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Det sker i ugen 2002/2003

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@mok.info
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@mok.info. Spørg evt. på datastudiesalen.
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: Kristoffer Staal Rohrberg

Denne uges forside: FADL

Onsdag:
MOK nr 4, årgang 35 udkommer
Generalforsamling kl 17 i klubben

Torsdag:
"What Women Want" kl 20 i filmklubben

 FC Odont spiller kl 15 (se hvor andet
steds)

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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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)
Sekretær Conni Holm, lokale 9.1.41 35 32 70 93 (holdsætning 1. sem., lektionskataloger)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 10–14
Studentersekretærer: Louise Honoré og Thomas Rasmussen
Træffetid: Man + Ons15-16
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Hvidovre Hospital, afsnit 152, tlf. 36 32 27 92
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post samt Assistent Maj-Britt Helvang

Line M. Brixen: BBH træffetid onsdage fra kl. 13.00 - 17.00
Studentersekretær: Mikkel Westen
Træffetid: Mandag kl. 10.00 - 14.00

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard (KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Alice Lehmann Rasmussen (alras@herlevhosp.kbhamt.dk)
Træffetid       Man-fre 10-14
Studentersekretær Christel A.B. Jørgensen (7.-9. semester)
Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)
Klinikudvalgets hjemmeside: www.ku.kbhamt.dk

MØDEREFERAT � MØDE 02-08
FORUM: STUDIENÆVNETS
MEDLEMMER
MØDE AFHOLDT: 4. JUNI 2002
STED: LILLE MØDESAL, PANUM
INSTITUTTET
REFERENT: GRETE M. ROSSING
Til stede
Pernille Due, Henrik H. Frederiksen, Birte Glenthøj,
Bjarke B. Hansen, Niels Høiby, Poul Jaszczak (fra kl.

15.30), Caroline Nielsen, Louise Rasmussen, Ditte
Skovgaard, Hans Vilhardt og  David Woldbye.
Endvidere deltog Leif Christensen (studie-
administrator (fra kl. 17)), Gordon Jehu (studievejl.)
Conni Holm (til kl. 17), Grete Rossing.
Under personsager deltog endvidere Lone Emilie
Rasmussen og Camilla Hiul (studievejl.)
DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Internationalisering
professor Ib Bygbjerg var inviteret til dette pkt.

3. Personsager
b. Administrativ praksis i forb. med. dysleksi
c. Genetik eksamen v. overflytning fra gl. til ny studie-
ordning
4. Godkendelse af referat 02-07
5. Implementering af Rekvirentmodellen
6. Studieplan
a. Orientering fra Følgegruppen
b. Status 5. semester
Professor Jens Juul Holst var inviteret til dette pkt.
c. Klinikker 10. semester
d. rammeplanlægning efterårssemestre
7. Nedsættelse af hurtigt arbejdende udvalg til udar-
bejdelse cur-riculum oversigt
8. Struktur for studievejledende publikationer
9. Meddelelser
10.Eventuelt

David Woldbye meddelte, at han deltog i mødet,
idet han fra farmakologi var blevet bedt om at få
udsat fristen for aflevering af karakterer for farma-
kologi-eksamen, idet man ikke mente sig i stand til
at overholde den fastsatte dato. Faget ønskede ud-
sættelse til 2. august.
Studienævnet fastholdt, at den udmeldte dato skulle
overholdes.
AD 1
Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev tilføjet et nyt pkt. 5
Implementering af Rekvirentmodellen, pkt. 6.b be-
handles umiddelbart efter pkt. 2. Pkt. 6c  ændres til
Klinikker 10 semester, idet Indstilling om OSVAL I
ik-ke var modtaget endvidere tilføjes pkt. 6d Ramme-
planlægning. Dags-orden herefter godkendt.

AD 2
Internationalisering
Professor Ib Bygbjerg var inviteret til dette punkt.
Ib Bygbjerg rede-gjorde indledningsvist for
fakultetets undervisning på engelsk. Hu-manbiologi,
folkesundhedsvidenkab, MIH og odontologi har en-
gelsk-sproget undervisning. Engelsksproget under-
visning er nødvendig for at kunne indgå bilaterale

Styrende organer
KONTROL AF EKSAMENS-
TILMELDINGER
Nu er alle eksamenstilmeldinger til vintereksamen
2002/03 indtastet på edb. De studerende, der ønsker
at kontrollere, at vi har tastet deres tilmeldinger
korrekt, kan kontrollere det på de lister, vi har hængt
op i Vandrehallen ved indgangen til fakultetsgangen
(på samme opslagstavle, som karaktererne bliver
slået op).

I kan også gå på Internettet på adressen:
www.punkt.ku.dk (selvbetjening) og kontrollere je-
res tilmeldinger der (under ”vis tilmelding”).
På samme adresse kan I ligeledes se jeres opnåede
karakterer og gennemførte kurser m.m.

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

skal I kontakte eksamenskontoret snarest muligt.
Hvis nogen har “glemt” at tilmelde sig eksamen, skal
man søge dispensation.

I indtegningsugen modtog vi nogle eksamens-
tilmeldinger uden underskrift (og en enkelt 10.
semestertilmelding uden identitet).
Disse blanketter skal underskrives, før du bliver ind-
kaldt til eksamen.

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

Vi skal ved samme lejlighed oplyse, at der blev fore-
taget 4680 eksamenstilmeldinger (ud af i alt 6992

eksamenstilmeldinger) på WWW/SEB. Disse tilmel-
dinger kan også ses på samme WWW-adresse (klik på
”vis tilmeldinger”) og de samme lister, som de ”al-
mindelige” tilmeldinger.
Husk at gemme din PIN-kode – du kan bl.a. bruge
den til at forny årskort med i løbet af foråret, se i
resultatregistret om dine kurser er godkendt m.m.
Hvis du har svært ved at huske den, kan du ændre den
efter eget valg på punkt.ku.dk

Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at
kontakte eksamenskontoret.

Med venlig hilsen
eksamenskontoret

v/Michael Sørensen

LEDER
Efterårets demokratiske processer på universitet er
begyndt. Først kommer FADL med generalforsam-
ling, urafstemning og efterfølgende valg til Repræ-
sentantskabet. Dernæst skal MSR i gang med
opstillingsmøder til studienævn, fakultetsråd og en
hel masse udvalg.

Og hvad kommer det så dig ved?
Forhåbentlig en hel masse. Begge organisationer
kæmper de studerendes sag. FADL tager sig af de
arbejdsvilkår man har når man som studerende ar-
bejder som vagttager og MSR kæmper for ordentlige
vilkår for de lægestuderende her på Københavns
Universitet. Ikke mindst det vigtige arbejde med at
få studieplanen tilpasset de studerendes behov, såle-
des at den færdige kandidat har noget fornuftigt at
byde på efter gennemsnitligt 8 år på universitetet.

Vagtbureau
Er du medlem af FADL skal du inden på mandag have
sat dit kryds på den stemmeseddel du har fået ind af
døren. Hvor du skal sætte dit kryds skal du selv
afgøre. Men for at du kan sætte dit kryds det rigtige
sted bør du bruge de 20 minutter det tager at læse
det materiale du har fået fremsendt i August og
september – det gælder sær-MOK, hørings-
udsendelsen og materialet vedrørende urafstemning,
som du gerne skulle have modtaget denne weekend.
Er du stadig i tvivl, så mød op til generalforsamlin-
gen onsdag den 25. oktober i Studenterklubben, hvor
du har mulighed for at stille spørgsmål og forhåbent-
lig blive klogere på hvor dit kryds skal placeres.

Og husk så lige at klubben afholder 20 års fø’sdag den
17.-20. oktober i 69 timer.

MOK-red/Gordon Til pigerne....

STUDIET
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aftaler. Fagene oto-rhino-laryngologi, oftalmologi og
dermatologi har tilbudt at oprette et engelsksproget
hold på 10. semester. Det er hensigten, at holdet
skal bestå af dels udvekslingsstuderende dels danske
studerende. Det er meningen, at de danske stude-
rende skal fungere som mentorer for de udenlandske
studerende. Studenterrepræsentanterne i studie-
nævnet  var bekymrede over udsigten til at danske
studerende som ikke ønskede at modtage undervis-
ning på engelsk kunne blive tvunget til dette. – Skulle
det vise sig, at der ikke er et tilstrækkeligt antal
studerende ved Klinikud-valget Rigshospitalet, som
ønsker at deltage i projektet vil studerende fra de to
øvrige klinikudvalg blive tilbudt pladserne. Studie-
nævnet har tidligere besluttet, at holdundervisning
på engelsk skal være frivillig men at der ikke er krav
om at forelæsninger skal være på dansk.. – Forsøget
skal evalueres.

Der blev fremsat forslag om et engelskspro-
get hold gennem hele stu-diet. Ib Bygbjerg blev bedt
om at arbejde videre med sagen og frem-komme
forslag til, hvor der kan etableres undervisning på
engelsk.
AD 6
c. Status 5. semester
Professor Jens Juul Holst meddelte, at skema for
efterårssemestret var lagt og pt. var til høring hos
de implicerede. Organkurserne var place-ret, Klini-
ske færdigheder og Kommunikation samt OSVAL var
lige-ledes på plads. Patobiologi var skemalagt. Det
eneste der resterer er planlægning af eksamen. Studie-
nævnet vil modtage et forslag om at patologisk ana-
tomi og immunologi evalueres ved kursusprøver (be-
stå-et/ikke bestået). Fagene ligger som blokkurser
og kunne derfor være velegnede til evaluering ved
kursusprøver. De øvrige fag evalueres ved en inte-
greret eksamen. (Det er stadig uafklaret, om der
skal være en spot-prøve efter 5. semester. Bliver der
en spot skal det afklares, hvorledes den skal indgå i
den samlede karaktergivning). Med hensyn til pato-
logisk anatomi og immunologi kunne det overvejes
at gøre kurserne obligatoriske og derved undgå eks-
tra tentamener.

Studienævnet fandt ikke at indførelse af
yderligere prøver var en god løsning og det ville
endvidere ikke være i overensstemmelse med stu-
dieplanen.

Da studienævnet ikke havde modtaget skrift-
lige forslag fra semester-udvalget blev der ikke truf-
fet beslutning.

Jens Juul Holst blev afslutningsvis bedt om
at følge op på målbeskri-velsen for 5. semester.
AD 3
Personsager
En ansøgning om dispensation for 1. årsreglen blev
ikke imødekom-met, da man ikke fandt tungtvejende
grunde til den manglende over-holdelse af reglen.
En ansøgning om at tage eksamen i genetik på 13.
semester blev und-tagelsesvist imødekommet.
En ansøgning om tidsfristforlængelse og tilladelse
til et 4. eksamens-forsøg i Miljø- og arbejdsmedicin
blev imødekommet grundet sagens særlige karakter.
En ansøgning om tilladelse til et 4. eksamensforsøg
i basal humanbio-logi blev ikke imødekommet.

Studievejledningen havde modtaget forespørgsler om
mulighed for at deltage i tentamen i embryologi
uden at have deltaget i eksamen i or-gankursus 1. Da
embryologi fremover vil blive evalueret i forbindelse
med organkursus 1 vil deltagelse i embryologi i august
uden deltagel-se i eksamen i organkursus 1 ikke inde-
bære nogen fordel.
Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev
imødekommet.
b. Administrativ praksis i forbindelse med dysleksi.
Ordblindeinstituttet anbefaler, at der til ordblinde
gives 25% ekstra tid ved eksamen. Studienævnet
besluttede at følge instituttets anbefaling. Tilladelse
gives for hele studietiden såfremt der foreligger
dokumenta-tion for ordblindhed.
b. Genetik ved overflytning fra gammel til ny studie-
ordning.
Studienævnet besluttede at udbyde genetik som som-
merkursus 2003. Pernille Due retter henvendelse til
faget.
Problematik omkring overgangsordninger drøftes på
studienævnets møde i september.
AD 4
Godkendelse af referat
Referaterne 02-07 godkendt.
AD 5
Implementering af Rekvirentmodellen
Pernille Due redegjorde kort for sagen, der drejer
sig om undervis-ningsnormer, procedurer for samar-
bejde mellem studienævn og insti-tutter, studie-
nævnets kompetence i forbindelse med anvendelse af
ti-mer, opfølgningsprocedurer i forbindelse med eva-
luering af undervis-ning. Svarfristen er 24. juni. Even-
tuelle bemærkninger og kommenta-rer skal være
studielederen i hænde senest 20. juni 2002 for at
kunne indgå i svaret. Udkast til fakultetets hørings-
svar udsendes til studie-nævnets medlemmer.
AD 6
Studieplan

a. Orientering fra følgegruppen. Pernille Due
refererede fra møde i følgegruppen. -

b. Kursus i førstehjælp. Kurset havde igen
været udsat for kritik. De studerende ønsker et mere
praktisk kursus. Studielederen retter henvendelse
til faget med henblik på at drøfte mulighederne for
at imødekomme ønskerne.

c. 10. semester klinikker. De obligatoriske
klinikker blev oprindeligt indført til afløsning af de
patofysiologiske symposier.  Kvalitets-udviklings-
udvalget var på baggrund af gentagne henvendelser
fra studerende blevet bedt om  en udtalelse vedr.
muligheden for at gøre klinikker på 10. semester
ikke obligatoriske. Kvalitetsudvik-lingsudvalget fore-
slog, at klinikkerne på 10. semester i medicin og
kirurgi gøres frivillige - i første omgang som et for-
søg, der skal evalueres. Kvalitetsudviklingsudvalget
henstiller, at medicinere og kirurger udbyder klinik-
rækker med beskrevet indhold og anførte lærerkræf-
ter, således at de studerende kan tilmelde sig aktivt.
Des-uden anbefales, at man ved klinikkerne forsøger
at anvende patienter, der  lider af sygdomme, som
har relation til eksamens-fagene på 10. semester.
Studienævnet godkendte forslaget.

d. Rammeplanlægning efterårssemestre.
Studieadministrationen havde udarbejdet et oplæg
til ændring af procedure for optælling af semester-
uger, idet efterårssemestre ofte giver anledning til
pro-blemer i forbindelse med skemaplanlægning. Hidtil
er de 2 kalen-deruger omkring jul og nytår slået
sammen til én semesteruge. Studieadministrationens
forslag om at kalenderugerne 52 og 01 udgår ved
optælling af semesteruger indebærer, at der ikke er
plads til en friuge fra det ene semesters afslutning til
begyndelsen af det næste. Den manglende friuge kom-
penseres ved 2 ugers jule-ferie samt bedre mulighed
for at tid til eksamenslæsning. – Der er således ikke
tale om en udvidelse af semestret men en ændret
pla-cering af den undervisningsfrie uge. – Studie-
nævnet godkendte forslaget.
AD  7
Nedsættelse af hurtigt arbejdende udvalg til udarbej-
delse curricu-lum oversigt
Et udvalg bestående af Hans Sjöström, Pernille Due,
Berit Brix, An-nette Jørgensen, Grete Rossing og
med Leif Christensen som bisidder blev nedsat med
henblik på at udarbejde curriculum oversigt samt
res-sourceforbrug.
AD 8
Struktur for studievejledende publikationer
Fra følgegruppen var modtaget et forslag til struk-
tur for studievejle-dende publikationer. Forslaget blev
med enkelte tilføjelser godkendt.
AD 7
Meddelelser
Pernille Due meddelte, at professor Knut Aspegren
havde opsagt sin stilling til fratræden 31. august
2002. Meddelelsen blev af både lærere og studenter
modtaget med stor beklagelse. Fratrædelsen inde-
bærer, at der skal nytænkes i forbindelse med den
pædagogiske enhed. LKF til-knyttes Klinikudvalget
Rigshospitalet og den pædagogiske enhed og evalu-
ering rykkes tættere på studieadministrationen.
Rektors uddannelsesudvalg arrangerer d. 10. okto-
ber 2002 seminar om frafald.
Pernille Due orienterede om en høring om samar-
bejde med sektor-forskningsinstitutter.
Leif Christensen har lavet udkast til skrivelse til
norske og svenske studerende. Skrivelsen vil blive
udsendt sammen med meddelelsen omoptagelse på
studiet.

