
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift
M IS

S
N

 0
9

0
7

-5
6

5
8

24. sept.

Nr. IV

36. årgang
2003-2004

Der afholdes
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I STUDENTERKLUBBEN (HUSK AT MEDBRINGE GYLDIGT ÅRSKORT FOR 2003/2004)

HAR RUSVEJLEDERNE SLIDT HENDE
OP?

VÆR MED TIL DISKUSSIONEN OM
THALIAS FREMTID !

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:

- Thalia’s nutid og fremtid
- Kontingentets indhold

7. Lovændringer:
§ 12 stk. 1 (se sidste nummer af mok)

8. Valgtaler fra lister/kandidater til valget
9. Eventuelt
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Det sker i ugen 2003/2004

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: Gordon Thomas Jehu (jehu@mok.info)

Denne uges forside: FADL, KKF

Onsdag:
MOK nr 4, årgang 36 udkommer

Torsdag:

Fredag:
Filmklubben holder Hep Hop fest.

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:
17.00 FADL GF i Klubben
20.00 Revy info/intro-møde

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 ( disp. og holdsætning 1+6+7 semester)
Mette kristensen, lokale 9.1.41 35 32 70 76 (lektionskataloger/SIS)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Anette Laurvig Nielsen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38
rh-klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 8.30–14
Studentersekretærer: Anne Sansome og Katrine Bjerggaard

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post
Assistent: Hanne Thielsen
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Mikkel Westen  og Mads Falk
Træffetid: Mandage fra 10.00 - 14.00
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Anders Lander al21@bbh.hosp.dk   Onsdage 12.30-16.30

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard (KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Anna-Lise Lindahl
Sekretær Alice Rasmussen
Træffetid       Man-fre 10-14
Studentersekretær Nina Løth (7.-9. semester)
Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)

DATO FOR PUBLICERING AF
SIS (Studie-Informations-System)

Til samtlige studerende ved medicin, odontologi,
folkesundhedsvidenskab og humanbiologi
Fra og med efteråret 2003 er fakultetet overgået fra
trykte lektionsplaner til det internetbaserede sy-
stem SIS. Der vil således ikke længere blive trykt
lektionskataloger.
På SIS Hovedadressen -  www.sis.ku.dk/sund har
du mulighed for at klikke ind på lektionsplaner,
som indeholder de samme lektionsoplysninger som
de trykte lektionskataloger gjorde. Du kan også klikke
ind på uddannelsesinformation, hvor du finder links
til  studiehåndbøger mm. i pdf-format. Hensigten er
imidlertid, at studiehåndbøgerne for samtlige ud-
dannelser skal lægges ind i SIS, sådan som det er
gjort for odontologi.

Lektionsplanerne bliver hele tiden opdateret, såle-
des at du altid kan sikre dig, at informationen er
korrekt. Rettelserne vil både være indskrevet i ske-
maer mm. samt fremgå i boksen ”Rettelser efter
deadline”, som kun vises ved rettelser. Særligt for
odontologistuderende vil rettelser ligeledes fremgå
af den elektroniske opslagstavle og for medicinstu-
derende af de fysiske opslagstavler i vandrehallen og
i klinikudvalgene.

Studieadministrationen gik i luften d. 21. juli 2003
for dette efterårssemester, men påregner fremover
at ”publicere” lektionsinformation senest ultimo no-
vember for forårssemestrene og senest ultimo juni
for efterårssemestrene.

Systemet er meget enkelt at benytte og øverst på
hovedadressens side findes en kort generel bruger
vejledning.
Eftersom Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er
det eneste af universitets fakulteter, som benytter
sig at den skemaopsætning, som I finder i SIS, er der
uværgeligt forbundet enkelte børnesygdomme med
systemet. Disse søges fundet og løst hurtigst muligt
af de to udviklingskonsulenter, som studie-
administrationen har løbende kontakt med.
Men ellers ønsker studieadministrationen og klinik-
udvalgene jer en god semesterstart med håbet om en
relativ problemfri opstart af SIS.

Med venlig hilsen

Fakultetets studieadministration
September 2003

Styrende organer
VALG TIL STUDENTERGRUPPEN
IKLINIKUDVALGET RIGSHOSPITA-
LET

Alle interesserede studerende tilknyttet Klinik-
udvalget Rigshospitalet, indkaldes hermed til valg af
studenterrepræsentanter.

Klinikudvalget varetager den praktiske planlægning
af den decentrale kliniske undervisning. Vi holder
møde hver måned, hvor vi diskuterer undervisnin-
gen, og de problemer, der opstår ved afviklingen af
undervisningen.

Studentergruppen i klinikudvalget har i dag følgende
sammensætning:

Medlemmer:

Morten Vester-Andersen (13. semester)
Shazia Rana (11. semester)
Stinus Ancher (10. semester)
Niels Fuglede og Michael Hejmadi  (9. semester)
Mette Lenstrup (8. semester/RAS)
Lisbeth Ellegaard (7. semester)

Valget afholdes  torsdag d. 2.10.03 kl. 14.30 i
grupperummet i LKF.

Studievejledningen

STUDIET

VIGTIGT - VIGTIGT
VIGTIGT - VIGTIGT
1. OKTOBER 2003 ER SIDSTE
FRIST FOR AFLEVERING AF
DISPENSATIONSANSØGNINGER
Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabe-
lige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøg-
ning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispen-
sere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra stu-
dieophold i udlandet m.m.

