hol-
det i mindst et år.
Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
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 David Levarett Buck
på tlf: 35852734.
Ansøgningsfrist: Mandag den 26. November.
Ansøgningsblanket fås og afleveres på VB.
Ansættelsessamtaler:  Bliver afholdt på afd. 4141 den
følgende uge.

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD HOLD 4201
& 4203 SØGER 2 NYE MEDLEMMER.
Vi er 2 hold, med tæt samarbejde, som er tilknyttet
henholdsvis den akutte og kroniske
hæmodialyseafdeling.
Arbejdet, som er 7½ times vagter og udelukkende dag
og aftenvagter, består i at starte og afslutte dialyse-
behandlinger samt hvad hvad der ellers hører til, dvs
overvågning af pt, iv-medicinering, stuegang med læge,
blodprøvetagning, EKG m.m. Du vil også blive fortro-
lig med behandling af svære blodtryksfald,
anafylaktiske reaktioner, initiel hjertestopbehandling;
alle ting, som er en god ballast at have, når man står
i skadestuen en kold januarnat og bagvagten har sederet
sig ned.
Vi arbejder selvstændigt og har ansvar for vores pa-
tienter på lige fod med nurserne, som vi har et godt
samarbejde med.
Det vil sige, hvis du har lyst til et spændende og
klinisk relevant arbejde, så er det os du skal søge.
Af andre funktioner, som du kan varetage når du har
fået en vis erfaring, er plasmaseperationer, dialyse-
behandling på intensive og andre afdelinger, hvis pa-
tienten ikke kan flyttes samt mulighed for at tage
akutte tilkaldevagter i nattetimerne.
Det vi kræver af dig er, at du på fase 2, består mikro-
biologi og farmakologi indenfor 1 år, har 150 VT timer,
kan tage 10 vagter om måneden det første ½ år,
hvorefter det er muligt at gå ned i tid, samt at du
selvfølgelig er sød og rar og fleksibel (det er vi).
Vi har dispensation til at tage dobbeltvagter, så de 10
vagter betyder ikke nødvendigvis 10 dage, men er
nødvendigt for at vi kan opretholde vores store
kompetence=et spændende job med stort ansvar.
Oplæringen består af 10 lønnede følgevagter med en
erfaren dialyseassistent.
Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at
ringe til os:
Anna Sletgaard  tlf: 3810 0408  eller Mikkel Vammen
tlf: 3536 0914

Ansøgningsfrist fredag den 23/11 kl. 12 på Vagtbureauet

Han kan blive akut dårlig og der kræves derfor grundig
observation og et godt samarbejde med både familie
og personale.
Ansøgningskrav:  Erfaring med somatiske vagter.
Min. 200 spv-timer 3-4 vagter  pr. måned, også i
eksamensperioder.
Yderligere oplysninger: Fås hos Søren på 3538 3425
Ansøgningsfrist :  Mandag d. 26. november 2001  kl.
12.00 til VB.

SPV-flyver hold 1502 søger  nye medlem-
mer
Holdet er døgndækkende og er fortrinsvis på psyk-
afdelinger. Når holdet ikke er i arbejde dækker vi al-
mindelige SPV-vagter og er på den måde altid sikret
arbejde på de planlagte vagter.

SPECIALLÆGEKLINIK I HELLERUP
søger 1 stk.  2. delsstuderende som assistent til
klinikken.Klinikkens funktionsområde er indenfor lun-
gesygdomme og allergiudredning/behandling. Der bli-
ver tale om 1 ugentlig arbejdsdag fra kl. 13-16.
Der er ansat 4 assistenter, der deler opgaverne man-
dag til torsdag. Arbejdet  omfatter sekretærfunktioner,
men også grundig oplæring i undersøgelsesteknik. Er-
faringsmæssigt er der en længere indkøringsperiode,
så der ønskes kun ansøgere, der har interesse for
specialet og som forestiller sig en tilknytning til klinik-
ken på mindst 1 år. Ring til Vagtbureauet på 35245405,
hverdage mellem 9 og 17, for tilmelding eller flere
oplysninger.

- hvis du kunne tænke dig at finde din indre legeonkel
eller legetante
er vi måske noget for dig.
"Vi" er det semipermanente børneflyverhold 3302.
Vi har fortrinsret til at passe børn under 8 år og hvis vi
ikke passer børn , passer vi voksne på samme vilkår
som de almindelige VT-hold. Yderligere står vi forrest
i køen til vagter på Rigshospitalet. Det betyder, at vi
er mere i arbejde og sjældnere har vagter uden for
byen.
Vi har ofte vagter på de samme afdelinger, så afdelin-
gerne kender os , og vi er derfor mere med i plejen,
end når man passer børn på et almindeligt VT-hold. I
modsætning til hvad mange tror har vi sjældent "tube-
holdervagter", men det kan selvfølgelig ske.
Krav - min. 150 VT-timer

- min. 4 vagter om måneden
- BVT/VT II kursus, hvis du endnu ikke har

kurset er det nok at tage det førstkommende kursus
Hvis du gerne vil lære os at kende så kontakt vores
holdleder Camilla Thomsen på tlf. 77303412.