Poul Jaszczak meddelte, at lægeforeningen
har vedtaget en forsk-ningspolitik for sundhedssek-
toren. Der er i denne peget på såvel be-hov for øko-
nomisk oprustning som en målrettet rekrutterings-
politik. Der peges entydigt på, at læger skal under-
vise vordende læger.

Tutorstillinger er opslået i MOK. Jobbet
som tutor vil ikke længere være knyttet til rus-
vejlederfunktionen.

Pernille Due meddelte, at Leif Christensen
var blevet tilbudt en frivil-lig fratrædelsesordning. –
Både lærer- og studenterrepræsentanter be-klagede
Leif Christensens fratræden.
AD 8
Eventuelt
Intet til dette punkt.

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
TRÆFFETIDER UGE 39
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Man 23/9 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul
Tir 24/9 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo og Ulrik Bodholt
Ons 25/9 1600 – 1700 1700 – 2000 Gordon Thomas Jehu
Tor 26/9 1500 – 1600 1600 – 1900 Ulrik Bodholt

TRÆFFETIDER UGE 40
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Man 30/9 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul
Tir 1/10 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo og Ulrik Bodholt
Ons 2/10 1600 – 1700 1700 – 2000 Gordon Thomas Jehu
Tor 3/10 1500 – 1600 1600 – 1900 Ulrik Bodholt
Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet kan ikke længere rettes til én specifik
international vejleder pga. omstrukturering af studievejledningens arbejdsopgaver.
Der tages forbehold for ændringer.
Studievejledningens telefonnummer er: 35 32 70 91. Studievejledningens e-mail-adresse er:
SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk. Tid til samtale kan bestilles via Ekspeditionen / lokale 9.1.33b / tlf. 35 32 71 52
Ekspeditionen har åbent mandag til torsdag: 0900 – 1600 og fredag: 0900 – 1500

VIGTIGT!! 1. OKTOBER 2002 ER
SIDSTE FRIST FOR AFLEVERING
AF DISPENSATIONSANS-
ØGNINGER
Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabe-
lige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøg-
ning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispen-
sere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra stu-
dieophold i udlandet m.m.
Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
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Ansøgningen skal skrives på computer, underskrives
samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:

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

Tidsfristen for indlevering af dispensation-
sansøgninger er i efterårssemesteret 2002 tirsdag 1.
oktober. Kun ansøgninger der er begrundet i akut
opståede situationer, vil blive modtaget efter fri-
stens udløb og blive hastebehandlet. Opmærksomhe-
den henledes på, at visse sager, især ansøgninger om
meritoverførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det
tilrådes derfor at søge i så god tid som muligt, og i
øvrigt at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde
en velbegrundet og fuldstændig ansøgning, vedlagt
den fornødne dokumentation. Bemærk at man ikke
kan søge merit for fag man har på indeværende se-
mester (1. sem. undtaget). Ansøgningsfristen er 1.
oktober 2002 i dette semester.
Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal føl-
ges for at give en smidig og hurtig sagsgang.
NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræ-
ver en samtale med en studievejleder inden ansøgnin-
gen kan behandles.
Dette er gældende for dispensationsansøgninger om
4. gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte an-
dre.
KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN OG SPØRG
HVIS DU ER I TVIVL !!

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

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

Orlov:
Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske
en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødven-
digvis er den bedste løsning på dine studiemæssige
problemer, og det anbefales derfor, at du tager en
snak med en studievejleder, før du søger orlov. An-
søgningsskemaer til orlov fås på studieekspeditionen.
Ansøgning om orlov indsendes eller afleveres ved
personlig henvendelse sammen med fornyelsesdelen
af årskortet til studieekspeditionen på Panum Insti-
tuttet. Fakultetet vil herefter modtage besked, dog
skal du alligevel meddele dit klinikudvalg at du hol-
der orlov. Efter endt orlov skal man selv huske at
tilmelde sig aktivt (og rettidigt) til det ønskede
semesters undervisning.

Orlov - hvornår og hvor længe.
Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæs-
sige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt,
hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og
fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først
gives, når alle de eksaminer der er placeret efter 1.
år er forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. seme-
ster kan kun få orlov, hvis årsagen er f.eks sygdom,
barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation fra
orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på
studieekspedionen, og skal naturligvis dokumente-
res.

Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til
at få gentaget den undervisning, som du er gået glip
af.
Afbrydelse og ophør af orlov.
En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen
har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får
meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovs-
bekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut,
sender studie- og eksamenskontoret årskort til den
studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og
den studerende søger forlængelse af orlovsperioden
ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel
indsendes anmodning om fornyelse af årskort.

Konsekvenser af at have orlov
Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden
for uddannelsen. Den studerende mister valg-
berettigelse til de styrende organer i orlovsperioden.
Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksami-
ner eller prøver i et semester, hvor man har eller har
haft orlov.

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

FADL og orlov.
Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også
muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovs-
perioden, men derved mister man retten til at tage
vagter.

Bistandshjælp og understøttelse under orlov.
Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp
hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlem-
mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.

Tidsfrister.
Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts 1995, æn-
drer det ikke på din tidsfrist at tage orlov. Det vil
sige, at der kun må bruges 6 år til fase I/Bachelor-
uddannelsen og 6 år til fase II/Kandidatuddannelsen
inklusive orlovsperioder, uret ”tikker” altså videre
selvom du har orlov.
Skal / skal ikke.
Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis
den bedste løsning for dig hvis du har brug for en
pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at
tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne),
for langt de fleste er semester fri nok det smarteste
- SÅ KONTAKT DIN STUDIEVEJ-
LEDER FØR DU SØGER ORLOV.

STILLINGSOPSLAG
1 STILLING SOM STUDIEVEJLE-
DER VED MEDICIN
Ved studievejledningen for Medicin vil der pr. 15.
oktober 2002 være 1 stilling at besætte.  Studie-
vejledningen fungerer som en gruppe på normalt 6
vejledere, som alle er lægestuderende.

Som studievejleder er man ansat 17,35 timer/ uge i
47 uger om året. Timefordelingen er skæv, da vi har
særlig travlt i august (optagelse og semesterstart)
og i januar (semesterstart) og arbejder noget mindre
i andre perioder.
Alt i alt svinger arbejdstiden fra uge til uge mellem
10 og 30 timer. Vi holder lukket imellem jul og nytår
samt i påsken. På årsplan er den samlede ansættelse
cirka 700 timer. Timelønnen er i ifølge gældende
overenskomst

Arbejdsområderne i studievejledningen er:
Vejledning af medicinstuderende
Dispensationssager, orlov, SU, studiebestemmelser
mv.
Som vejleder fungerer man som bindeled mellem
den enkelte studerende og studienævn/administra-
tion. På den ene side er man forpligtet af de gæl-
dende regler og bestemmelser, på den anden side er
man ansat til at guide medicinstuderende udenom de
forskellige problemer, der kan opstå.
Møder og kurser
Hver tirsdag mødes alle studievejlederne til vejleder-
møde.
Desuden deltager vi i dispensationsudvalgsmøder og
studienævnsmøder.
Vi arrangerer informationsmøder for de studerende,
fx. om valg af uddannelsessted på fase II samt opsø-
gende vejledning med eksamenshjælp. Herudover har
vi et samarbejde med studievejledere fra Syddansk
Universitet og Aarhus Universitet.
Meritoverførsel fra andre studier
Vi behandler ansøgninger om meritoverførsel af fag
taget ved andre uddannelsesinstitutioner. I forbin-
delse med denne sagsbehandling indgår udarbejdelse
af alternative studieplaner.

Arbejdet, som studievejleder indebærer en del per-
sonlig vejledning, hvorfor ansættelsen er omfattet af
tavshedspligt.

Stillingen kan søges af medicinstuderende ved Kø-
benhavns Universitet. Der vil blive lagt vægt på, at
ansøgeren har kendskab til forhold i, og omkring
universitetet, tidligere ansættelser og aktiviteter
før, som efter optagelsen på studiet. Der foretræk-
kes en ansøger, der er tidligt i studiet, dog med
minimum 1. studieår bestået. Dette skyldes at der
lægges vægt på kontinuitet i vejledningen, hvorfor
ansættelse af længere varighed forventes.

Som studievejleder indgår du i et team sammen med
de øvrige studievejledere, hvor arbejdsopgaverne for-
deles i gruppen af vejledere.
Jævnfør den varierende arbejdsbelastning skal man
som udgangspunkt være indstillet på at arbejdet kan
betyde at man bliver studietidsforlænget.
Der kan afholdes 5 ugers ferie, heraf maksimalt 3
uger i sommerferien, dog uden mulighed for ferie i
august/januar.
I de første måneders ansættelse vil arbejdet blive
tilrettelagt med introduktion til vejledning, arbejds-
opgaver, regler etc.
Som vejleder skal du påregne deltagelse i Undervis-
ningsministeriets studievejlederuddannelse (uge-
kursus).
Ansættelsen indebærer en gensidig prøvetid på 3
måneder.
Ansøgninger stiles til:
Studieadministrator Lisbeth Roland
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 København N

og skal være Studieadministrationen i hænde senest
mandag d. 30. september 2002 kl. 12.00.
Der vil blive afholdt samtaler i uge 40/41

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henven-
delse til studievejledningen for medicin på oven-
nævnte adresse eller på tlf.: 35 32 70 91.

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

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin
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ØKONOMI UNDER STUDIET � SU
OG HVAD SÅ?
Er du studerende ved Københavns Universitet, og
har du brug for råd og vejledning om økonomi og
andre sociale forhold?
Så er STUDENTER ØKONOMI VEJLEDNINGEN
måske svaret!

Vi kan ikke stampe penge op af jorden, men vi kan
hjælpe dig med at få overblik over din situation og
finde mulige løsninger.

Vi er uafhængige og kræver ikke dit cpr-nummer. Du
bliver ikke registreret i noget system og bliver der-
med ikke til en ’sag’.

Sådan får du fat på studenterøkonomivejledningen
Vejledningen er kun åben efter aftale. Du ringer til
35 32 27 90 og vi aftaler en tid, hvor du kan få en
samtale. I nogle tilfælde kan vi klare problemerne
telefonisk. Du kan også sende en e-mail til sa-
studoekon@adm.ku.dk, hvor du fortæller, hvad du
ønsker at tale med vejlederen om.

Brug også SU-Kontoret og de faglige vejledere
Hvis du har generelle spørgsmål om SU, f.eks. hvor
meget SU man i alt kan få til uddannelse – hvad man
gør hvis man vil have SU med til udlandet – om man
skal søge om SU igen når man kommer på overbyg-
ningen, frister, og lignende – er det ikke SØ-vejlede-
ren du skal kontakte. Spørg i stedet SU-Kontoret.
Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage.

MVH
SØ-vejlederen

www.ku.dk/sa/soe-vejledning/studoekvejl.html

MERIT
Studerende der har læst andre uddannelser kan evt.
få godskrevet ét eller flere kurser med evt. tilhø-
rende eksamen. Til dette skal der udfyldes et særligt
ansøgningsskema som kan hentes på reolen foran
studievejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges
pensumbeskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan
samt attesteret eksamensbevis.

Meritansøgninger skal afleveres senest 1. oktober
for fag man ønsker meriteret for det efterfølgende
semester – m.a.o. fag man skal have til foråret 2003!!!
Ansøgninger om merit for fag på indeværende seme-
ster vil ikke blive behandlet (dog med undtagelse af
1. semester studerende der har ansøgningsfrist 1.
oktober for indeværende semester for fag på 1. se-
mester).

Så hvis du ønsker fag meriteret som du skal have til
foråret 2003 skal du ansøge nu!

Bemærk at fremover vil datoerne for merit-
ansøgninger være samme dato som dispensationsans-
øgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til for-
året er ansøgningsfristen for merit for efterårs-
semesteret 2003 fredag 28. februar 2003.

BØRNETILSKUD TIL UDDANNEL-
SESSØGENDE.
Fra 1.Januar 2001 er det blevet muligt for stude-
rende med hjemmeboende børn at søge kommunen
om et ekstra børnetilskud.

Tilbuddet er gradueret efter indkomst og på max.5000
kr. årligt pr.barn.

Tilskuddet er ikke afhængigt af, om man modtager
SU. men beløbet sættes 10 % ned for den del af
indkomsten der overstiger 100.000 kr. for enlige og
150.000 for par.

Ændres indtægtsforholdene i årets løb, reguleres
udbetalingerne for de følgende kvartaler.

Der kan kun søges om eet tilskud pr. uddannelsessø-
gende forælder, uanset antallet af børn.

Tilskuddet søges hos din hjemkommune og udbetales
som almindelige børnepenge kvartalsvis. Der udbe-
tales første gang i det kvartal, der kommer efter
kvartalet, hvor tilskuddet er søgt. Dog gælder det
for 1. kvartal i 2001 at det kan udbetales sammen
med 2. kvartals tilskud.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
kommune, eller på netadressen:
www.sm.dk/lovgivning – under ”alle gældende”.