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

- navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
- angivelse af studietrin og på fase II/overbygningen
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 dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2003 1. marts. Kun ansøgnin-
ger der er begrundet i akut opståede situationer, vil
blive modtaget efter fristens udløb og blive haste-
behandlet. Opmærksomheden 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 do-
kumentation. Bemærk at man ikke kan søge merit
for fag man har på indeværende semester (1. sem.
undtaget). Ansøgningsfristen er 1. oktober 2003 i
efterårssemesteret 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 ansøg-
ningen 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-
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INTERNATIONAL STUDIEVEJLEDNING

TRÆFFETIDER : UGE 39
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Lokale
Mandag 22/09 1200 – 1300 1300 – 1600 Ditte M. S. Christensen MED 9.1.33a
Mandag 22/09 1600 – 1700 1700 – 2000 Lone-Emilie Rasmussen MED 9.1.33a
Onsdag 24/09 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 25/09 1430 – 1500 1230 – 1430 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 25/09 1500 – 1600 1600 – 1900 Gordon Thomas Jehu MED 9.1.33a
Fredag 26/09 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo MED 9.1.33a

TRÆFFETIDER : UGE 40
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Lokale
Mandag 29/09 1200 – 1300 1300 – 1600 Ditte M. S. Christensen MED 9.1.33a
Tirsdag 30/09 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul MED 9.1.33a
Onsdag 01/10 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 02/10 1000 – 1100 1100 – 1400 Ulrik Bodholdt MED 9.1.33a
Torsdag 02/10 1430 – 1500 1230 – 1430 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 02/10 1500 – 1600 1600 – 1900 Gordon Thomas Jehu MED 9.1.33a
Fredag 03/10 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo MED 9.1.33a

TRÆFFETIDER : UGE 41
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Lokale
Mandag 06/10 1200 – 1300 1300 – 1600 Ditte M. S. Christensen MED 9.1.33a
Mandag 06/10 1600 – 1700 1700 – 2000 Lone-Emilie Rasmussen MED 9.1.33a
Tirsdag 07/10 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul MED 9.1.33a
Onsdag 08/10 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 09/10 1430 – 1500 1230 – 1430 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 09/10 1500 – 1600 1600 – 1900 Gordon Thomas Jehu MED 9.1.33a
Fredag 10/10 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo MED 9.1.33a

- så kontakt din studievejleder før du søger orlov.

MERIT
Studerende der har læst andre
uddannelser kan evt. få godskrevet ét
eller flere kurser med evt. tilhørende
eksamen.
Til dette skal der udfyldes et særligt ansøgnings-
skema som kan hentes på reolen foran studie-
vejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges pensum-
beskrivelse, 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 2004!!!
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 2004 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 2004 1. marts 2004.

ØKONOMI UNDER STU-
DIET – 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

BØRNETILSKUD TIL
UDDANNELSESSØGENDE.
Fra 1.Januar 2001 er det blevet muligt
for studerende 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

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 for eksempel
sygdom, barsel, værnepligt eller lignende. Dispensa-
tion fra orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på
studieekspeditionen, 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, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov.
Det vil sige, at der kun må bruges 6 år til fase I/
Bacheloruddannelsen og 6 år til fase II/Kandidat-
uddannelsen inklusive orlovsperioder, uret ”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
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DANFYT INDBYDER TIL MØDE

Lægemidler fra Naturen - Historiske og Farmakolo-
giske aspekter
v. Ove A. Nedergaard, PhD, Professor, Dept. of
pharmacology, University of Southern Denmark

Tirsdag d. 28 Oktober 2003 kl. 19.00.

LKF - LABORATORIUM FOR
KLINISKE FÆRDIGHEDER.

Hvad er LKF?
LKF er et tilbud til ALLE fase II studerende, som
ønsker at forbedre deres kliniske færdigheder, uan-
set hvilket klinikudvalg man tilhører. Det er en per-
fekt mulighed til at forberede sig på det kliniske
ophold på 7-8. semester, genopfriske færdighederne
inden et lægevikariat, eller at forberede sig praktisk
til Akut patient eksamenen på 13. semester. Vi til-
byder følgende GRATIS aftenkurser:

IV Adgang
Et must inden det kliniske ophold på 7-8 sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning

Sutur
Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7-8. seme-
ster, genopfriskning af knude teknik, forberedelse til
kirurgisk lægevikariat.
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds
og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer
og knudebræt med instruktion

Kateter
God forberedelse til 7-8 sem. Klinik og lægevikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fanto-
mer

Avanceret Genoplivning
Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst re-
levant undervisning til akut patient eksamen. En
væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genop-
livning efter opdaterede danske standarder for læger
(Medicinering, hjertemassage, defibrillering).

- Case baseret praktisk gen-
oplivning på realistisk
genoplivningsdukke, med IV
adgang og medicingivning, de-
fibrillering samt hjerte-
massage.

På dette semester holder vi
kombinerede aftenkurser hvor
de studerende har mulighed for
at prøve både sutur, IV-adgang
og kateteranlæggelse på
samme aften. Dette er blandt
andet ideelt for de 7.semester
studerende der er startet i
klinik eller som genopfriskning
inden vikariat. Kurset stræk-
ker sig fra 16.15-20.45 og der
er plads til 18 studerende.
Derudover er der enkelte af-
tenkurser hvor der kun under-
vises i et emne, henholdsvis
IV-adgang og genoplivning.

LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER
tilbyder  i oktober 2003 kurser for alle  fase II studerende
i nedenstående færdigheder:

Dato Emne Tid Åbnes
Tirsdag den 7. okt. Kombi-kursus 16.15-20.45 01.10

(sutur, i.v. & kath.)

Torsdag den 9. okt. Genoplivning 16.30-19.00 01.10
Tirsdag den 14.okt. Kombi-kursus 16.15-20.45 01.10

(sutur, i.v. & kath.)