VAGTBUREAUET
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Krav: Min. 200 SPV-timer, deraf en del psyk. vagter.
Min. 3-4 vagter hver måned.
Være ansvarsbevidst.Kunne blive på holdet i min. 6
måneder.Ansøgningsfrist: snarest til Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger: Hos holdleder Diana Johansen
på tlf.nr.: 3585 0631

HOLD 4630 SØGER 3 NYE VENTILATØRER
SØGES
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.t., 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

VT-Hold 4407, Rigshospitalet. Afd. 2.14.3
søger 1 nyt medlem til en cardiologisk intensiv afde-
ling med start medio januar 2002
Holdet dækker aften- og nattevagter alle ugens dage
samt enkelte dagvagter i week-ends.
Krav: Have min. 150 VT.timer
Tage min. 5 vagter pr. måned
Ansøgningsfrist: SNAREST til Vagtbureauet
Yderligere oplysning kan fås hos holdleder Lars
Lundegaard Hansen på tlf.nr.: 3538 1255/702 eller
mobilnr.: 2871 1255

Bliv ekspert i tolkning af EKG og avance-
ret genoplivning!
Kardiologihold RH 4101 søger 2 erfarne ventilatører til
ansættelse som Kardiologiske assistenter.
Vi er pt. 10 medicinstuderende, der indgår som fast
personale på medicinsk afdeling B på RH, som kardio-
logiske assistenter.
Stillingen som kardiologisk assistent:
Vi  dækker fast aften- og nattevagter samt dagvagter
i weekenden (vi har fri til vores månedlige holdmøde).
 Obs’ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsom-
råde udgøres primært af:
· Kontinuerlig EKG-overvågning
· Arytmidiagnostik i 1 aflednings-, 12

aflednings- og oesophagus-EKG
· Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning
For at komme i betragtning er du:
· Færdig med fase 1
· Ventilatør med fagligt engagement og mindst
150 VT-timer, gerne med tidligere intensiverfaring.
· I stand til at tage gennemsnittet af antal vag-
ter (minimum 10 vagter), også i eksamensmånederne.
· Indstillet på at blive på holdet med det pågæl-
dende vagtgennemsnit til mindst årsskiftet 2002/2003.
· Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit
fulde engagement, hvorfor du som obs’er ikke må
være på andre hold.
· Fleksibel med hensyn til vagtlægning.
(Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående
punkter, så søg stillingen alligevel, hvis du er i tvivl
om du opfylder alle kriterierne).
Vi kan tilbyde:
· Intensivt oplæringsprogram i tolkning af oven-
nævnte EKG typer samt avanceret genoplivning.
· Oplæring foregår i 4 ubetalte + 4 betalte nat-
tevagter samt 16 betalte aftenvagter, men arbejdet
derefter skal også betragtes som betalt indlæring af
centrale kliniske redskaber.
· Et spændende arbejde og god uddannelse på
en velfungerende, ekspanderende og hyggelig inten-
siv afdeling.
· “Pensioneringsordning”, idet man efter 200
afholdte vagter (1600 timer) kan nøjes med 1/3 af
vagtgennemsnittet.
Som obs’er forventes det at man er ansvarsbevidst,
men også parat til at indgå som et dynamisk input til
vores yderst festlige holdmøder og afdelingsfester.
Ansøgningsfrist: fredag den 30/11-2001 kl. 12.00 på
vagtbureauet
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder, Jesper Revs-
holm på tlf. 33236396(/21297355) el. 35452875 el.
(revsholm@hotmail.com). Bedst efter kl. 16.

FADL søger eksaminatorer fra februar ´02
Vil du uddanne nye SPV´ere?
FADL har sammen med arbejdsgiverne fordoblet
underviserressourcerne i uddannelsen!
Derfor søger vi flere erfarne vagttagere til praktisk
eksamination på Sygeplejevikarkurset.
Vil du være med til
- at sætte FADL-vagterne godt i gang efter veloverstået
SPV-kursus?
- at eksaminere 3, 4 eller flere hold pr. halvår?
Og har du
- vagterfaring fra brede somatiske og psykiatriske
afdelinger?
- en entusiastisk indstilling til at give dine kundskaber
videre?
- måske endda erfaring med evaluering / undervis-
ning?
- så er det dig vi har brug for!
Kurset:
Hold på 16 kursister undervises i 49 lektioner, heraf 28
om somatisk og 11 om psykiatrisk SPV-arbejde.
Kurset følger en undervisningsguide med en gennem-
prøvet case-story, og indeholder mange praktiske øvel-
ser.
Kursisterne har desuden følgevagter på somatisk af-
deling i løbet af kurset.
Eksamen:
- er den sidste læringssituation på kurset!
Her leder 2 eksaminatorer (en figurant og en observa-
tør) kursisten gennem en simuleret plejesituation.
Derefter eksamineres i kursistens teoretiske viden,
og andre praktiske færdigheder testes.
Til slut evalueres og vejledes kursisten konstruktivt
og udførligt - målet er dels at kvalitetssikre FADL-
vagterne, dels at opmuntre den nye SPV´er til at påbe-
gynde selvstændigt SPV-arbejde med selvtilliden i or-
den.
Løn og vilkår:
Lønnen er relateret til gældende SPV-løn og udgør ca
130 kr. pr. time.
Du kan i vidt omfang selv bestemme timetal og hold-
fordeling ved halvårlige evaluerings- og Udviklings-
møder. Eksaminer afholdes dels hverdage efter kl.
16, dels i weekender.
Du uddannes i eksamination og konstruktiv feed-back
/ evaluering i løbet af januar 2002.
Interesseret? - Kontakt:
Kursusleder Maria Busk
Tlf. 35 24 54 02