Fase I
VEDR. OVERGANGSORDNINGER
OG EKSAMEN I CELLEBIOLOGI
GAMMEL STUDIEORDNING
Følgende er uddrag af referatet af studienævnsmødet
afholdt i august 2002. Referatets fulde længde tryk-
kes i næste nummer af MOK.
Vedr. de rent praktiske omstændigheder for tilmel-
ding til genetikdel af eksamen i cellebiologi for stu-
derende på gammel studieordning, vil blive oplyst på
et senere tidspunkt. Ligeledes for hvordan man til-
melder sig 6. semester gammel ordning til foråret.

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

VEDR. OVERGANGSORDNINGER
OG EKSAMEN I CELLEBIOLOGI
GAMMEL STUDIEORDNING
Følgende er uddrag af referatet af
studienævnsmødet afholdt i august
2002. Referatets fulde længde trykt
i dette nummer af MOK.
Vedr. de rent praktiske omstændigheder for tilmel-
ding til genetikdel af eksamen i cellebiologi for stu-
derende på gammel studieordning, vil blive oplyst på
et senere tidspunkt. Ligeledes for hvordan man til-
melder sig 6. semester gammel ordning til foråret.

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

Uddrag af referat af
Studienævnsmødet afholdt 20.
august 2002.

Cellebiologi gammel studieordning
Studievejledningen spurgte om muligheden for, at
studerende på gammel ordning der mangler at bestå
eksamen i cellebiologi og efterfølgende skal over-
flyttes til ny ordning, må gå til eksamen i celle-
biologi på ny ordning og samtidig tage eksamen i

ORDBØGER TIL EKSAMEN
Det er muligt for udenlandske studerende at med-
bringe nudansk ordbog ved skriftlige eksaminer det
første 1½ år efter studiestart.

Med udenlandske studerende forstås studerende, der
har adgangsgivende eksamen fra et andet land end
Danmark, Færøerne, Norge, Sverige, Finland og Is-
land. Det er til gengæld muligt at aflevere de skrift-
lige opgaver på svensk eller norsk. Dog skal man
huske, at fagudtryk skal besvares med korrekt medi-
cinsk latin/græsk eller dansk.

Det er ikke muligt…
…at medbringe dansk-svensk/norsk ordbøger
…at få spørgsmålene på engelsk
…at få ekstra tid til eksamen, hvis man er fra et af
disse nordiske lande

OBLIGATORISK UNDERVISNING
I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI I
Vi gør opmærksom på at al samundervisning  i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligato-
risk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der
100 % fremmøde.

For at få godkendt Cellebiologisk kursus kræves 100%
fremmøde ved øvelser samt efterfølgende godkendt
rapporter.

Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studie-
elementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi
eller TAS.

Fase II
VKO - VIDENSKABELIGE KUR-
SER OG MØDER
Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?

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

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

VEDR. TURNUS-INFO FOR 12. OG
13. SEMESTER
Sundhedsstyrelsen har følgende Internet-adresse hvor
du kan finde masser af informationer om turnus:
www.sst.dk/blanketter
Desuden afholder FADL turnus-informationsmøde 10.
oktober kl. 16-18 i Dam auditoriet.

LINK TIL FASE 2'ERE FRA
SUNDHEDSSTYRELSEN.
www.sst.dk/blanketter

genetik-delen, eller om de skal eksamineres særskilt
i genetik efter gammel ordning.
Studienævnet besluttede, at de studerende ved til-
meldingen kan vælge, om de ønsker at tage hele
eksamen incl. genetik eller kun cellebiologi-delen.
Hvis de melder sig til hele eksamen incl. genetik og
dumper i genetik-delen, har de derved brugt et
eksamensforsøg i genetik. Hvis de melder sig til celle-
biologi uden genetik-delen bliver eksamenstiden ned-
sat.
De studerende der tilmelder sig eksamen incl. gene-
tik, tilbydes holdsætning i genetik.
Genetik skal være bestået inden eksamen  på 6.
semester.
Studievejledningen spurgte, om studerende der over-
flyttes til ny studieordning får 3 nye forsøg til eksa-
men i cellebiologi, eller om de forsøg man har brugt
på gammel ordning tæller med.
Studienævnet fastslog, at der som grundregel er 3
forsøg i faget – dvs. kun i særlige tilfælde, hvor der
er tale om væsentlige ændringer i evaluerings-
grundlaget giver overgang til ny studieordning nye
eksamensforsøg.

Status 6. semester til foråret 2003
Status for gentagelse af 6. semester: Hans Vilhardt
oplyste, at der kun oprettes et ”gammelt” 6. seme-
ster-hold i foråret 2003, såfremt der måtte være
ekstraordinært mange studerende, der skal hold-
sættes eller have dette gentaget.
Ellers vil de studerende vil få mulighed for at blive
indplaceret på øvelser og undervisning på 5. seme-
ster på ny studieordning.

STUDIET
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LABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER
Laboratorium for Kliniske Færdigheder (LKF) står for undervisningen i praktiske kliniske færdigheder forud for
og under fase II studerendes klinikophold på Rigshos-pitalet. LKF ligger i Teilumbygningen, afsnit 5404.

I samme afsnit ligger også 6 læselokaler som Klinikudvalget Rigshospitalet står for. Adgang til disse kan ske
hele døgnet. Dog skal man på hverdage mellem 17.00-08.00 og i weekender og helligdage have et ID-/adgangs-
kort for at kunne lukke sig ind. Studerende ved KRH får dette automatisk, hvorimod studerende fra andre
klinikud-valg skal henvende sig i sekretariatet for Klinikudvalget Rigshospitalet for at få et.

LKF afholder kurser i aftentimerne Disse kurser henvender sig til alle på fase II uan-set tilknytning til
klinikudvalg. Studerende på fase II som ønsker at lære udvalgte færdigheder eller at genopfriske disse er meget
velkomne til at melde sig til disse kurser.

I efteråret 2002 kan LKF tilbyde følgende kurser:

Dato Tid Emne Åbnes for tilmelding
01.10 16.30-19.00 Genoplivning 4. september
03.10 16.15-17.45 Kateter 4. september
03.10 18.00-19.30 Kateter 4. september
08.10 16.30-19.00 Genoplivning 11. september
10.10 16.15-17.45 Sutur 11. september
10.10 18.00-19.30 Sutur 11. september
15.10 16.30-19.00 Genoplivning 18. September
17.10 16.15-17.45 IV adgang 18. september
17.10 18.00-19.30 IV adgang 18. september
22.10 16.30-19.00 Genoplivning 25. september
24.10 16.15-17.45 Kateter 25. september
24.10 18.00-19.30 Kateter 25. september
29.10 16.30-19.00 Genoplivning 2. oktober
31.10 16.15-17.45 Sutur 2. oktober
31.10 18.00-19.30 Sutur 2. oktober

FORSIDEAFLEVERING
TIL OSVAL II
Husk at fristen for aflevering af forsider i efterårs-
semesteret 2002 er:
OSVAL II - tirsdag den 1. oktober 2002.

PROGRAM
EFTERÅRET 2002

26/9 What Women Want
3/10 E.T.
10/10 ADVENTUREFEST
       : Indiana Jones & Tombraider
24/10 Italiensk for begyndere
31/10 Halloween Tema: H20 & Shadow of the vampire
7/11 Four Rooms
14/11 Tilsammans
21/11 3-på-stribe (trilogi-mix):

Jaws I, Tilbage til Fremtiden II og
Jurassic Park III

28/11 Ghost World
5/12 Far til fire i byen (julebal i nisseland)

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

Torsdag den 26. september
klokken 20.00

Nick Marshall er en charmerende ungkarl med styr på tilværelsen,
især kvinderne. Han får pludselig et elektrisk stød som gør ham i
stand til at høre hvad kvinder omkring ham tænker og føler. Dette
giver hans liv nyt indhold og mulighed for nye oplevelser.

Kom og se Mel Gibson og Helen Hunt i denne hyggelige komedie.

What Women Want

FEST!

Husk vores store Tombraiders of the Lost Ark fest, hvor
temaet bliver eventyr og spænding. Vi ser Tombraider og
Indiana Jones I og så fester vi hele natten!
Dette løber af staben d. 10/10 ! Der er billetsalg ugen op
til. Tid og sted følger.

Tilmelding til ovenstående kurser kan ske ved hen-
vendelse på telefon 35 45 54 04 på hverdage mellem
kl. 08.00-15.00. Tilmelding kan også ske ved person-
lig fremmøde i LKF’s sekretariat i ovenstående tids-
rum. Tilmelding er bindende og udeblivelse uden for-
udgående afbud vil medføre karantæne for tilmel-
ding til øvrige aftenkurser i dette semester.
Laboratorium  For Kliniske Færdigheder, Afsnit 5404,
Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, Tlf.: 35
45 54 04

Filmklub

FASE II
FESTPLANLÆGNING
Der er planlægningsmøde tirs.
d. 1. oktober i klubben. Komog
vær med! Tidspunktfølger..

STUDIET
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Annoncer

LÆSEMAKKER SØ-
GES
Læsemakker til cellebiologi (gl.ordning) sø-
ges til vintereksamen 2003

Ring  26 29 18 96  (Morten)

D-VITAMIN MAN-
GEL HOS PAKI-
STANERE
DELTAGERE SØGES
TIL VIDENSKABELIGT
PROJEKT
Du kan deltage i projektet,
hvis du er af Pakistansk
oprindelse, rask, mand 18-60
år eller pige 10-13 år.

Vi er godt i gang med projektet. Især kvinder
har tilmeldt sig, men vi mangler stadig piger
og mænd.  Så skynd dig at kontakte os, hvis
du, dine venner eller familie vil være med, vi
lukker snart for tilmeldingen.

Sidste frist for tilmelding: 30.
september 2002

Den videnskabelige undersøgelse varer 1 år
og du skal tage en D-vitamin/placebo tablet
dagligt. Tre gange med ½ års mellemrum vil
du få taget en blod- og urinprøve og du vil
blive interviewet om kost, helbred og fysisk
aktivitet. Desuden vil dine knogler blive DXA-
skannet ved start og slut.

Vores pakistanske medarbejder taler både
dansk og urdu, så ikke-dansktalende kan også
deltage. Informationsmaterialet er naturlig-
vis skrevet både på dansk og urdu.

Vil du deltage eller har du spørgsmål, så ring
eller
e-mail til projektleder cand. scient. Rikke An-
dersen:

Arbejde: 33 95 65 85, Hjemme:  32 54 52 16
E-mail: ria@fdir.dk

Fødevaredirektoratet, Mørkhøj Bygade 19,
2860 Søborg

Projektet ledes af Fødevaredirektoratet, fi-
nansieres af EU og er godkendt af Lægemiddel-
styrelsen, Etisk Komité og Datatilsynet.

PIGE- OG
KVINDEPROJEKTET
KRINGLEBAKKEN
SØGER KVINDELIGE
FRIVILLIGE
Kringlebakken er et møde- og
aktivitetssted for unge kvinder i
alderen 13 � 30 år på Bispebjerg
i København.
De unge kvinder undervises i dansk, de laver
forskellige aktiviteter og hygger sig sammen, og
mange har deres småbørn med.
Pigerne, som går i 7., 8., 9., 10. Klasse eller i
gymnasiet/HF kan efter skoletid bruge
Internettet, høre musik, snakke og hygge sig

og kvinderne, the og kaffe, hjemmebag, indblik i
og erfaring med nogle problemstillinger omkring
køn, pædagogik, ungdom og integration, masser
af grin - og dokumentation på at du har lavet
frivilligt socialt arbejde. Der er eventuelt mulig-
hed for nogle vikartimer, når man har været
frivillig i en periode.

Har du lyst til at høre mere, møde os og være
sammen med pigerne og kvinderne et par timer
om ugen? Så ring til:

Kringlebakken
Tuborgvej 256-258, 2400 København NV
Tlf. 35 84 00 96

samt læse lektier. Her kommer primært
indvandrerpiger /-kvinder, og mange har faglige
vanskeligheder, men vil gerne videre til gymna-
sium og lignende.

Vi har brug for kvalificerede
lektiehjælpere i:

MATEMATIK, FYSIK, KEMI,
COMPUTER OG FOR KREA-

TIVE SJÆLE, SOM F.EKS. KAN:
SY, TEGNE, DANSE, LAVE

SMYKKER ENTEN FORMID-
DAGE ELLER EFTERMIDDAGE

Vi kan ikke tilbyde dig betaling, men vi kan love
dig nogle hyggelige timer sammen med pigerne

ANNONCER
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BØGER SÆLGES
Fase II
- Ortopædisk kirurgi, Sneppen m.fl., 4. udg.,
FADL, 350,-
- Dermatologi og Venerologi, Weismann m.fl., 3.
udg., FADL, 300,-
- Børne- og ungdomspsykiatri, Thomsen og
Skovgaard, FADL, 230,-

Alle bøger er nye, ubrugte og uden understreg-
ninger.

Ring til Jeannette på 32 57 48 52 / 61 70 02 42

BØGER SÆLGES
Medicinsk Kompendium 15. udg
Som nyt ! Ingen streger eller kaffepletter.
Pris 2000.-
Steen 26201982.

BØGER SÆLGES
Basal og klinisk immunologi, 3. udg.   400,-
Malarone ferierestlager til 14 dage uåbnet origi-
nal emballage, anv. inden 2006 (nypris 600)...475,-

købes:
medicinsk kompendium, god stand. kun 15 udg.

Henv. Signe, tlf. 35428572

SÆLGES: LITTMANN
STETOSKOP
Littmann Classic II S.E. sælges. Alt originalt
tilbehør medfølger (CD-ROM, ekstra earplugs)
samt kvittering fra bogladen (købt 27/8-01 for
640,-). Fungerer perfekt. Hvorfor ikke spare de
penge?
Pris: 500,-

Ring 35852422 / 22641540
 (Jeg bor på Nørrebro).

SÆLGES:
Reflekshammer – aldrig brugt ny pris 98 kr. sæl-
ges for 80 kr.

Meissenberg Biokemibog – ny pris 550 kr. sælges
for 300 kr.