Torsdag den 16.okt. Genoplivning 16.30-19.00 01.10
Tirsdag den 21.okt. Kateter 16.15-17.45 01.10

Kateter 18.00-19.30 01.10
Onsdag den 22.okt. Sutur 16.15-17.45 01.10

Sutur 18.00-19.30 01.10

Tilmelding til ovenstående kurser kan ske  på tlf.: 35 45 54 04 på hverdage kl.
08.00-15.00 eller ved personligt fremmøde i sekretariatet i LKF indenfor
ovennævnte tidsrum

TURNUSINFORMATIONSMØDE

Foreningen af danske Lægestuderende

Hovedforeningen
Panum Instituttet, bygn. 1.2.
Blegdamsvej 3, 2200 København N
Telefon 35 32 73 77 · Fax 35 32 73 49
E-mail: hf@fadl.dk
www.fadl.dk/hf

Der afholdes turnusinformationsmøde onsdag d.
24.9.2003 kl. 16.00-18.00 i Dam auditoriet på
Panum.

På mødet vil der være repræsentanter fra
Sundhedsstyrelsen, videreuddannelsesrådene,
FAYL/GYL samt fra FADL’s Sundheds- og
Uddannelsespolitiske Udvalg.

Du har her mulighed for at få svar på dine spørgs-
mål om turnusordningen.,

Venlig hilsen
FADL’s Sundheds- og Uddannelsespolitiske Udvalg

Fase II

Benzon auditoriet, Danmarks Farmaceutiske Univer-
sitet,
Universitetsparken 2, 2100 Kbh. Ø. www.danfyt.dk

Mange lægemidler stammer fra bl.a. planter, træer,
fisk og svampe. I foredraget vil der blive fokuseret
på historiske aspekter af midlernes anvendelse i te-
rapien. Stoffernes farmakologiske og toksiske

virkninger vil blive omtalt.

Nogle af de midler, der indgår i foredraget er: Digi-
talis, efedrin, reserpin, yohimbin, spanske fluer,
maddiker og kurare.

Foredraget er informativt, causerende og rigt illu-
streret.

Studietilbud

STUDIET
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

OSVAL I – 4. SEMESTER
Skriveværksted
Der tilbydes et 2-timers kursus, hvor du kan få inspi-
ration  til bl.a. at komme videre med din problemfor-
mulering og via diskussioner med dine medstuderende
og en underviser få has på nogle af de problemer og
spørgsmål, som din OSVAL rejser.
Undervisningen tilbydes i løbet af efteråret, og du
kan tilmelde dig en af de følgende to datoer.
Tirsdag 4/11 kl. 8-10 i lokale 21.1.24
Tirsdag 25/11 kl. 16-18 i lokale 21.1.25
Deltagelse er betinget af aktiv tilmelding.
Tilmelding kan ske ved henvendelse i ekspeditionen
9.1.33b eller på mail: studie@mfi.ku.dk

Tilmeldingsfrist er 14 dage før det kursus man øn-
sker at følge.

Den tidligere planlagte mundtlige fremlægning af
publikationer/-kommunikation er udgået og timerne
vil blive givet på næste semester i forbindelse med
OSVAL -fremlæggelsen .

Fase I

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”.

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige

oplysninger på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

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
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Annoncer
BØGER TIL SALG:
Kirurgisk kompendium (2.udg.) ingen streger:
1800 kr

Sobotta/Hammersen Mikroskopisk Atlas:
200 kr

C.Crone Fysiologi :
400 kr

Henv: 35380606/ 35451171 / 27140606

BØGER TIL SALG
BRUGTE BØGER I GOD STAND TIL SALG

Forfatter Titel udgave Pris
Berne & Levy Physiology 4.1998 350
Nielsen & Krukow Biokemi 2.1996 550
Geneser Histologi 1.1999 700
Mygind Kemi, bind 2 1.1989 200
Mygind Kemi, bind 3 11.990 150
Crossman Neuroanatomy 1.1997 200
Karlsen Basal nyrefysiologi 1.1999 140
Fauci & Braunwald Harrisons Internal

 medicine, pocket 14.1998 100
Hampton ECG Made Easy 5.1997 130
Autrup m.fl. Miljø- og arbejdsmedicin 1.2000 300
Bertelsen Psykiatrisk ordbog 2001 100
Jensen Karkirurgi 1.2001 300
Mathiesen m. fl. Regionær anatomi 4.1987 200

Kontakt: Peter  3386 1933, Peter_Kofoed@hotmail.com

BØGER TIL 10.
SEMESTER KØBES.
Kontakt mig på:
jeanette.larsen@teliamail.dk eller 38289747

MANGLER DU STADIG 2.
SEMESTER BØGER????
 - Her er et par billige....
 
“PHYSIOLOGY” - BERNE &
LEVY.....................200 KR
 
“MEDICAL GENETICS” -
JORDE.........................200 KR
 
Begge bøger er i fin stand. Kontakt Gry på
61260201

COMPUTER MED ALLE
TILBEHÖR!!!

Vi saelger vores fejlfrie computer: Pentium 3,
450 mhz, 10 Mb hårddisk, 64 Mb ramminne, DVD,
Vodoo 3 grafikkort samt fremragende 17´
billedskaerm. Desuden indgår modem og prin-
ter: Epson Stylus color. Windows xp samt office
er installeret.  Pris 1900 el. bud!

Jesper og Birgitta: 35812425, 26229562

Stavekontrol fås sandsynligvis som ekstraudstyr.
MOKred / Raunsø

KITTEL TIL ØVELSER/
DISSEKTION SÆLGES
Str.: 50 (passer til højden 170-185 cm)

Pris: 80 kr.
Tlf: 60 14 48 55

LÆGEVIKARIAT!
Nakskov Sygehus, medicinsk afd., søger hermed
medicinstuderende til lægevikariat for novem-
ber måned med mulighed for forlængelse. Bolig
stilles til rådighed. Skriftlig ansøgning bedes
sendes til:
Adm. Overlæge Kjartan Seyer-Hansen
Hoskiærsvej 17
4900 Nakskov

STUD. MED. PÅ 3. ELLER
5. SEMESTER SØGES  TIL
ARBEJDE  I  ALMEN
PRAKSIS
Til afløsning for sygeplejerske og i meget mindre
grad for sekretær i almen praksis søges  stud.
med.,  meget gerne på 3. eller 5.  semester.  Vi
har brug for Dig i ferieperioder og ved kursus-
fravær, afspadsering og sygdom.