HOLD 4406 PÅ HERLEV INTENSIV
SØGER 2 VENTILATØRER TIL INDSUPPLERING
SNAREST MULIGT.
Afdelingen har 8 sengepladser med et almindeligt in-
tensivt klientel: KOL, pneumoni, kirurgiske ptt.; endvi-
dere har vi en del hæmatologiske p.t., samt dialyse-
krævende intensivpatienter fra hele Københavns Amt.
Som medlem på hold 4406 vil du
få en masse søde kolleger (både læger, plejepersonale
og ventilatører)
få sammen med en sygeplejerske ansvaret for to
patienter
få mulighed for at oparbejde kompetence og selv-
stændighed i a-punktur tagning og analyse, KAD- og
sonde-anlæggelse, blodprøvetagning etc
se patienter med ofte komplicerede sygdomsforløb
i slutningen af oktober få et kursus om medicin, der
ofte anvendes på afdelingen (vi arbejder på at få
kompetence til at give i.v. medicin)
komme på et VT-hold, som er i stadig udvikling. Vi
arbejder på at udvide vores kompetance-område samt
organisere noget undervisning på afdelingen.
Krav:
Bestået farmakologi
300 VT-timer ( skulle du ikke helt have 300 VT-timer,
vil vi dog gerne høre fra dig alligevel)
5-6 vagter pr. måned
Der er 1 ulønnet følgevagt med en ventilatør og 1
lønnet følgevagt med en sygeplejerske (Dette kan dog
ændre sig, da vi i øjeblikket forhandler om flere følge-
vagter).
Du skal helst kunne starte med at tage vagter fra
november.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 22. november  2001  kl.
12 på Vagtbureauet
Du er meget velkommen til at ringe til holdleder An-
nette S. Jensen 39 27 47 86 for at høre nærmere om
holdet eller blot tilkendegive din interesse.

Udfordrende og fleksible vagter tilbydes
Hold 4301 på neonatalklinikken på RH søger 2
ventilatører.
Vi tilbyder:
- Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stuegang
og blodprøvetagning af 2-4 børn.
- Mulighed for at få vagter efter behag (næsten), da vi
ikke har dækningspligt for de tilbudte vagter.
- Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejersker,
laboranter o.a. ansatte i          afdelingen.
- Holdmøder med spisning og hygge.
Kvalifikationer: Min.300 VT-timer. Ansøgere med VT-II
kursus har 1. prioritet.                    Har du ikke VT-II
skal du melde dig til førstkommende kursus.
Ansøgere  med Neonatal/børneerfaring foretrækkes.
Oplæring: Normalt 5 vagter med ventilatør (ulønnet).

  2 vagter med sygeplejerske (lønnede)
  Blodprøvetagning med laborant (ulønnet)

Vagter:   Indenfor de første 4 måneder i alt 32 vag-
ter.  Herefter ca. 4 vagter om måneden.
Ansøgningsfrist:  Fredag den 23. november  2001 kl.
12.00 til Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger: Holdleder Mette Gyhrs 28 22
87 67.
Ansættelsessamtale med kvalificerede!

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
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.
Ring og hør mere hos holdleder: Eja Hilmer tlf. 35 35
54 44, e-mail: emhilmer12@hotmail.com
Ansøgningsfristen er torsdag den 22. november  2001
kl. 12.00 til VB.

MSR
INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING!
Onsdag den 28. november 2001 kl. 16.00
Mødelokalet 1. 2. 15.
afholder Det Medicinske Studenterråd ordinær ge-
neralforsamling.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter

4.Godkendelse af revideret regnskab
5.Fremlæggelse af budgetforslag
6.Indkomne forslag
7.Valg af bestyrelse bestående af 5 personer:
-formand
-økonomisekretær
-kontaktperson til FSR
-kontaktperson til Studienævnet
-menigt medlem af bestyrelsen
8.Valg af revisor

9.Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og be-
styrelser, herunder Universitetsbogladen
10.Nedsættelse af og valg til udvalg under MSR
11.Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen, sendes til MSR senest 14. november.
Der vil være fornøden forplejning til mødet.
Vel mødt!

VAGTBUREAUET & MSR