Henvendelse til Jeanette på 3828 9747 eller
jeanette.larsen@teliamail.dk

TURNUSBYTTE:
Haves: Skjønne Fakse (med
mulighed for hus!), start 1.april
2003
Ønskes: Holbæk eller Køge
Henv. tlf. 51920693

TURNUSBYTTE:
Haves : Aalborg
Ønskes : HS
Ring og vi snakker om vilkår: 22189341
Bent

TURNUSBYTTE:
Jeg har Københavns amt (sygehus
endnu ikke valgt) på nummer 47 og
ønsker Fyns amt, Vejle amt eller
Vestsjællands amt (i den
rækkefølge). Turnusstart fra ca 1/3
2003.
Kristian_Wraae@hotmail.com
66145228

GRATIS DOBBELT-
SENG
Boxmadras (140 * 200 cm), lettere brugt, gives
bort mod afhentning på 5. sal.
Kontakt William på telefon 38 33 30 30

STUDENTERNES
OPERETTE-
FORENING
POLYHYMNIA OPFØRER

TIGGERSTUDENTEN AF
CARL MILLÖKER
Historien om en lykkeridder, der hvirvles ind i et
storpolitisk spil og vinder prinsessen og det halve
kongerige…

Lørdag 28/9 kl 19.30
Søndag 29/9 kl 15.00
Onsdag 2/10 kl 19.30
Torsdag 3/10 kl 19.30

Borups Højskole,
Frederiksholms Kanal 24, 1220 KbhK

Billetbestilling: 36458060
Pris: 75,-(studerende 50,-)

SÅ SKETE DET IGEN!!!
Atter en gang har fredagsbaren
krævet sit offer.
Jeg fik stjålet min jakke i Klubben sidste fredag.
Det er en grå og sort Haglöfs Windstopper jakke,
som jeg savner meget, specielt i disse kolde ti-
der. Jeg håber dog ikke der er tale om tyveri,
men at en stakkels sjæl har taget den med ved en
fejl. Hvis du lige pludselig finder den på din sofa,
vil du så ikke være sød og hænge den ned i Klub-
ben på stativet eller aflevere den i baren, så jeg
ikke skal forfryse her til vinter.

Tobias, 7 sem KKA. (Tlf. 3332 1368)

EFTERLYSNING
Jeg har mistet min Jakke
under sidste lang fredagsbar, den 13.09. Det dre-
jer sig om en H2O Sportsjakke, som er hvid på
ryg og ærmer og gyldenbrun/okkerfarven på fron-
ten. Hvis der er nogen der har set den, må ved-
kommende meget gerne ringe til mig. Dusør gi-
ves.

Nino, hold 303, tlf. 29243803

Da MOK-redak-
tionen var spæd..

ANNONCER
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Der afholdes
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i FADL, Københavns Kredsforening

ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2002, KL. 17.00
I STUDENTERKLUBBEN
Dagsorden:
1. Valg af dirigenter
2. Valg af referenter
3. Beretning fra bestyrelsen og kredsens udvalg
4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og HF-udvalg
5. Beretning fra Forlaget og Bogladen
6. Forslag til drøftelse: Fælles vagtbureau
7. Lovændringer (er offentliggjort i dette nr. af MOK)
8. Valgtaler fra lister/kandidater til valget
9. Eventuelt

AD 6.
Til punktet vil advokat Christian Th. Kjølbye, som er partner i afdelingen for selskabsret i advokatfirmaet
Plesner, Svane og Grønborg deltage mhp. at besvare spørgsmål og belyse virksomhedsløsninger, heriblandt
A/S contra Fond.

HUSK MEDBRINGE GYLDIGT ÅRSKORT
FOR 2002/2003

VALG TIL FADL KKF�S REPRÆSENTANTSKAB
Valg til FADL's repræsentantskab 2002/03 afholdes i perioden mandag
den 14. oktober til og med fredag den 25. oktober 2002.
Valget foregår som forholdstalsvalg mellem lister. Den første liste der
melder sig får bogstav A, den næste liste der melder sig får bogstav B
osv..

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

GENERALFORSAMLINGEN ER SIDSTE
FRIST FOR AFLEVERING AF
OPSTILLINGSLISTER TIL VALGET.
Med venlig hilsen
bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening.

NB! Opstillings- samt stillerlister kan afhentes på FADL's sekretariat.

OBS ALT MATERIALE VEDR: URAFSTEMNING
KAN HENTES PÅ INTERNETADRESSEN:

HTTP://MOK.INFO/GF

FADL

FORSLAG TIL VED-
TÆGTSÆNDRINGER
FORSLAG 1.
til behandling under KKF�s
generalforsamlings punkt 7 den 25.
september 2002. (2. offentliggørelse jf.
Kredsforeningens love § 13, stk. 2)

GÆLDENDE FORMULERING
§ 9, stk. 3 j.
Der foretages valg blandt kredsforeningsmed-
lemmerne af bestyrelsesmedlem og en suppleant til
FADLs Vagtbureaus Fonds bestyrelse. Valget sker
for to år. Genvalg kan finde sted.
FORSLAG TIL NY FORMULERING
§ 9, stk. 3 j.
Der foretages valg blandt kredsforeningsmed-
lemmerne af bestyrelsesmedlemmer og  suppleanter

til FADLs Vagtbureaus Fonds bestyrelse. Valget sker
for to år. Genvalg kan finde sted.

BEGRUNDELSE:
Vedtagelsen af ændringen i forhold til den hvilende
ændring er betinget af en faktisk oprettelse af en
fond jf. urafstemning.
Efter § 8 i udkast til fundats for FADLs Vagtbureaus
Fond består fondens bestyrelse af 7 medlemmer,
hvoraf op til 3 kan være kredsforenings-
repræsentanter.
Der foreslås derfor indsat ovenstående ny bestem-
melse, hvorefter udpegning af medlemmer til fon-
dens bestyrelse foretages af repræsentantskabet.
Dette er i lighed med udpegning af medlemmer til
Bogladen og Forlagets bestyrelser.

Med venlig hilsen
Repræsentantskabet

FORSLAG 2.
til behandling under KKF�s

generalforsamlings punkt 7 den 25.
september 2002. (2. offentliggørelse jf.
Kredsforeningens love § 13, stk. 2)

GÆLDENDE FORMULERING
§ 9,  stk. 3 e.
Vælges kritisk revisor (funktionstid 2 år) og en revi-
sorsuppleant (funktionstid 1 år.
FORSLAG TIL NY FORMULERING
§ 9 A, stk. 3 e.
Udgår.
§ 12, stk. 7.
Vælges kritisk revisor og en revisorsuppleant blandt
de tilstedeværende på FADLs ordinære Generalfor-
samling. Genvalg kan finde sted.
Revisorerne kan ikke samtidig opstille til Repræsen-
tantskabet.

BEGRUNDELSE:
I stedet for at de kritiske revisorer vælges af repræ-
sentantskabet foreslås det at de vælges direkte på
generalforsamling.
Som det har været praktiseret har det været et
repræsentantskabsmedlem der har været kritisk re-
visor og derfor har vedkommende til en hvis grad
kontrolleret sig selv.

Med venlig hilsen
Repræsentantskabet

FORSLAG 3.
til behandling under KKF�s
generalforsamlings punkt 7 den 25.
september 2002. (2. offentliggørelse jf.
Kredsforeningens love § 13, stk. 2)

GÆLDENDE FORMULERING
§ 13,  stk. 2.
Generalforsamlingen kan ikke vedtage love eller
lovændringsforslag, som ikke er forelagt gennem
bestyrelsen, og som ikke har været offentliggjort i to
på hinanden følgende numre af MOK eller på tilsva-
rende vis bekendtgjort for medlemmerne

Medlemmer kan indtil 3 uger før en ordinær general-
forsamling indgive forslag til lovændring til besty-
relsen.

FORSLAG TIL NY FORMULE-
RING
§ 13, stk. 2.
Generalforsamlingen kan ikke vedtage love eller
lovændringsforslag, som ikke er forelagt gennem
bestyrelsen, og som ikke har været offentliggjort i to
på hinanden følgende numre af MOK eller på tilsva-
rende vis bekendtgjort for medlemmerne

Medlemmer kan indtil 2 uger før en ordinær general-
forsamling indgive forslag til lovændring til besty-
relsen

BEGRUNDELSE:
Når generalforsamlingen skal ligge i sidste uge af
september jf. § 12, stk. 1 er det meget svært for
medlemmer at indgive forslag til lovændring, idet
der er få dage efter semesterstart.

Det foreslås derfor at nedsætte de 3 uger til 2 uger.
Man kunne også vælge at lægge den ordinære Gene-
ralforsamling senere på semesteret, men dette ville
være uhensigtsmæssigt for det politiske arbejde mht.
valg og lignende, da det nye repræsentantskab så
først ville holde deres første reelle møde sidst på
året.

Med venlig hilsen
Andreas H. Lundh

Medlem af Repræsentantskabet

INDRE ORGANER
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FADL KKFS BE-
RETNING 2001-
02

FORENINGEN AF
DANSKE LÆGE-
STUDERENDE
KØBENHAVNS
KREDSFORENING
Fremlægges til pkt. 3 på
generalforsamlingen på onsdag
den 25. september kl. 17.00

FORMANDENS
BERETNING
Denne valgperiode begyndte som de 3 foregående
med fredsvalg, endnu engang var der ikke nok inte-
resserede til at fylde et helt repræsentantskab, der
skal bestå af 21 medlemmer.
Det har som tidligere haft den konsekvens, at de få
der gerne vil være ulønnede politisk aktive i vores
forening, får mere at se til, flere møder at gå til og
flere projekter at skulle være ansvarlig for.
Det har desværre også betydet, at de nuværende
repræsentantskabsmedlemmer ikke føler at de har
haft tid til at arbejde med deres gode ideer, om
hvordan Københavns Kredsforening skal udvikle sig
og  for fremtiden være endnu mere synlig og til
glæde for alle medlemmer.

Dagsordenen for repræsentantskabets arbejde var
allerede sat ved årets begyndelse; de tre vagtbureauer
i København, Odense og Århus skulle fusioneres. Det
ville være afslutningen på et 4-årige projekt, hvor
alle tre kredsforeninger havde arbejdet sammen.
Resultatet havde indtil da været, fastsatte fælles
værdier for vagtbureauet i fremtiden og en beslut-
ning om at fonden var den fælles virksomhedsstruktur
der skulle være rammen for det fælles vagtbureau.

I efteråret 2001 afholdtes en urafstemning blandt
alle FADL´s ca. 5000 medlemmer på landsplan. Ved
denne urafstemning deltog kun 20%, af disse stemte
90% ja til det fælles vagtbureau som en fond.
Der blev i samme anledning afholdt general-
forsamlinger i de tre byer, for at tage stilling til om
de respektive kredsforeninger ville afgive deres vagt-
bureau til en fælles fond. Københavns generalfor-
samling sagde ja, det samme gjorde Århus, men det
lykkedes ikke for Odense Kredsforening at afholde
en, efter deres vedtægter, beslutningsdygtig gene-
ralforsamling. - Det fælles vagtbureau blev ikke en
realitet denne gang.
Trods heftig politisk aktivitet efterfølgende er det
endnu ikke lykkedes politikere i de tre byer at blive
enige om en endelig struktur for det fælles vagt-
bureau.

Så meget desto mere, glædeligt er det, at Vagt-
bureauet på det administrative plan har udviklet sig
med rivende fart. Den daglige arbejdsgang på vagt-
bureauet fungerer med fælles aktiviteter og fuldt
samarbejde på landsplan, til glæde for både de an-
satte på vagtbureauet, vagttagere og de der benyt-
ter vores arbejdskraft.

 I dette år er afholdt hele to ekstraordinære general-
forsamlinger. Den første i foråret var foranlediget
af, at de såkaldte 2.dels hold ikke længere ønskede
at være i fælles lønpulje. Selvom det er almindeligt,
at der er meget få der er interesserede i at gå til
generalforsamling, var det flot at se at 2.dels hol-
dene var godt repræsenterede. Generalforsamlingen

FADL årsberetning
havde en rigtig god diskussion og besluttede den
vedtægtsændring der betød endelig opløsning af
2.dels-puljen.

Anden ekstraordinære generalforsamling blev afholdt
i august, hvilket medførte stærk kritik af valget af
tidspunkt, fra de der mødte op til denne generalfor-
samling. Denne gang var emnet, hvorvidt Køben-
havns Kredsforenings Vagtbureau skulle udgå af
Kredsforeningens vedtægter og selvstændiggøres i
form af en erhvervsdrivende fond.
På trods af tidspunktet for generalforsamlingen og
at der generelt ikke er meget feedback til repræsen-
tantskabet fra medlemmerne, var det også her flot
at se så mange møde op og have en mening om deres
vagtbureaus fremtid.
Det er mit håb for fremtiden, at de der ikke er enige
i repræsentantskabets beslutninger, også vil finde
tid til at engagere sig i det politiske arbejde, der
ligger til grund for forslag stillet til generalforsam-
lingen.

Igen i år har repræsentantskabet udskrevet et sup-
pleringsvalg. Også denne gang er det lykkedes at
finde et par nye, gode aktive medlemmer til repræ-
sentantskabet. Det er er meget opløftende at se det
kan lade sig gøre at træde til og gå ind i foreningsar-
bejdet med så meget energi selv midt i et valgår.

Året i FADL har især været præget af diskussioner
om vagtbureauet og dets fremtid. Af de nuværende
repræsentantskabsmedlemmer har de fleste lagt et
kæmpe arbejde i alle aktiviteter, -  de der ikke har,
er desværre også gået glip af meget afgørende dis-
kussioner og beslutninger.

Næste års aktive i FADL vil stå overfor samme ud-
fordringer: at få adskilt og selvstændiggjort vagt-
bureauet og kredsforeningen. Men dette medfører
naturligt nye udfordringer; - når vi ikke længere dri-
ver vagtbureau vil der naturligt frigøres kræfter til
at forbedre vores kredsforening. Vi ved, at de få
initiativer fra kredsforeningen, der er kendt af med-
lemmerne, også er meget populære. Såsom 1.maj
arrangementet der har været stor succes gennem
flere år og kalenderen, der nu er kommet på andet
år. Forsikringsordningen har stor tilslutning og løn-
nen er også rigtig god, men der burde kunne findes
energi til endnu flere aktiviteter, bedre tilbud og
måske også til at forhandle en endnu bedre løn.

Sidst, men ikke mindst vil jeg ønske at næste valgår
kan sættes i gang med et brag af et kampvalg. Det
vil være en stor opmuntring for de valgte politikere
at vide, at de er valgt for det de mener og ikke bare
fordi de gider. Det vil også være spændende at få et
nyt repræsentantskab med mærkesager der skal gen-
nemføres, i stedet for bare at afslutte gamle projek-
ter.

Stine Sloth
Formand for Københavns

Kredsforening 1998-2002

LØN- OG ARBEJDS-
VILKÅR

SPV/VT/DIA/CARD
Overenskomstudvalget (OU)
forhandler FADL�s overenskomst på
SPV/VT/DIA/CARD området med
Amtsrådsforeningen (ARF) og
Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S).
Samtidig beskæftiger udvalget sig med
alle mulige spørgsmål vedrørende
overenskomsten.