Vi er 3 læger, en sekretær og en sygeplejerske,
der arbejder tæt sammen i en veludstyret prak-
sis.

Du skal være serviceminded, må gerne have kli-
nisk erfaring og en bred klinisk interesse. Kend-
skab til EDB vil også være en fordel.  Vi vil have
brug for at Du er fleksibel og kan stille op i vist
omfang også i f.eks. læseferier.  Planlægning af
arbejdsdage sker sammen med vores øvrige
studentervikarer.  Vi får brug for Dig første gang
i uge 50 år 2003 samt uge 8 og 17 i år 2004.
Arbejdet foregår under tæt lægelig supervision
og med tæt kontakt til sygeplejerske/sekretær.
Vi vil snarest planlægge aflønnet oplæring sam-
men med Dig.

Vores sygeplejerske tager EKG, blodprøver, Hb,
CRP, INR, Strepatest, blodsukker, og laver
urindyrkninger, og lungefunktionsundersøgelser.
Desuden  giver hun injektioner, laver vaccinations-
planer, og tager sig af sårbehandling og podnin-
ger, assisterer til GU, har kontakt med hjemme-
pleje, foretager telefonvisitation af patienter og
ikke mindst vejleder og trøster patienter.   Vi vil
efterhånden oplære Dig i disse funktioner.

Arbejdstiden vil være fra kl 8 til ca 14 30,  ons-
dage dog kl ca 13 45 –18 30, og aftales fra gang
til gang.   God løn på timebasis.

Yderligere oplysninger hos sygeplejerske Hanne
Skov Hansen eller hos en af lægerne.

Ansøgningsfrist  mandag d.13/10. 03. Ansættelses-
samtaler vil finde sted d. 20/10. 03 og svar vil
blive givet indenfor samme uge.   Send ansøg-
ning til:

Lægerne Jørgen Vagn Nielsen,  Philip Hasselqvist
, Uno Heldman
Store Kongensgade 96
1264 København K
Tlf. 3311 2299  kl. 8-12 og 13-14, onsdage dog kl
14-18

PATOLOGI BOG
SÆLGES:

Essential Pathology, Second Edition,
Af “Rubin & Farber”
Hardcover udgave
Perfekt Stand, Som ny.

Nypris 462 Kr.

Sælges for 200 Kr.

Ring 22 99 42 37

TURNUSBYTTE

Haves: Sønderjyllands Amt

Ønskes: Pendleafstand fra København

Ring til mig, så vi kan tale om det.

39 29 69 92 / 26 28 18 27

TUTOR SØGES!

Biokemi tutor søges til opgaveregning
og evt gennemgang af pensum.
Henvendelse til Rikke tlf 5190 0551

TO
STUDENTERMEDHJÆLPERE
SØGES
Mangler du et studiejob, eller er du interesseret
i fuldtidsarbejde for en kortere periode - så er
det her måske noget for dig.

Vi søger to medicinstuderende, som er på 8.
semester eller derover, og som er interesseret i
at arbejde mindst 10-15 timer om ugen (eller
mest muligt) i løbet af efteråret.

Du vil blive tilknyttet et forskningsprojekt, hvis
formål er at afdække symptomepidemiologi og
psykosociale behov blandt kræftpatienter. En stor
del af jobbet vil bestå i at gennemgå journaler.

Ønsker du yderligere information, kontakt
cand.psych. Anna Thit Johnsen på telefon
35312208, eller overlæge Mogens Grønvold på
telefon 35313524

Ansøgninger bedes sendes til:
cand.psych. Anna Thit Johnsen
Palliativ Medicinsk Afdeling
Bispebjerg Hospital opg. 20D, 2.sal
Bispebjerg bakke 23
2400 Kbh. NV.

ANNONCER
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STILLINGSOPSLAG
1 stilling som studievejleder ved
medicin

Ved studievejledningen for Medicin vil der pr. 15.
oktober 2003 være 1 stilling at besætte.  Studie-
vejledningen fungerer som en gruppe på normalt 6
vejledere, som alle er studerende ved lægeviden-
skab.

Som studievejleder er man ansat 74 timer/måned i
47 uger om året. Timefordelingen er skæv, da vi
har særlig travlt i august (optagelse og semester-
start) 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 850 timer. Timelønnen er ifølge
gældende overenskomst (Faglig vejleder, Speciel –
SUL) kr. 151,01 i timen.

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 eller onsdag mødes alle studievejlederne
til vejledermøde.
Desuden deltager vi i dispensationsudvalgsmøder og
studienævnsmøder.
Vi arrangerer informationsmøder for de studerende,
fx. om valg af uddannelsessted på kandidatdelen samt
opsøgende vejledning med eksamenshjælp.

Herudover har vi et samarbejde med studievejledere
fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.

Meritoverførsel fra andre studier
Vi vejleder i forbindelse med ansøgninger om merit-
overførsel af fag taget ved andre uddannelsesinstitu-
tioner, og i den forbindelse assisterer vi Studie-
administrationen i udarbejdelsen af alternative stu-
dieplaner.

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 arbejds-
opgaverne fordeles 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 Under-
visningsministeriets studievejlederuddannelse (uge-
kursus).
Ansættelsen indebærer en gensidig prøvetid på 3
måneder.

Ansøgninger stiles til:
Studieadministrator
Lisbeth Roland Hansen
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 København N
og skal være studieadministrationen i hænde se-
nest 1. oktober 2003 klokken 15.00.
Der vil blive afholdt samtaler i uge 41

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

FORSIKRINGSPRÆMIEN FOR ÅR
2004

Skal din forsikring ændres !!

Som det fremgår af nedennævnte tekst udsendes
giroopkrævningerne for forsikringsordningen sidst i
oktober måned  – med sidste betalingsfrist den 1.
december år 2003.

Hvis du ønsker at ændre din forsikringsdækning  –
bedes du venligst give besked til sekretariatet se-
nest den den 10. oktober  03. Dækningsgrader,
priser m.v. vil snarest blive oplyst i MOK

Som du måske er bekendt, at det kun muligt at
ændre forsikringsdækningen til et lavere niveau i
forbindelse med årsskiftet. Det er altid muligt at
ændre forsikringsdækningen til et højere niveau igen-
nem hele året.

DE MEDLEMMER, SOM ER I KONTINGENT-
RESTANCE SIDST i OKTOBER MÅNED VIL IKKE
BLIVE OPKRÆVET FORSIKRINGS-
PRÆMIEN FOR ÅR 2004

Husk at betale dit kontingent til tiden – hvis du
ønsker at være omfattet af forsikringsordningen for
år 2004

BETALING AF FADL-
KONTINGENTET
FADL’s sekretariat har den 17. september bedt
BetalingsService om, at udsende girokort til FADL’s
medlemmer. Som tidligere oplyst i MOK er beta-
lingsfristen fastsat til den 1. oktober De medlem-
mer som har valgt at betale kontingent via
BetalingsService vil ligeledes få trukket kontingen-
tet den l. oktober 03. Kontingentet andrager kr.
795,00.

Husk at give besked til sekretariatet hvis du ikke
længere er tilknyttet studiet, da FADL ikke automa-
tisk modtager besked med hensyn til studieophør
eller lignende. Hvis du er flyttet – vil FADL mægtig
gerne have din nye adresse !

FADL’s  STUDIEKALENDER
Studiekalenderen kan stadig afhentes på sekretaria-
tet

FADL

Fremlægges til pkt. 5 på
generalforsamlingen på tirsdag den 30.
september kl. 17.00

FORLAGETS BERETNING.

Den overordnede målsætning for FADL’s Forlag, som
er et non-profit-selskab ejet af Foreningen af Danske
Lægestuderende, er,

”at producere den bedst mulige, men samtidig billigst
mulige faglitteratur til de danske medicinstuderende”.

FADL´s Forlag er midt i en forandringsproces. Bog-
branchen oplever i disse år store omvæltninger både
på forlagsside og boghandlerside. Vi har indtil videre
været dygtige og heldige til at tilpasse os udviklin-
gen, selvom den primært er til fordel for de store
koncernejede forlag, som har et større forlagsapparat
og større økonomi til investeringer, end mindre for-
lag har.
FADL´s Forlag udfordres i stigende grad af tre ten-
denser:
1) Udenlandske forlag tilbyder boghandlerne
gunstigere vilkår end danske forlag kan tilbyde.
2) De studerende får i stigende grad adgang til
ulovlige kopiudgaver af lærebøgerne.
3) Nye studieordninger på medicinstudiet har
gjort indkøbsmønsteret hos de studerende mere ufo-
rudsigeligt.

Forlagets omsætning stiger, og har igen sat rekord,
idet den i første halvdel af 2003 var 4,1 mio. kr.
Salget til medicinstuderende har dog været vigende.
Som ovenfor nævnt har FADL´s Forlag en særlig
forpligtigelse til at lave gode danske lærebøger til
medicinstuderende, til en studentervenlig pris. For
at denne målsætning fortsat skal løftes til
aktionærernes tilfredshed, har forlaget indgået en
låneaftale med FADL Hovedforeningen. Pengene
herfra skal bruges til at producere bøger til den før-
ste del af medicinstudiet, så forlaget allerede fra
studiestart kan markere sig som de medicin-

KURSER FOR KOMMENDE LÆGEVIKARER
I forbindelse med de annoncerede kurser (sidste nr.
af MOK) er samtlige pladser
besatte. Der er planlagt at lignende kurser vil blive
afholdt i foråret.

studerendes forlag og udvikle positionen, som en
markant udgiver af medicinske lærebøger. For at
opfylde den sidste del af målsætningen, har forlaget
tilbudt FADL, at foreningens medlemmer udover
studierabatten på 10% kan få yderligere 5% rabat på
forlagets bøger via foreningens boghandlere.

Et godt samarbejde med FADL´s Vagtbureau er sat
i gang. Dette resulterer bl.a. i en ny udgave af
Sygeplejevikarhåndbogen i 2004 samt genoptryk af
Ventilatør- og Børneventilatørhåndbogen.

Et lignende godt samarbejde udbygges med Dansk
Ergoterapeutisk Forening. Bogklub for Ergoterapeu-
ter er et resultat af dette samarbejde og er en af
forlagets bud på nye måder at drive forlag på.
Bogklubben blev lanceret i august 2002. Ergoterapeut-
foreningens medlemmer kan nu købe forlagets bøger
til favorable priser via bogklubbens hjemmeside. Til
vores store glæde har bogklubben bidraget til at øge
forlagets omsætning, samtidigt med at foreningens
boghandlere også har klaret sig godt.

Forlaget øger fortsat profileringen overfor de medi-
cinstuderende på universiteterne gennem en række
studenterarrangementer og via studenterbladene.
Bl.a. kan nævnes foredragsarrangementerne med
læger fra ”Læger uden Grænser”, som både i Aarhus
og København har været en stor succes med mange
fremmødte.