Overenskomst �99
Overenskomstindgåelsen skete den 31. januar 2001.
I skrivende stund har vagtbureauet stadig ikke fuldt

ud implementeret forhandlingsresultatet ”fuld løn
under sygdom“, dvs. at du skal have din fast tilregne-
lige gennemsnitlige timeløn, incl. aften- nattilæg,
lør- mandagstillæg og søn- og helligdagstillæg  mindst
ca. kr. 145,00 - og ikke kun sygedagpenge på kr.
82,51 hvis man bliver syg og man arbejder på hold.

Det lykkedes nemlig for FADL at opnå anerkendelse
af medlemmernes rettigheder efter funktionærloven,
idet medlemmer, der arbejder på hold, kan opnå at
blive ansat på funktionærlovens vilkår, således at
der er længere opsigelsesvarsel og løn i opsigelses-
perioden samt fuld løn under sygdom.

Også medlemmer på hjemmehold har ret til fuld løn
under sygdom og løn i opsigelsesperioden i henhold
til funktionærloven. En tidligere usikkerhed er nu
fjernet.

Overenskomsten gælder frem til april 2002.

Overenskomst �02
FADL har udvekslet krav med arbejdsgiverne den
15. maj 2002:

Vores første forhandlings møde blev holdt den 18.
september 2002 og vi blev imødekommet på vores
krav om en udmøntning af KTO forliget på 9,27%.

Et andet af de krav (indeholdt i de 9,27%), som der
kom igennem på det offentlige var kravet om 2 eks-
tra feriefridage, således at den 6 ferieuge kom i hus.
De procenter på 0,80% der er afsat til dette kan vi
lægge på lønnen.

Desuden ser arbejdsgiverne positivt på et nyt VT-
kursus, som skal have et løft ligesom SPV-kurset fik
i de sidste forhandlinger. Desuden tyder alt på at
Odense får et lønløft op mod Århus lønningerne. I
dag er der tre lønsatser afhængig af hvilken by man
studere i.

Når forhandlingerne er færdige bliver lønnen efter-
reguleret tilbage 1.4.02.

LVG
Lægevikargruppen  forhandler FADL’s overenskomst
for lægevikarer med Amtsrådsforeningen (ARF) og
Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S). Samtidig be-
skæftiger udvalget sig med alle mulige spørgsmål
vedrørende overenskomsten. Udvalget har i år kun
bestået af aktive fra KKF. Der mangler medlemmer
fra hhv. Odense og Århus.

LVG har udvekslet krav den 20. juni 2002 og næste
forhandling er den 3. oktober 2002.

Udover den generelle lønstigning har LVG ladet sig
inspirere af de supergode lægevikarkurser, der længe
har været et tilbud til medlemmerne i Århus kreds-
forening.
Vi håber derfor at kunne lede de kommende overens-
komstforhandlinger ind på temaet:

- Kvalitetssikring af lægevikaren.

LVG ser frem til, at vi gennem overenskomsten kan
give alle medlemmer mulighed for frivilligt at ud-
danne sig inden for lægevikarområdet, gerne gen-
nem enkeltstående kurser som; skadestuekirurgi,
skadestueradiologi, det medicinske vikariat og an-
dre, inspireret af den Århusianske kursusrække. Vo-
res håb er, at arbejdsgiverne vil anerkende, at vi gør
et nødvendigt stykke arbejde i vores vikariater, og
vil mene at der vil være god fornuft i at gøre os
endnu bedre i vores vikariater.

Det er desuden LVG´s håb at vi kan vende tilbage til
at kunne relatere os til en fast procentsats af  Yngre
Lægers løn.

Skriv til Lægevikargruppen på e-mail: lvg@fadl.dk.

INDRE ORGANER



13
SUL
STUDENTER UNDERVISERNES
LANDSFORBUND
Udover SPV/VT og LVG Overenskomsterne forhand-
ler FADL også overenskomst for undervisnings-
assistenter, demonstratorer, tekniske assistenter,
faglige vejledere(studievejledere) og præparatfrem-
stillere.

Dette sker i samarbejde med studenterfagforeningen
SUL.

Vi har haft krav udveksling og første forhandlings-
møde med Finansministeriet.

Her har vi desværre ikke fået tilbudt hele rammen,
men vi arbejder på at få så meget til medlemmerne
som muligt.

En af hurdlerne er at får omsat forbedringer fra EU-
direktiverne om ”tidsbegrænset ansættelse” og ”del-
tid” implementeret.

Alt i alt har FADL de højeste studenterlønninger i
landet, hvilket skyldes at FADL som fagforening har
formået at forhandle og fastholde nogle gode over-
enskomster.

BRUG DIN FAGFOR-
ENING
Synes du at du bliver urimeligt
behandlet og ønsker du at gøre
noget ved det, så ret henvendelse til
FADL, KKF.

FADL- medlemmer får løbende
rettet op på forkert aflønning,
manglende ansættelsesbeviser,
urimelig fyring mm.

FADL som fagforening har en klar forpligtelse til at
varetage sine medlemmers faglige og økonomiske
rettigheder.

I skrivende stund er vi i forhandlinger om godtgø-
relse for manglende ansættelsesbeviser til studie-
vejlederne.

To medlemmer og rent undtagelsesvis et ikke med-
lem, som alle havde arbejdet på NetDoktor har på
grund af manglende/urigtigt ansættelsesbevis fået
udbetalt kr. 17.000 tilsammen.

Flere lægevikarer har henvendt sig på baggrund af at
de tager enkeltvagter på den afdeling, hvor de tidli-
gere har været. Ikke alle hospitaler udbetaler over-
arbejde efter 7,4 timers arbejde. Det medfører ty-
pisk efterbetaling på kr. 3.000-6.000. Dog har tre
hospitaler nægtet at følge overenskomsten, hvorfor
der er anlagt en voldgift, som finder sted den 12.
november 2002

Et medlem er blevet fyret uberettiget fordi det ikke
var medlem af HK. Sagen kører.

Mange har fået ekstra skattefradrag som lægevikar
efter en sag som OU- formanden fra Århus fik igen-
nem hos Told & Skat, ligger det fast at man kan
fratrække et beløb for logi og et for småfornødenheder
pr. døgn man er lægevikar.

Flere medlemmer har fået hjælp i forbindelse med
trafikuheld og arbejdsskader. Det har medført forhø-
jede godtgørelser.

MEDLEMSGODER
OG AKTIVITETER
STUDIEKALENDER.
For andet år i træk udgav FADL København en gratis
studiekalender til sine medlemmer. Ideen er en gam-
mel medlemsopfordring, som gennem FADL blev til
virkelighed. Den har kostet knapt 70.000 kr. at trykke,
og alle pengene kom ind via sponsorkroner, så kalen-

deren ikke kom til at koste medlemskontingent kro-
ner. Ideen er nu ved at vokse til et landsprojekt, så
de også i Odense og Århus kan få gratis studie-
kalendere. Hvis du har ideer til næste års kalender
kan du skrive til kalender@fadl.dk

1. MAJ.
Igen i år afholdt FADL en vellykket 1. maj med
morgenmad i Klubben. Der var engagerede talere og
sjove sange fra FADL - sangbogen. Deltagerantallet
er vokset støt år efter år, og i år var vi ca. 220
medlemmer. Efter morgenmaden gik vi i samlet flok
under den røde fane til Fælledparken.  En begiven-
hed der forhåbentlig fortsætter mange år endnu !

FORSIKRINGSUDVALG.
FADLs forsikringsaftale med Codan er en kombine-
ret indbo-, ansvars og ulykkesforsikring samt gruppe-
liv gennem Forenende Gruppeliv.

Vi har nu haft Codan siden 1.1.2000. Det første år
resulterede i en skadesprocent for indbo- og ansvar
(også kaldet familieforsikring) på 133,2%, Det andet
år på 123,3% og første halvdel af tredje år på 104,1
%. Skades procenten opgøres i forhold til det der
betales i forsikringspræmie.

Dette var opgjort til en gennemsnitlig skadeprocent
på 122,9. Dvs. at for hver 100 kr. FADL samlet beta-
ler til Codan har de betalt de 122,9 kr. tilbage. Men
da forsikringen også omfatter en ulykkesforsikring
kommer skadesprocenten meget længere ned. Lige-
som bilforsikringerne giver Codan overskud.

Den høje skadesprocent på familieforsikringen skyl-
des at der anmeldes utrolig mange cykeltyverier.
Dette har Codan også påpeget og såfremt vi ikke kan
få det nedbragt vil  der blive lagt et utroligt stort
pres på FADL for at indføre selvrisiko, ligesom en
stigning ikke kan undgås.

SÅ PAS PÅ DIN CYKEL.
Det er i dag den billigste forsikringsordning, som en
lægestuderende kan få og alle medlemmer kan få
fordel af at skifte, idet Codan også har en billig
bilforsikring.

De gamle priser fortsætter nemlig til næste år 2003.
Alle andre forsikringer er steget 25-30%

Et væsentligt argument fra Codans side for at opret-
holde denne aftale er, at der sikres en fast tilknyt-
ning til medlemmerne når de bliver kandidater. Men
det er op til dig.

FORSTÆDERNES BANK
FADL har fornyet sin samarbejdsaftale med
Forstædernes Bank (FB). FB tilbyder vores medlem-
mer bedre vilkår på deres allerede fordelagtige
studiekonto. Til gengæld har FADL forpligtet sig til
at reklamere for tilbuddet til vores medlemmer.

FADL samarbejder med FB om at udarbejde en ny en
reklame-folder til alle medlemmer af FADL i Køben-
havn.

Efterfølgende er Københavns
Vagtbureau skiftet til FB og
Hovedforeningen ligeså.

Det bør fremover være et område, hvor FADL
finder ud af hvilke banker FADL ønsker som sam-
arbejdspartnere, hvilke krav der skal stilles til det
at ”pleje vores konfliktfond”, hvilke synergieffekter
kan vi forestille os.

Kan vores virksomheder medvirke til at I som stude-
rende får nogle fordelagtige ordninger ?.

B-DAG.
B-dag var en fælles Basisgruppedag på Panum, hvor
alle basisgrupper arbejde sammen om at lave ople-
velsesrig dag for alle medicinstuderende.

FADL havde en stand hvor man blandt andet kunne
spise om kap med  hovedforeningsformanden i højt
belagt smørrebrød, og man kunne vinde gratis FADøL
i klubben ved at tippe en 13’er. medicinstuderende.

KRISE-/PSYKOLOGHJÆLP
Der har i de sidste år været afsat et beløb til krise/
psykologhjælp, således at medlemmer der har været
ude for arbejdsskader (vold) eller andre traumatiske
oplevelser kan henvende sig til sikkerheds-
repræsentanterne og få telefonnummer til FADL’s
psykolog, som så hjælper med debriefing, samtale-
terapi mm..

STØTTE AF ANDRE
AKTIVITETER PÅ PANUM
Vi har som altid sørget for at medlemmernes
kontingentpenge også går til at støtte Panums gode
studiemiljø. Repræsentantskabet har forsøgt at be-
villige støtte til et bredt udvalg af foreninger, men
også enkeltpersoners initiativer til projekter,
eventer, fest og ballade, der gør studielivet på Panum
lidt mere spændende.

THALIA
I foråret sidste år blev FADLs kursusejendom Thalia
på Falster forsynet med nye toilet- og badeforhold.
Desværre viste det sig hurtigt, at kvaliteten af det
udførte arbejde var langt under, hvad man havde
forventet. Dette resulterede i, at repræsentantska-
bet tog kontakt til en byggerådgiver, som fandt en
lang række fejl og mangler.

Gennem det sidste års tid har repræsentantskabet
ligget i forhandlinger med firmaet, der udførte ar-
bejdet, med henblik på udbedring af arbejdet.

ORGANISATIONEN
REPRÆSENTANTSKABETS
INTROSEMINAR.
Igen i år var repræsentantskabet afsted på
introseminar, denne gang i et lejet sommerhus i
Nordsjælland sammen med de ansatte i kreds-
foreningen.
Som sædvanlig gik diskussionen på hvilke forvent-
ninger vi havde for det kommende repræsentantskab-
sår. Derudover var turen som altid ganske hyggelig,
og den gav de nye politikere en glimrende chance for
at lære de gamle at kende under afslappede forhold.

SUPPLERINGSVALG
Ved sidste valg i sep. 2001 opstillede der kun 12
frivillige medicinstuderende ud af de 21, som repræ-
sentantskabet bør bestå af. Derfor udskrev vi marts
2002 et suppleringsvalg i forbindelse med B-dag. Da
valgperioden sluttede var der opstillet 5 nye politi-
kere,  så repræsentantskabet kom op på 17. En har
siden trukket sig af arbejdsmæssige og en anden er
blevet læge.

LOKOMOTIONSSEMINAR
I foråret mødtes repræsentanter fra henholdsvis Kø-
benhavn, Odense og Århus på Thalia for at diskutere
visioner for fagforeningens fremtid. Man arbejdede
med flere tiltag til at styrke fagforeningen på natio-
nalt plan. Heriblandt hovedforeningen. Nogle af de
emner, der var oppe at vende var:
· Etablering af hjemmeside
· Fælles central

sagsbehandling
· Fælles kurser for politikere

og medlemmer
· Landsdækkende etablering

af sikkerheds- og
tillidsrepræsentanter

· Halvårlige seminarer med
beslutningskompetence

· Fælles kursusejendom med
andre studenterorganisationer.

Hovedforeningens nye hjemmeside
kan ses på

WWW.FADL.DK/HF

INDRE ORGANER
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Desværre er de øvrige emner
foreløbigt lagt på hylden pga.
arbejdet med fælles vagtbureau.

SIKKERHEDS- OG
TILLIDSREPRÆSENTANTER.
FADL har pt. ansat 2 sikkerhedsrepræsentanter og 3
tillidsrepræsentanter. De er ansat af fagforeningen
til at varetage dine rettigheder når du tager vagter.
Sikkerhedsrepræsentanterne arbejder primært med
dit arbejdsmiljø, både det fysiske og det psykiske.
De kan også henvise dig til en psykolog hvis du skulle
have brug for det efter en ubehagelig vagt. Tillids-
repræsentanterne kan hjælpe dig i en evt. klagesag.
De kan være din bisidder i samtale med afdelingen/
vagtbureauet, og de er også med til ansættelses-
samtaler på nogle hold. Hvis du vil vide mere om
deres arbejde kan du skrive til sikkerhed@fadl.dk
eller tillid@fadl.dk

TAK TIL
Nikolaj Bolsing Bak stoppede efter mange års tro
tjeneste i FADL da han er blevet færdig som læge.
Herfra skal lyde et stort tillykke. Hans arbejdskraft
vil blive savnet.