Derudover øger forlaget hele tiden litteratur-
udbuddet på hjemmesiden, www.fadl.dk/forlag, hvor
det bl.a. er muligt at gennemlæse udvalgte kapitler
fra forlagets bøger, downloade enkelte bøger gratis
og benytte sig af forskellige billedatlas, f.eks. i oftal-
mologi og dermatologi.

På udgivelsesfronten er vi på det sidste især stolte af
udgivelsen af Klinisk Patologi, 5. udgave af Ortopæ-
disk kirurgi og 2. udgave af Urologi. Her præsenteres
den nyeste viden af landets fornemmeste fagfolk i
bøger, der er med til at definere godt håndværk i
Danmark. Det næste års tid venter udgivelsen af
bl.a. 4. udgave af Klinisk neurokirurgi og neurologi
samt Organkirurgi, som derved kompletterer forla-
gets Kirurgiserie. Denne består, udover ovennævnte
titler, af Ortopædisk Kirurgi, Urologi, Almen kirurgi,
Thoraxkirurgi og Karkirugi, i alt 7 bøger.

ANNONCER & INDRE ORGANER
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FADL KKFS BERETNING 2002-03

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE
KØBENHAVNS KREDSFORENING

Fremlægges til pkt. 3 på generalforsamlingen på tirs-
dag den 30. september kl. 17.00

Formandens beretning.

Københavns Kredsforening har haft et noget turbu-
lent år. Specielt på Københavns Vagtbureau har bøl-
gerne gået højt, men vi er nu heldigvis igen på rette
kurs, og fremtiden tegner godt.

På Københavns Vagtbureau bortviste vi 8/11 2002
vores daværende direktør, da bestyrelsen var kom-
met i besiddelse af et dokument omhandlende etab-
lering af Sundhedsvæsnets Vikarbureau A/S. Doku-
mentet var skrevet af vores direktør, og det nye
vagtbureau var ment som en konkurrent til FADLs
Vagtbureau. Samme dag blev en anden medarbejder
suspenderet fra Vagtbureauet, da vi ikke havde tillid
til vedkommende. Vedkommende blev senere ligele-
des bortvist.

Derefter stod det hurtigt klart at de regnskaber som
direktøren havde forevist bestyrelsen og H:S og
Amtsrådsforeningen ikke var i overensstemmelse med
virkeligheden. Det reelle underskud var langt større
end der stod på papiret. Ved årets afslutning var det
samlede underskud for 2002 1.900.000 kr. mod et
budgetteret overskud på 700.000 kr. Samtidig var
der et underskud fra 2001 på 600.000 kr. og et samlet
underskud på kursusbudgettet og sygedagpenge bud-
gettet på 300.000 kr. Alt i alt manglede der 2.800.000
kr.

Denne ukorrekte regnskabsførelse er endt med en
politianmeldelse og civilt søgsmål mod den tidligere
direktør.

Den 1/6 2003 tiltrådte Peter Andersen som ny direk-
tør på Vagtbureauet. Der er nu blevet ryddet godt
op i regnskaberne og strammet op på udgiftssiden,
og bestyrelsen har stor tiltro til at Peter Andersen
kan sikre den langsigtede drift af vores Vagtbureau.

Københavns Vagtbureau er drevet under en speciel
driftsaftale med H:S og Amtsrådsforeningen, som
betyder at H:S og Amtsrådsforeningen skal dække et
evt. underskud på Vagtbureauet. Da sidste års un-
derskud var ekstraordinært stort, har vi været til
flere møder ed H:S og Amtsrådsforeningen, og forhå-
bentlig kommer der snart en afklaring på hvordan
underskuddet skal betales. Desværre kommer vi ikke
uden om at Københavns Kredsforening selv kommer
til at betale en del af underskuddet. Det vil sige at
en del af medlemmernes kontingentkroner kommer
til at gå til driften af vagtbureauet. Dette er selvføl-
gelig meget beklageligt, men en del af beløbet søges
dækket af det nævnte civile søgsmål og kravet i
politianmeldelsen.

Der blev i sidste år i FADL brugt mange resurser på
at danne landsdækkende Vagtbureau. Disse planer
har siden bortvisningen næsten ligget stille. Dette
skyldes at den bortviste direktør var ansat i alle tre
Vagtbureauer, blandt andet til at styre den ønskede
sammenlægning. Da det kom frem at direktøren havde
planer om at etablerer et konkurrerende Vagtbureau
til FADL, bortviste København og Århus i fællesskab
direktøren. Efterfølgende genansatte Odense Vagt-
bureau direktøren, og blandt andet pga. af den totale
mangel på tillid til direktøren fra København og År-
hus side, hat et samarbejde været umuligt.

Århus Kredsforening har efterfølgende omdannet
deres Vagtbureau til et A/S.
Når Københavns Vagtbureau igen for styr på økono-
mien, og en endelig underskudsbetalingsaftale er la-
vet med H:S og Amtsrådsforeningen, vil det igen
blive et stort punkt for Københavns Vagtbureau at
finde ud af hvad man ønsker og hvad der er muligt af
landssamarbejde.

I kredsforeningen har der længe fra politikkernes
side været et ønske om at vi på landsplan skulle få en
samlet ledelse af alt personale i de tre kreds-
foreninger. Derved kunne FADL som fagforening
styrke anvendelsen af de faglige resurser, og politi-
kerne kunne aflastes fra personaleledelse, som man
som almindelig medicinstuderende har ringe erfa-
ring med. Det er meningen at der i løbet af efteråret
skal starte en prøveperiode med Hovedforeningens
nuværende sekretariatschef Bo Christensen som øver-
ste ansvarlig for ledelsen af personalet i de tre kreds-
foreninger. Dette skal efterfølgende evalueres, så vi
for den mest optimale ledelse af vores kreds-
foreninger, både set fra personale, politiker og
medlemssynspunkt.

FADL har for tredje gang i år udgivet en gratis studie-
kalender til alle medlemmer, og det er målet at
kalenderen skal blive en fast tilbagevendende begi-
venhed. Derudover har vi fået et stort udvalg af
praktiske foldere til kittellommen, som ligeledes kan
afhentes på Kredsforeningens kontor på Panum.

Københavns Kredsforenings Repræsentantskab skal
bestå af 21 medicinstuderende, men vi har i sidste
valgperiode siddet 10 medicinstuderende. Jeg håber
at vi i denne valgperiode kan få et fuldt repræsen-
tantskab, da der er mange nye opgaver der venter i
FADL:
- FADLs 50 års jubilæum 28. april 2004. Hvor-
dan skal det fejres ?
- Start på overenskomstforhandlingerne i
2005.
- Starte på en frisk med landssamarbejdet.

Derudover skal der findes en ny formand, da jeg ikke
genopstiller til posten. Det har været et meget lære-
rigt år, med mange både tunge og sjove oplevelser.
Jeg skal have orlov næste semester og det er uhen-
sigtsmæssigt at formanden befinder sig i Tanzania.
Men jeg genopstiller til repræsentantskabet, hvor
jeg håber at se rigtig mange nye ansigter.

Christianne Eickhoff

NB
Beretningen i sin helhed bringes i næste nummer af
MOK og fremlægges på Generalforsamlingen.

Karen Kjær Larsen, Formand for bestyrelsen i FADL’s
Forlag A/S.

BOGLADENS BERETNING.

FADL har stillet Morten Bo og Gordon Jehu til rå-
dighed som FADL repræsentanter til Bogladens be-
styrelse.

Bestyrelsen konstituerede sig i Januar 2003 med
Morten Bo som formand for bestyrelsen.

Der afholdes månedlige møder i Bogladens besty-
relse undtagen i Juli. Desuden afholdes et repræsen-
tantskabsmøde om året og 3-4 forretningsudvalgs-
møder.

Bestyrelsens arbejde i de sidste 3 år har sammen
med direktionen været at udstikke en strategi for
bogladen, der sikrer den fortsatte drift i efter-
dønningerne af 3 års meget store underskud som er
opstået pga. store investeringer og afledte afskriv-
ninger samt fejlslagen afsætningsstrategi i forbin-
delse med stor Internet konkurrence.

For at skaffe den fornødne likviditet til at drive
forretningen, har det været nødvendigt for Bogladen
at optage driftskreditter i banken, som ikke kunne
dækkes af Bogladens balance, hvorfor banken for-
langte en selvskyldnerkaution på 1,3 mio. kr. fra
FADL København. Denne blev stillet i 2001 og for-
nyet i 2002 med udløb pr. 1. oktober i år. Banken har
tilkendegivet at Bogladen nu er i en væsentligt bedre
position med en generelt styrket likviditet, og vil
derfor ikke fremover begære selvskyldnerkautionen
fra FADL København forlænget, idet de anser Bog-
ladens økonomi væsentligt forbedret.

Strategien for bogladens fortsatte drift blev iværk-
sat forår 2001, og har løbende forbedret bogladens
drift og styrket den løbende likviditet.

For første gang i tre år kommer bogladen nu ud med
et positivt regnskabsresultat. Ikke et stort resultat,
men dog et resultat der viser vejen frem.

Strategien, der har været arbejdet efter har været
opdelt i tre på hinanden følgende faser som vi har
kaldt brandslukningsfasen, konsolideringsfasen
og udviklingsfasen.  For hver fase har de parame-
tre, der skulle understøtte processen været beskre-
vet og efterlevet.

Tidsrammen for de enkelte faser har været over-
holdt i forhold til de regnskabsperioder, der har væ-
ret skelsættende for planens gennemførelse.

Igennem den seneste konsolideringsfase har forhol-
det til de studerende som primær kundegruppe væ-
ret en vigtig del af arbejdet i bogladen. I perioden
har vi gennemført en brugerundersøgelse blandt de
studerende og offentliggjort resultatet i MOK. I ef-
teråret  2003 gennemføres en ny undersøgelse, der
kan anvendes til at måle resultaterne af arbejdet
med den tidligere.

Vi har anvendt MOK som informationsmedie, når vi
havde gode historier at fortælle til de studerende.
Som noget nyt har vi også intensiveret vores oplys-
ning om Bogladens værdigrundlag ved rus-
introduktioner, vi har produceret og foræret rus-
vejleder T-shirts som skal være med til at kæde
bogladens værdier sammen med de studerende. En-
delig har vi nu indført en gratis øl i den første fredags-
bar. Desuden har vi over markedsføringskontoen
dækket forskellige studentersocial aktiviteter, som
f.eks. Mediciner revyen m.m.

I marts producerede vi en præsentationsbrochure om
Universitetsbogladen og dermed blev starten også
givet til en fornyet corporate image i tråd med ti-
dens design. Tanken er at dette image skal gennem-
føres på alt eksternt materiale ligesom hjemmesiden
med tiden vil afspejle dette.

Udviklingen i bogladen har været positiv. Vi har
kunnet tage godt imod gode og store kunder og der
arbejdes løbende på at indgå fællesaftaler med inte-
ressante kunder i vort segment.