Derudover ligger det fast at Stine Sloth, Køben-
havns kredsforenings formand gennem 4 år, træder
tilbage fra posten. Heldigvis vil hun gerne fortsætte
som menigt medlem af repræsentantskabet såfremt
det er muligt. Hun skal  have en mange tak for det
store arbejde, hun har udført for Københavns kreds-
forening.

REGNSKAB 2001

RESULTATOPGØRELSE 2001
Kontingentindtægter mv. 2.450.531
Udgifter 2.863.105
Resultat før hensættelser -412.574
Årets resultat -472.375

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2001
Aktiver:
Omsætningsaktiver 2.786.934
Anlægsaktiver 1.370.146
Aktiver i alt 4.157.080

Passiver:
Egenkapital 1.741.850
Hensættelser 323.697
Gæld 2.091.533
Passiver i alt 4.157.080

2000 sluttede med et minus på kr. 273.596 og  i 2001 er underskuddet på
kr. 472.375.

Så efter nogle år med kontingentnedsættelse og rigtig mange år med det
samme kontingent må der desværre imødeses en kontingentstigning i
2003.

FADL HAR STØTTET FØLGENDE:
- Medicinerrevy �02
- Rusvejlederne
- De røde baroner (1. maj)
- B-dag
- Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere
- Panumkoret

DER VAR 2367 MEDLEMMER PR. 30. JUNI 2002.

VIL DU VIDE HVAD
IDEEN MED DEN FOND
EGENTLIG GÅR UD PÅ?
Vil du være med til at dele 100.000
kr. ud til dine favorit basisgrupper
?
Vil du møde studerende fra andre
semestre og fra Århus/Odense ?
Synes du medicinstudiet skal være
andet end anatomibøger ?
Vil du med på hyggelige seminarer
og kurser ?

SÅ STIL OP TIL
REPRÆSENTANTSKABET !!
FADL bliver i København �drevet� af
Repræsentantskabet, som er et
beslutningsorgan bestående af 21
frivillige medicinstuderende. Vi vælges
hvert år ved valg, og
opstillingsperioden slutter i dag !! Men
du kan nå det endnu !

Vi holder et månedligt møde af ca. to
timers varighed. Her diskuterer vi
blandt andet FADLs budget og
kontingentet, forhandler FADL-
vagternes løn. Ydermere tager vi på
spændende seminarer, deltager i FAYL/
DADL møder. Overordnet varetager vi
den daglige drift af FADL København.
Sidste år var vi kun 17
medicinstuderende i
repræsentantskabet, og da nogle ikke
stiller op igen og andre er blevet læger,
mangler vi DIG ! Det eneste det kræver
at du er medlem af FADL og synes det
at blive politiker lyder spændende.
Lige nu er de �yngste� i
repræsentantskabet på 6. semester, så

vi mangler specielt nogle fra ny
studieordning.
Hvis du vil vide mere om valget og det
at side i Repræsentantskabet så kom
til Generalforsamlingen i dag, onsdag,
i Klubben kl. 17. Her er det også sidste
frist for at udfylde stillerliste og
dermed din chance for at blive ægte
FADL politiker!! Prøv det, prøv det !!
Der er gratis øl og vand og lidt at spise.
Vel Mødt !!

Christianne.
Medlem af Repræsentantskabet

Medicinerundersøgelsen

Deltag i spørgeskemaundersøgelsen på Vagtbureauets
hjemmeside www.fadl-vagt.dk og deltag i lodtrækningen

om bogpræmier.

Også for ikke-medlemmer!

INDRE ORGANER
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Sundhedsfaglig
Konsulenter:

Tlf.: 3524 5404

Brian Bjørn:
bb@fadl.dk

Camilla Thomsen:
ct@fadl.dk

Christian Rothe
E-mail: cr@fadl.dk

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

EFTERLYSNING:

Et par briller er glemt på Frederiksberg Hospital, afdeling D1,  i døgnet 18/9-02.

Et par rulleskøjter glemt på Helsingør Sygehus, er blevet bragt til Vagtbureauet i begyn-
delsen af september.

Hvis du mener at det er dine briller eller dine rulleskøjter, så ring til Vagtbureauet og
spørg efter Birthe i vagtafdelingen.

Med venlig hilsen

Vagtbureauet

10.000,- OM MÅNEDEN !
SPV-Hold 1514 søger 2 nye medlemmer til snarlig
indsupplering.
Holdet arbejder på Frederikssund Sygehus, hvor vi
har 12-timers vagter på en 43-årig kvinde.

Arbejdet består i at skærme patienten, sætte grænser
samt styre dennes tobaksforbrug, idet hun mangler
sin korttidshukommelse pga. et hovedtraume.

Afdelingen er en åben og moderne psyk.-afdeling i
grønne rekreative områder, hvilket vi også udnytter til
gåture med patienten.

Transportmulighederne er fine, da der kører busser til
døren fra Frederikssund St.
(Vagterne aflønnes inkl. holdtillæg og transporttid, hvil-
ket i alt giver ca. 2000,- brutto pr. vagt.)

Vi har været på afdelingen siden maj og de er meget
glade for os, hvorfor vi tilstræber, at ansøgere er
indstillede på at yde en stabil holdindsats !

Krav:
- minimum 200 SPV-timer gerne overvejende

psyk.-vagter.
- Kunne deltage i holdmøde medio oktober.
- Kunne afholde minimumskrav af vagter

(pt. 4-5) om måneden også i
eksamensmåneder.

Ønsker:
- Interesse for og erfaring med arbejde på

psykiatriske afdelinger.
- ”en for alle – alle for en” - mentalitet…

Ansøgningsfrist: Så hurtigt som muligt !
For nærmere info:

kontakt holdleder Imran Rashid på 20772055 eller send
en mail til vagthaj@hotmail.com.

NATVAGTER TIL
VELFUNGERENDE
HJEMMEHOLD
(som også er villig til at tage dagvagter på hverdage
ved sygdom hos fast dagvagt).
Vi er et VT hjemmhold 4630 som har et medlem som er
ved at blive færdig, og desuden skal vi til at tage
dagvagter, hvis den faste vagt bliver syg og under
ferie. Derfor søger vi 1-2 nye medlemmer som ønsker
min 2-4 vagter pr måned. Vi prøver så vidt mulig at
tage hensyn til medlemmernes vagt ønsker og vi ta-
ger gerne ansøgere sidst på studiet. Vi arbejder cen-
tralt på Frederiksberg, og passer en sød, stille dreng
på 3 år, der har en cerebral parese. Dette gør at han
ikke kan synke tilstrækkeligt og skal afhjælpes med

sugning nogle gange i vagten, ligesom han skal
sondemades via en PG-sonde 2 gange i vagten. Han
lider ofte af øvre luftvejsinfektioner, men der er
hjemmeilt og vi følger ham med SAT måler. Arbejdet
består i at observere, suge p.n., (ofte er det nok med
olivenknop, nogle gange dybere), sondemade, skifte
ble og omsorg. Der stiles mod at han sover mest
muligt om natten. Drengen passes i eget værelse og
vagtfaciliteterne er særdeles gode (TV, video, compu-
ter, slikskål, te, kaffe) Forældrene er utrolig søde og
meget glade for holdet, som er et lille hyggeligt hold på
forhåbentlig snart 11 medlemmer. Der er 2 katte i
hjemmet.
Holdet dækker nattevagter alle dage.Vagttiderne er fra
22.00 til 07.00 søndag til torsdag og 23.00 til 07.00
fredag og lørdag. Desuden dækker vi dagvagter (på
hverdage i en institution) ved sygdom hos den faste
vagt og under ferier.
Krav til dig: Du skal have haft over 150 VT-timer
(gerne med BVT-kursus, men ikke noget krav)
Du skal kunne tage min 2-4 vagter om måneden
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.
Yderlige oplysninger hos holdleder Rebekka tlf:
35374920/ 51944920. (der trækkes lod blandt ansø-
gerne) Næste holdmøde er sidst i oktober.
Ansøgningsfrist: Onsdag d. 23 oktober kl 12:00 til vagt-
bureauet.

HJEMME  SPV-HOLD 1507
Søger nyt medlem
Holdets opgave er at pleje og observere en 19. årig
mand, der lider af Spiemeyer-Vogts Syndrom, som er
en medfødt sygdom, der angriber nervesystemet. Dette
har medført, at patienten er blind og plages af epilep-
tiske anfald.

Arbejdsopgaverne vil primært bestå i :
1. - at observere patienten for kramper.
2. - at give en hjælpende hånd til personlig hygiejne.
3. - at køre patienten på arbejde alle hverdage.

Vagterne afholdes i patientens hjem.
Tidsmæssigt forløber vagterne fra kl. 23.00 til 09.00
alle hverdage, 23.00 til 08.30 i week-ends

Krav.
- 500 SPV-timer.
- Kørekort.
- Lyst til at arbejde i et privat hjem.

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Tina,  tlf: 33
25 87 99
Ansøgningsfrist:  Snarest muligt !!!!!!  til Vagtbureauet

KARDIOLOGIHOLD 4103 PÅ
KAS GENTOFTE
Kardiologihold 4103 på KAS Gentofte søger 1 erfaren
ventilatør til indsupplering
pr. 1. oktober 2002.
Vi er et hold på, p.t.,11 medlemmer, som dækker aften-
vagter alle ugens dage, nattevagter
torsdag til søndag  samt dagvagter i weekends.

Man er som holdmedlem forpligtet til tage gennemsnit-
ligt 4-5 vagter om måneden
og bibeholde et ”stabilt vagtgennemsnit” resten af året.

Oplæring foregår som en række følgevagter, hvoraf
halvdelen er betalt; antallet afhænger af din erfaring.

· For at søge skal du have afholdt mindst 150 VT-timer
og være på fase 2.
· Du skal kunne deltage i holdmøde torsdag den 26.
september 2002  kl. 20.00.

Ansøgningsfrist: Senest onsdag den 25. september
2002 kl. 15.00 til Vagtbureauet.

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte holdle-
der Birgit på telefon 3887 1814.

INDRE ORGANER
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BLODPRØVETAGNINGSHOLDET
1602 PÅ RIGSHOSPITALET
SØGER 4 NYE
HOLDMEDLEMMER
Arbejdet består i at tage blodprøver på lukket system,
og arbejdstiden er 8-14 i weekends og på
helligdage. Vi er altid 5 på arbejde samtidigt.

Krav:
- Du skal kunne tage blodprøver
- Du skal kunne deltage på holdmødet den 23.
oktober kl. 17.00
- Du skal, i l ighed med resten af hold-
medlemmerne, kunne tage 4-5 vagter henover jul og
nytår

Oplæring:
2 lønnede følgevagter á ca. 2 timer samt introduktion
til afdelingen.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 3. oktober 2002 til Vagt-
bureauet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til VB
eller holdleder Laura.

INTENSIVHOLD 4102 SØGER
ET NYT MEDLEM TIL AFD. 542
KKHH
Vi er et veletableret fast ventilatørhold på intensiv
afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som nyt medlem
får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende
arbejde på lige fod med afdelingens sygeplejersker
med  rig mulighed for at udvikle din kliniske erfaring
med meget varierende patientgrupper. Samtidig får du
fornøjelsen af at lære én afdeling at kende, få faste
kollegaer og ret faktisk vide, hvor både toilettet og
kaffemaskinen befinder sig.

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

HOLD 4402
Vi søger adskillige nye medlemmer til vagtstart sna-
rest.

- Syntes du at fysiologien var spændende, og vil du
gerne prøve at anvende den i praksis.
- Vil de gerne blive fortrolig med brugen og virkningen
af  de vigtigste medicin-grupper.
- Kunne du godt tænke dig at træne dit ”kliniske øje”
- Savner du at føle, at du er en del af personalet på en
afdeling, hvor din tilstedeværelse både bliver værdsat
og taget seriøs.
- Savner du følelsen af et din kompetence bliver or-
dentligt udnyttet.

Så kan vi tilbyde dig et stabilt og velfungerende
afdelingshold, som har været en del af  det faste
personale på Rigshospitalets Thoraxkirurgisk intensive
afd. i mere end 10 år.
På holdet vil du kunne drage rigt nytte af at være
sammen med folk spredt ud på forskellige semestre.
Du vil hver måned komme til et holdmøde, hvor der
efterfølgende bliver holdt en hyggemiddag.
Du vil få trænet de basale kliniske færdigheder, samt
blive fortrolig med mere avancerede behandlingsme-
toder og udstyr.

Dine arbejdsområder vil omfatte bl.a.:
- observation og personlig pleje af afdelingens patien-
ter. Disse omfatter bl.a.: Lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og

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

Oplæring :
· Sept./Okt. 2002

Vagtstart :
· Hurtigst muligt efter endt oplæring – eller efter aftale

Ansøgningsfrist :
· Ansøgningen skal være Vagtbureauet i hænde man-
dag den 30/9-02

Yderligere informationer :
Kontakt venligst holdleder Annette Mortensen, tlf.nr.:
3879 2008.

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

DISPENSATER TIL
TRANEHAVEN
Gentofte Kommunes Geriatriske Behandlingscenter,
Tranehaven søger dispensater .

Tranehaven har mange års god erfaring med brug af
FADL-vagter og tilbyder:

· God introduktion
· Faste aftaler om weekend-vagter
· Vagter i ferier og på helligdage
· Vagter efter aftale eller tilkald ved sygdom eller an-
det
· Gode bus- og togforbindelser, (næsten nabo til Or-
drup Station)

Du kan henvende dig til Vagtbureauet hverdage ml.
9.00 og 17.00.og udfylde et
ansøgningsskema eller sende en e-mail til kc@fadl.dk
med oplysninger om dit
navn, adresse og telefonnummer – så sørger vi for
resten.

klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.
- Indgift af div. IV væsker og blodprodukter.
- Udtagning af forskellige blod- og dyrkningsprøver.
- Forbindings- og drænpleje.
- EKG-tagning, og derved rig mulighed for at træne
tydnigen af EKG.
- Peritoneal- og hæmodialys(PRISMA)-behandling.

Til gengæld kræver vi:
- At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok til at
arbejde med ofte kritisk syge patienter - også når der
sker noget MEGET spændende et andet sted på afde-
lingen.
- At du har 400 VT-timer.
- AT du har bestået fysiologi.
- At du tager min. 25 vagter i løbet af de første 3
måneder og derefter min. 6 vagter pr. måned. Efter 1
år er der mulighed for at gå ned til min. 4 vagter pr.
måned.
- At du er indstillet på at tage 4 følgevagter med fuld
løn.

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 Chr. Jeppesen på tlf.:
3887 3740
Ansøgningsfrist:. Ansøgningsblanket fås og afleveres
på vagtbureauet hurtigst muligt
Ansættelsessamtaler:  Der vil da bliver afholdt samta-
ler på afd. 4141 den følgende uge.

Medicinerundersøgelsen

Deltag i spørgeskemaundersøgelsen på
Vagtbureauets

hjemmeside www.fadl-vagt.dk og deltag i
lodtrækningen

om bogpræmier.

Også for ikke-medlemmer!
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Det Medicinske Studenterråd

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

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

 

Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Ordinært MSR-møde

Torsdag den 26. september kl. 16.00
Mødelokalet (1.2.15)

Mødet kommer til at vare ca.2 timer

Dagsorden:

1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
4. 2.sem. Nyt cellekursus?
5. Ændringer på 1-5 sem.?
6. Studienævnsmøde
7. Nedsættelse af arbejdsgruppe
8. Information på rustur/Panum
9. Eventuelt

Ad 4: Det har været planen at lave et nyt
cellebiologikursus på 2 semester. 2 semester
udvalget er dog efter sigende gået i stå med
arbejdet. Studenterrepræsentanter informe-
rer om status og om den fremtidig plan.

Ad 5: Det er under opsejling at der skal ske
ændringer på 1-5 semester for at tilpasse
stofmængden til de tidsmæssige rammer på
hvert af disse semestre.

Ad 7: Det blev på fagrådsdagen besluttet at
lave en mappe der skal indeholde alle
relevante oplysninger (vedtægter, forvent-
ninger til udvalgsrepræsentanter m.v.) som
skal bruges af alle studerende der besider
tillidsposter i udvalg under studienævnet.
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe for at
mappen kan blive lavet hurtigst muligt.

Ad 8: Det skal planlægges hvem der tager
ud på rusturen i januar og fortæller om MSR
og hvem der informere de studerende efter
rusturen. Herefter vil der blive lavet en
sammenligning af hvilke informationsform
de studerende fik mest ud af.

Med venlig hilsen
Bo Biering-Sørensen
Formand for MSR

.

Husk
Alle semestre stiller

med minimum 2 hold-
repræsentanter til  MSR

møderne

Logokonkurrence
Det Medicinske Studenterråd (MSR) skal have et
nyt LOGO!
Indtil nu har MSR benyttet sig af det forenede
studenterråds logo som blot ligner et S, men det er
nu blevet besluttet at man skal kunne identificere
MSR ved dets eget personlige logo.

Præmien for bedst indsendte logo er 6 flasker
god rødvin!

- Logoet skal være fængende
- Må gerne være i farver men skal også fremstå flot

i sort/hvid (MOK er i sort/hvid)
- Skal ”sige” noget om det arbejde vi laver i MSR

For at deltage i konkurrencen skal man indlevere
sit bidrag på MSR kontoret (1.2.5) lige ved siden af
FADL’s mødelokale senest mandag den 7/10.
Valget af bedste indsendte logo vil foregå på general-
forsamlingen tirsdag den 8/10, og vinderen vil få di-
rekte besked dagen efter samt vil fremstå i MOK
den kommende uge.

På de indleverede LOGO’er skal det fremgå hvem
der har lavet dem samt telefonnummer, så vi kan
kontakte vinderen direkte den 9/10.

MSR



18

IMCC

SCORE(STANDING COMMITTEE
ON RESEARCHEXCHANGE)
Søger kontaktperson/bureau til formidling af uden-
landske studerende og  andre forsknings interesse-
rede.
Mulighed for egen dannelse af gruppe og næsten frie
tøjler i arbejdet.

Skriv til nore@imcc.dk hvis dette lyder spændende.

REJSEBREV FRA ULANDS-
GRUPPEN
Dette er et uddrag fra Anjas brev hjem til venner og
familie i Danmark. Hun er i øjeblikket i San Lucas,
Bolivia, hvor hun og hendes kæreste Simon er af sted
på ét af IMCCs ulandsprojekter (der er 2 i Bolivia og
1 i Ghana). Projektet i San Lucas er opstartet i juli
2001 og kører i 5 år, det er sponsoreret af DANIDA.
For at komme af sted skal man udtages af ulands-
gruppen -  og man er udsendt i 14 måneder.

25-29/6 Kursus i Pirhuani.
Endelig er vi også kommet igang med det vi er her
for, nemlig at holde kurser for promotorer, som er
frivillige bønder helt ude på landet, som uddanner
sig i forskellige sundhedsemner, de så formidler
viderer til menneskerne i deres landsbyer. De funge-
rer som det aller yderste led af sundhedssystemet, i
de landsbyer som er lidt større findes sundhedsposter,
som er bemandet med en sygehjælper, som har en 1
årig uddannelse. San Lucas hospital er det eneste i
et ophav på størrelse med Sjælland! Og her findes
altså ingen motorveje, det vidner turen til Pirhuani
om. Der er ikke noget at sige til at sundhedstilstan-
den er så ringe her, for det første er det ikke til at
komme frem til hjælp, for det andet er folk bund-
fattige og har ikke råd til at modtage hjælpen.
Pirhuani er en af de sundhedsposter som ligger mest
afsides i vores distrikt. Vi tog afsted en tidlig mor-
gen kl. 4, først skulle vi køre af meget dårlige veje i
3 timer, og dernæst havde vi en 10 timer lang van-
dretur foran os i virkelig hårdt terræn. Det var en
rigtig hård tur, vi havde ikke kunnet skaffe muldyr
til at ride på, så der var ikke andet at gøre end bare
at fortsætte, selv om alt bare gjorde ondt til sidst.
Vi nåede dog endelig frem ved 20 tiden efter at have
gået i mørke i to timer. Landsbyboerne havde lavet
kartoffelsuppe til os, det gjorde godt. De muldyr som
skulle bære al vores bagage ville følge lige efter os,
så vi satte os til at vente på at de skulle komme med
vores telte og soveposer, men de kom bare ikke. Vi

3OM1
holder generalforsamling den 19/10 kl.
18 på IMCC-kontoret.

For mere information kontakt formand Nina:
ninakbentzer@hotmail.com
tel. 24413346

BAMSEHOSPITALET
Bamsehospitalet i fælledparken blev en stor succes
blandt de ca.350 besøgende børn og gruppen bag pro-
jektet vil gerne sige mange tak for hjælpen til alle
deltagende Bamselæger og andre der har hjulpet til
at få projektet virkeliggjort. Vi håber I har lyst til at
være med igen næste år....
Hvis I er interesserede i at se hvad IMCC´s public
health gruppe ellers går og roder med har vi møde
den 30.september klokken 18.00 på IMCC kontoret.

ventede indtil midnat, så fik vi at vide at muldyr-
føreren sidste gang havde drukket sig fuld og først
var kommet frem et par dage senere. Der var ikke
andet at gøre end at vi måtte sove på det kolde gulv
på byens skole. På sin vis var det ok, hvis ikke det
var fordi at det er venchuga område, dvs. at der
findes biller som overfører den livstruende sygdom
Sydamerikansk sovesyge. Disse biller lever i sådanne
stråtage som skolen havde og bider folk i ansigtet
om natten, så vi sov med hætterne trukket helt ned
over hovedet. Nå det var en lidt dum start,
muldyrerne kom næste eftermiddag og bortset fra
det var kurset rigtig vellykket og  vi  vågnede op i
den smukkeste lille by, som kun bestod af en kirke en
sundhedspost, en skole og en håndfuld små jordhuse.
Byen ligger utroligt smukt i dal med det skønneste
klima. (Vi troede ellers at San Lucas var på landet!)I
denne omgang underviser vi i førstehjælp, vi havde
en rigtig sød kvindelig læge med fra hospitalet som
skulle hjælpe og desuden var det meningen postaens
sygehjælper Don Felliciano skulle undervise noget af
tiden. Vi har tilrettelagt undervisnigsprogrammet
sådan at der er rigtig mange praktiske opgaver, det
er folk som dårligt kan læse og skrive vi underviser
og de er vandt til at arbejde hårdt i marken, så bliver
det for teoretisk falder de i søvn.  Desuden havde vi
mange sjove indslag, fx havde vi en snak om hvad det
var der kendetegnede et menneske som var i live,
jeg stod og skrev op på tavlen og skulle så pludselig
falde om, som om jeg mistede bevidstheden, sikken
stille der blev i lokalet, Simon skulle så give mig
livreddende førstehjælp, så de så hvordan den slags
blev gjort før vi snakkede om det. Den ene af pro-
motorerne indrømmede bagefter at han var lige ved
at løbe sin vej så bange blev han. De jublede alle da
jeg blev vækket til live igen - et virkelig taknemme-
ligt publikum. Undervisningslokalet var kirken, så vi
undervist med et stort flot gammelt
alter som baggrund. Vi prøver at tage udgangspunkt
i deres viden og respektere deres måde at gøre tin-
gene på når vi underviser, derfor starter vi hele
tiden med at spørge ind til hvordan de behandler de
forskellige ting. Det var de utroligste ting vi fik at
høre, sår behandler de med urin, kolort, svovl,
græskarkerner og mange andre ting, slangebid kure-
res med blod fra en sort hundehvalp eller de dråber
et gedekid og tager afføringen ud af tarmene og
bruger det. Vi sagde kun i de tilfælde hvor det hand-

lede om at de brugte lort, at vi ikke mente at det var
en god idé, ellers fremlagde vi vores måder som et
forslag. Hvis ikke de føler at vi respekterer dem, vil
de helt sikkert ikke lytte til os. Vi har hørt at nogle
af promotorerne efter et af de foregående kurser har
behandlet et brandsår med vand, så det tyder heldig-
vis på succes. Dagene gik utrolig hurtigt, det var
bare så sjovt at være med til kurset. Promotorerne
fik hver en taske med bandager og lignende og et
diplom, de var alle vildt stolte.

INDRE ORGANER
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PIT-OPHOLD. ANSØGNINGS-
FRIST TORSDAG D 26. SEPTEM-
BER 2002
Så har du muligheden for at få et klinikophold i
troperne med PIT (Praktikant i troperne).

PIT er en organisation under IMCC der arrangerer 3-
6 måneders ophold på missionshospitaler i Afrika og
Indien. Opholdet karakteriseres som et udvidet klinik-
ophold, hvor du stifter bekendtskab med en lang række
tropemedicinske sygdomme, samt følger dagligda-
gen på et hospital i den tredje verden. Opholdet
meriteres som VKO.

Kravet for at bliver udsendt er at du på udsendelses-
tidspunktet (du kan altså søge før) har bestået 4 års

normeret studietid og at du er væk i mindst 3 måne-
der (maks 6 måneder).

Vi tilbyder følgende pladser forår 2003 Indien (1+1),
efterår 2003 Indien (1+2+2), Tanzania (2), Kenya (1)
og Uganda (2). Ansøgningsskema findes i PIT’s bakke
på IMCC-kontoret. Ansøgningsfrist er torsdag den
26. september 2002 kl 12:00.

Vi skal også i den forbindelse gøre opmærksom på at
Københavns Universitets ”Internationaliseringslegat”
har ansøgningsfrist den 1. oktober. I den anledning
holder PIT en legatvejledningsdag torsdag den 26.
september kl 17.00 på IMCC kontoret. Dette er for
alle PITere der allerede er udtaget men også for
kommende PITere der lige har ansøgt om pladser.

De vil til mødet få at vide om de er blevet udtaget til
PIT-ophold. Margit, der har været i Kenya foråret
2002 vil stå for vejledningen.

Alle allerede aktive PITere mødes kl 16:00 torsdag
den 26. september på IMCC-kontoret til udtagelse af
udsendinge for perioden efteråret 2003.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
PIT v. Mette Vang Larsen på 33 26 34 22 eller
mvlarsen@mdb.ku.dk

På vegne af PIT, Mette

Basisgrupper
FOLKESUNDHEDSVIDENSKABS-
FEST

Folkesundhedsvidenskab præsenterer:
Semesterstartsfest den 28. september kl. 21.00 i
Panums Studenterklub. Der vil være massere af fadøl,
DJ Benjamins fortryllende diskomusik, et harem af
søde piger, bar events, lange gåture, happy hour fra
21 - 22 (to for én), toiletkøer, stjernehimmel i atrium-
gården, sjov under bagtæppet.....
Billetterne koster kr. 35 og kan købes ved at kon-
takte Stine på telefon (40 40 40 12) eller pr. mail
stinen@mdb.ku.dk.

Med venlig hilsen J-kurven

ALTERNATIVE LÆGER TÆN-
KER??
Hvilken rolle kan og skal alternativ behandling have
i fremtidens sundhedsvæsen?
Torsdag d. 26. september kl. 17.00 til ca. 21.00 afhol-
des et idé og debat møde for læger, medicinstude-
rende og andre autoriserede sundhedsuddannede per-
sonale grupper.
Dagens tema kommer til at handle om BROBYGNING
mellem det etablerede sundhedsvæsen og ”dem der
står udenfor” det etablerede system.
Omkring én tredjedel af alle patienter i Danmark
tager kontakt til, eller har haft kontakt med alterna-
tive behandlere.
Når nu de mange forskellige alternative behandler
grupper er så forholdsvis veletablerede og har et så
stort klientel, så kunne man måske spørge: har disse
behandlere, eller nogle af dem, noget som vi med
fordel kan supplere og integrere ind i det eksiste-
rende Sundhedsvæsen?
Og er der rimelighed i at kræve at ”pengene skal
følge patienten”?

Har du idéer til hvordan vi i den henseende kan gøre
vores fælles sundhedssystem bedre, eller er du blot
nysgerrig efter at høre hvad de fremmødte læger og
andre har at sige til emnet, så mød op i Store Møde-
sal/Lille Mødesal (ved siden af den store kantine), og
hør oplæg, deltag i debatten og brainstorm i
workshops!!

Der vil være indlagt pauser, hvor der vil kunne købes
mad.

Dette møde arrangeres i et samarbejde mellem GIM
(www.studmed.ku.dk/gim)
og LNS, Landsorganisationen
NaturSundhedsrådet (www.natursundhedsraadet.dk).

HUSK OKTOBERFESTEN PÅ
FREDAG!
God mad, gode øl, god musik, godt selskab, gode
konkurrencer, gode fællessange, godt humør….

Du kan nå det endnu – det koster kun kr. 50,- eller kr.
25,- efter spisning.
Festen finder sted i Sct. Andreas Kirke, Gothersgade
148
Tilmeld dig/jer på lotz@adm.ku.dk senest onsdag
midnat!

Flere oplysninger på hjemmesiden.

DEBATAFTEN OM �BIOLOGI OG
TELEOLOGI�
med Jakob Wolf og Claus Emmeche.

Tid: Onsdag den 2. oktober kl. 19.30
Sted: Teolkælderen, Købmagergade 44, over gården

Arrangement i ”Forum for Eksistens og Videnskab”,
et tværfagligt debatforum startet af studenterpræst
Nicolai Halvorsen, cand. theol., Ph.D.-stip. Mickey
Gjerris og Dr. theol. Jakob Wolf

Nærmere oplysninger om dette arrangement kan fås
hos studenterpræsten på telefon 20 46 41 93

Følg desuden med på vores hjemmeside,
www.sund.ku.dk/praest, hvor du kan læse vores
nyhedsbrev, se billeder fra tidligere arrangementer,
kontakte studenterpræsten helt anonymt og meget
mere.

Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler og kan træffes på kontoret på Panum tirs-
dage 10-12 og torsdage 12-14 samt efter aftale på
telefon 20 46 41 93 eller mail pnh@adm.ku.dk

INDRE ORGANER
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KÆRE VANDHUNDE!
Svømning/træning/vandsjov i svømmehal er tilbage.
Vi har igen år fået den pragtfulde svømmehal, 25m bassin, 4m
dybt, vipper m.m.
Vi indbyder derfor hele Panum til at komme og svømme, spille
UV-rugby, træne dykkerteknikker og hvad vi ellers kan finde
på af sjove ting...
Aktiviteten er åben og gratis for alle studerende, så kan du li
(klor)vand, og det endda gratis, så grib muligheden, når den
byder sig og tag dine kammerater/veninder med!
Hallen er åben hver mandag 21-23
med start 23/9-18/11 (undtagen 14/10, efterårsferie) samt 17/2-
28/4 (undtagen 14/4 og 21/4, påskeferie)
Addressen er Tingbjerg skoles svømmehal (lok.64), Skole-
siden 2, 2700 Brønshøj. Cyklen er et dejligt velegnet trans-
portmiddel, når månen skinner fra en klar stjernedækket
himmel, mens Bus 8 går lige til døren, når regnen siler ned...
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Erik (svømmehalsans-
varlig og næstformand i PUC) på 51924156 eller info@puc.nu

Vinderne af PUCs B-dag konkurrence
Det glæder os at annoncere, at PUCs konkurrence under B-
dagen, om at kunne holde vejret i længst tid, blev vundet af
Johannes og Camilla, som holdt vejret i over 2min. hver.
Til sammenligning kan det nævnes, at rekorden i såkaldt
”static apnea” ligger på ca. 8 min, mens et ”normalt” utrænet
menneske kan klare ca. 1 min. Det er i denne sammenhæng
også værd at nævne, at hos dykkertrænede individer, udløser
neddypning af hovedet i vand, hvilket blev foretaget under
konkurrencen, en meget stærkere dykkerrespons, dvs. ned-
gang i hjertefrekvens og selektiv vasokonstriktion, end ved
blot at holde vejret i luft. Således har dykkerresponsen en O2

sparende effekt, og man kan opholde sig med hovedet under
vand i længere tid.
Præmien er et prøvedyk med flasker i svømmehal, hvilket vil
blive afholdt i Tingbjerg skoles svømmehal d. 30/9.
Hvordan bliver man medlem i PUC?
Ved at sende en mail til info@puc.nu med flg. oplysninger:
navn, adresse, e-mail, telefon nr., fødselsdato, studieretning,
semester, forventet afslutningsår for studie samt dykker-
status (certifikattype og grad, antal dyk til dato samt dato
sidst dykket)
Samtidigt skal indbetales indmeldelsesgebyr og evt. kontin-
gent på nedenstående konto.
Hvad koster det at være medlem i PUC?
Indmeldelsesgebyr: 50kr (”hvilende medlem”)
Kontingent: 350kr/år (”aktivt medlem”)
Hvad kræver det at deltage i PUCs arrangementer og
låne udstyr gennem PUC?
Status af ”aktivt medlem”, dvs. man skal blot have betalt kon-
tingent for indeværende år.
Lån af udstyr gennem PUC?
Naturligvis... :-) Der er p.t. 4 komplette sæt dykkerudstyr
samt 2 ekstra flasker til rådighed, som for et symbolsk beløb
udlånes til medlemmerne. Eneste krav er, at du er ”aktivt
medlem”.
Hvor indbetaler jeg penge til PUC?
Alle indmeldelsesgebyrer, kontingenter, turgebyrer m.m.
inbetales/overføres til PUCs konto i Skandia Banken. Husk
at opgive navn! Reg. nr.: 6610 Konto nr.: 1764975
PUCs nyhedsmail Sep 02
Er udsendt på e-mail til alle medlemmer. Har du ikke fået
det, så send os en mail på info@puc.nu med opdateret e-mail,
addresse, telnr. m.m.
Mere info om PUC fås på www.puc.nu

FLERE IDRÆTSMEDICINERE!!!
Vi i Studerendes Idrætsmedicinske Selskabs bestyrelse er
ved at være færdige med studiet. Vi har i sin tid selv hjulpet
med at stable foreningen på benene og har haft stor glæde af
dennes aktiviteter. Vi  søger derfor med lys og lygte nye kræf-
ter til at videreføre SIMS. Det er vores håb, at der er andre
studerende med interesse for idrætsmedicin, der kunne have
lyst til at tage tråden op på ny.

De første har allerede meldt sig, men der er brug for flere!!!

Vi har:
- Faciliteter, der venter på at blive brugt
- Masser af kontakter
- Råd og vejledning ad libitum
- Stadig penge i foreningskassen

Du har:
- Interesse for idrætsmedicin
- Gåpåmod
SIMS (Studerendes Idrætsmedicinske Selskab) er en for-
ening, der har bestået i flere år over flere omgange på medicin-
studiet og blandt mange succesrige arrangementer har været
ophavsmænd til Idrætsdag, Idrætsskadekursus, Ugekursus
i Idrætsmedicin og meget andet. De sidste par år har der ikke
været nogen aktivitet.
Har du lyst til at tage del i dette (evt. sammen med et par
venner) og lære mere om idrætsmedicin, så skal du (eller I)
videreføre SIMS.

Ring og hør nærmere hos: Jonas Meile (3333 0070), Anne
Haghfelt (3391 7670) eller Claus Bo Svendsen (3929 0858) el-
ler mail til sims@mdb.ku.dk. Vi er selvfølgelig behjælpelige
med vores kontakter, råd og vejledning

3 x Debat
EN FOND TIL VAGTBUREAUET?
Som menigt FADL medlem har jeg kunne følge med i diskus-
sionerne, og tilsyneladende uenigheder, om oprettelsen af en
fond til at drive Vagtbureauet (VB).
Jeg må tilstå at min forståelse af problemstillingen nok langt-
fra er så god som f.eks. medlemmer af Repræsentantskabet i
København, og andre som har beskæftiget sig med temaet over
længere tid, men jeg vil nu alligevel gerne knytte nogle kom-
mentarer til den igangværende proces.
Jeg vil for det første tilslutte mig følgende mål:
- Et landsdækkende vagtbureau-samarbejde, uanset
om Århus og Odenses vagtbureauer evt. trinvis tilslutter sig
en evt. fond oprettet i København.
- En gældende juridisk adskillelse mellem
Hovedforeningen(fagforeningen) og VB
- At en evt. fond drives efter non-profit modellen,
som skitseret i udkast til fundatsen.
I praksis har vi i dag allerede i dag et velfungerende samar-
bejde de 3 vagtbureauer imellem. Det kan kun være i de vagt-
aktive medlemmers interesse at dette samarbejde også frem-
over fortsættes.
Ved at skabe en formel adskillelse mellem Hovedforeningen
(HF) og VB får man løst ”kasket-problemet”, således at fag-
foreningen kan koncentrere sig om medlemmernes interes-
ser og rettigheder, både overfor de forskellige hospitals-
afdelinger og overfor VB.
Der er også blevet ytret bekymring om  at HF stadig ville be-
vare en slags ”bestemmelses magt” overfor VB.  Det jeg kan se
HF kan ”bestemme” overfor VB er det i §6,4 angivne, om at VB
skal følge overenskomster og lokalaftaler om løn arbejdsvil-
kår forhandlet af HF.
Den famøse §6,4 er blevet fremhævet som en anstødssten ved
flere lejligheder; jeg ser ikke grund til at nære bekymringer
om denne paragrafs misbrug; Det er trods alt medicinstude-
rende som også i fremtiden vil lægge arbejde i både HF og VB,
så en vis overlapning af interesser og sund fornuft vil jeg også
formode i fremtiden vil være mulig.
Der er nogle som hævder at man ville kunne tjene flere penge
ved at oprette et aktieselskab; her mener jeg at vi allerede får
en glimrende løn for det arbejde vi udfører på vagter (som
selvfølgelig også i fremtiden kan blive bedre ved HF overens-
komstforhandlinger).  Hvis man derudover ønsker at tjene
penge, kan man altid søge andet arbejde, investere i andre
aktier eller starte sin egen virksomhed.
I udkastet til fundatsen, ser jeg stadig muligheden for at
kvaliteten af VB-kurser kan sikres ved aktiv bevilling fra
fonden (§4,3 ,evt. også §7,3).
For det menige FADL medlem vil jeg mene at det er uden
betydning om VB er arbejdsgiver eller arbejdsformidler, om
VB drives non profit, eller om vi i første omgang får dannet
en landsdækkende fond med landets 3 vagtbureauer.
Dette så længe vi kan tilbydes studierelevant arbejde, får en
god overenskomstmæssig løn, at vi løbende kan tilbydes
kvalitetssikrede og spændende kurser, at der stadig kan

STEM JA!
For fire år siden gik FADL i gang med at samle sine tre vagt-
bureauer i én virksomhed.
Sidste forår stemte ca. 90% på landsplan ja til at dette skulle
være en fond.
En fond som stort set er identisk med den fond Københavns
Kredsforenings Repræsentantskab nu opfordrer medlem-
merne til at stemme ja til at oprette.
Repræsentantskabet opfordrer dig som medlem til at stemme
ja, selvom vi ikke kan garanterer dig for, at Odense og Århus
Kredsforening umiddelbart overleverer deres vagtbureauer
til fonden.
Dette gør vi udfra den ene grund, at vi som repræsentanter
for dig som medicinstuderende og FADL medlem, vurderer
at det er det bedste.
Vi anbefaler at oprette denne fond, som vi mener er virksom-
heden, der gavner alle medicinstuderende på landsplan bedst
muligt.
En fond som vil det gode samarbejde på landsplan og som vi
tror at Odense og Århus kredsforeninger også vil overlevere
deres vagtbureauer til i den nærmeste fremtid.
En fond hvis grundlag de andre kredsforeningers medlem-
mer har godkendt og som de selv har været med til at ud-
forme.
Al snak om ikke at spille med åbne kort, at vi skulle have
handlet udelukkende efter lokale interesser eller at vi skulle
have interesse i at udøve politisk magtspil, har efter min
mening intet på sig.
Vi har som dine medlemsrepræsentanter gennem hele forlø-
bet holdt dig så godt informeret som nu er muligt, i en
studenterorganisation, der baseres på frivillig arbejdskraft.
FADL er en åben organisation, og skulle der foreligge doku-
mentation for de indicier som Brian Bjørn påpeger, ja så vil
jeg gerne se dem. Så er de nemlig gået mig forbi.
Vi opfordrer dig til at stemme ja, fordi vi mener at der er brug
for en fond nu.
Grundene til dette kan du læse om i det tilsendte
urafstemningsmateriale samt det tidligere modtagne hørings-
materiale m.m.
Eller du kan komme på FADLs Generalforsamling onsdag d.
25. september kl. 17.00 i Studenterklubben og høre nærmere.

Et nej vil ikke betyde Fælles vagtbureau.
Et nej er ikke den sikre løsning.
Et nej betyder blot at vi endnu engang kan bruge de næste
mange år af foreningens tid og kræfter på at diskutere frem
og tilbage omkring vagtbureauet.
Et ja er et lad os så komme videre.
Videre med vores vagtbureauer og videre med vores forening,
som rummer meget mere end 3 vagtbureauer.

Venlig Hilsen
Andreas Lundh Medlem af Københavns Kredsforenings Re-
præsentantskab

STEM NEJ!
For fire år siden gik FADL i gang med at samle sine tre vagt-
bureauer i én virksomhed. Processen har endnu ikke ledt til
en fusion, og nu ønsker Københavns Kredsforening så at for-
cere arbejdet ved at stifte en fond uden Odense og Århus. De
beder FADL’s medlemmer sige ja til dette – jeg opfordrer dig
til at sige nej!

I urafstemningsmaterialet (som alle FADL-medlemmer har
fået med posten) spiller repræsentantskabet dog i det mind-
ste med åbne kort. De fortæller, at de prioriterer en adskil-
lelse mellem fagforening og vagtbureau højere end mulighe-
den for at danne ét vagtbureau.

Det gør jeg ikke. Som en af de oprindelige initiativtagere til
projekt ”ét vagtbureau” synes jeg, at det er meget ærgerligt at
se, at processen er gået på grund, fordi politikerne i de tre
byer ikke har været i stand til at tilsidesætte magtspil og
lokale interesser, men fra alle sider har insisteret hårdnak-
ket på at få ret. Ikke mindst Københavns Kredsforening har
været ualmindelig stejl i sin insisteren på, at en fond er den
eneste mulige selskabsstruktur. Det er den ikke – derfor nej
til den!

Det vil føre for vidt her at lave en længere redegørelse for og
imod forskellige selskabsformer. Er man meget interesseret
kan man jo passende læse det udsendte materiale. Ikke desto
mindre vil jeg dog gerne anføre, at en fond er den mindst
hensigtsmæssige selskabsform: Den låser nemlig de to andre
vagtbureauer fast, hvis man en dag skulle få lyst til at virke-
liggøre fusionen – det som det hele egentlig handlede om. En
fond kan nemlig ikke senere ændres til en anden selskabs-
form; i princippet er en fond ”for tid og evighed” – og det er
altså ret lang tid. Jeg synes ikke, at man skal træffe beslut-
ninger, som senere generationer ikke kan omgøre.

Stem derfor nej! Ikke for at være sur og negativ, men for at
sikre muligheden for, at vores politikere tager sig sammen,
sætter sig rundt om bordet og ikke giver op, før de er klar til
at sende den hvide røg op. Et nej er den sikre løsning, som
ikke får nogle umiddelbare konsekvenser for samarbejdet
mellem de tre vagtbureauer.

Ja til fælles vagtbureau = nej til fonden.

Brian Bjørn - Tidl. formand for FADL’s Hovedforening

uddeles fondsmidler til f. eks. Basisgrupper på Panum (f.eks.
§4,3), og frem for alt at arbejdet i fremtiden i Repræsentant-
skabet, i VB og som ̀ almindelig´ vagttager kan præges af fag-
lighed, entusiasme og engagement!
Christian Thomas Madsen, 7. semester
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