Bogbranchen er hårdt trængt både på udgiverside og
i detailleddet. Vi oplever i stigende grad alternative
salgskanaler, lige fra bogklubber (Gyldendals akade-
miske bogklubber, FADL Forlags bogklub for ergote-
rapeuter) hvor bogladen kobles fra i salgsleddet eller
som minimum tilbydes at udføre samme arbejde som
tidligere (salg og udlevering) mod ringere betaling
(lavere rabat fra forlag til boghandel). Desuden ser
vi forlagenes egne hjemmesider gearet til i stadig
stigende omfang at levere direkte til kunderne uden
om bogladerne (f.eks. FADL Forlag og Gyldendal
m.fl.) Endelig ser vi at bortfaldet af boghandlernes
monopol baner vejen for en del andre alternative
salgskanaler som f.eks. Stetoskop.dk (se deres an-
nonce i MOK 36. årg. Nr. 1). For så vidt angår uden-
landske bøger præges markedet også af at britiske
internetboghandlere har et forspring i konkurrencen
fordi der ikke er moms på bøger i England, og EU-
reglerne omkring opkrævning af moms i modtager-
landet ikke overholdes. Campus bogladerne har der-
for taget kontakt til Told&Skat omkring en afklaring
af dette konkurrenceforvridende element.

Med disse hårde odds imod bogladen er det endnu
vigtigere at vi har en klar profil, at vi kender vore
egne indre værdier og forstår at formidle dem til
kunderne, til institutterne og til den øvrige verden.
Det er vigtigt at sætte navn og gavn på de merværdier
vi som boghandel kan tilbyde vore kunder, og der-
med gøre bogladen til en attraktiv leverandør uan-
set om man er lægestuderende, færdiguddannet læge,
eller et samlet sygehus eller virksomhed.

Derfor er der også brug for en ny strategiplan for
Bogladen, som tager sit udgangspunkt i bogladens
forbedrede økonomiske position. Strategien vil være
en udviklingsstrategi der samlet set skal gøre en del
af truslerne til muligheder, og gøre vore svage sider
til stærke sider.

Bogladens primære kundegruppe er og skal fortsat
være de studerende. Der skal arbejdes for at loyali-
teten overfor bogladen bevares.

Peter Langford, direktør

FADL
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 Det Medicinske Studenterråd

Referat af MSR møde
torsdag d. 18. 09. 2003

Til stede: Rune Tønnesen, 5. sem; Helene
Hvidman, 5. sem; Jacob Hejmdal Gren, 6.
sem; Kirstine Fossar Fabritius, 6. sem;
Anne Holm, 4. sem; Henrik Frederiksen,
9. sem; Mogens Boisen, 6. sem (gl. ord);
Per Nørskov Pagh, 5. sem; Kenneth
Geving Andersen, 5. sem; Lasse Theis
Krogsbøll, 5. sem; Simon Serbian, 10.
sem; Christina Jensen-Dahm, 5. sem; Bo
Biering-Sørensen, 9. sem og Karina Heuer
Bach, sekretær

Dagsorden:
1. Formalia
2. Studieordningsændringer
3. Ansøgninger om støtte
4. Meddelelser
5. Evt.

1. Formalia
Bo var dirigent

2. Studieordningsændringer
Gennemgang og diskussion af de
overordnede ændringsforslag til
studieordningen for 1. – 5. sem.
Punkterne har været skitseret i sidste
MOK.
1. sem: - flytning af TAS og TPK fra 2.
sem: Eksamen bliver mundtlig med case i
stedet for synopsis. En udførlig
målbeskrivelse skal udarbejdes således at
den kan bruges til at læse til eksamen
efter.
2. sem: - Øget integration: kan i første
omgang ende med at der kommer et
kursus i cellen samt et vævsbiologi
kursus som en mulighed for at få bare en
lille smule integration på sem. Emnet
kommer på som punkt på næste MSR
møde.
- Flytning af Almen embryologi fra 3. sem:
i orden
- Grundlæggende kursus i almen
farmakologi: bør ligge inden
organkurserne og dermed på 2. sem
- Immunologi fra 5. sem: skal ikke flyttes,
da det fungerer fint og bedre hvor det
ligger.

Eksamen bliver 1 semesterprøve.
Studieordningen bør her ændres således
at der også kommer til at stå at det skal
være en integreret eksamen.
3. sem: - CNS farmakologi fra 4. sem: det
skal undersøges hvad der præcis flyttes,
men umiddelbart er det i orden
- OSVAL intro flyttes til 4. sem: fint
- Almen embryologi flyttes til 2. sem
4. sem: - Organkursus 5 flyttes ned fra 5.
sem: fint
- 2 ugers OSVAL flyttes til 5. sem: fint
- samlet evaluering af 4. + 5. sem: dårlig
ide, da kurserne bør evalueres i
umiddelbart forlængelse af deres
afholdelse.
- billedmateriale til eksamen: Rigtig god
ide.
Muligheden for at have placeret alle de
tidlige kliniske ophold på 4. semester er
ved at blive undersøgt.
5. sem: - 4 ugers OSVAL: i orden.

Kommunikationsundervisningen: timerne
er blevet foreslået overført til
organkurserne, men dette er ikke godt.
Studienævnet har nedsat udvalg for at se
på dette og deres notat bliver sendt ud
på mailinglisten og bliver sat på som
punkt ved næste MSR møde.

Blokkurser: Ved undervisning i
blokkurser bør der stadig ikke være
selvstændig eksamen. Grundig
diskussion om blokkurser kommer på
senere MSR møde.

3. Ansøgninger om støtte
Ansøgning fra RUSbog: der er endnu
ikke indkommet ansøgning, men de har
underskud på 7.200 kr., hvilket er mere
end MSR havde beregnet at give til
rusbogen. De tildeles dog pengene, men
får samtidig besked på at MSR ikke
dækker yderligere udgifter i år. Det
anbefales at rusbogen evt. bliver mindre
for derved også at mindske udgifterne.

Ansøgning fra GIM: Der er indkommet to
forskellige ansøgninger; en om støtte til
hyttetur samt en om støtte til bl.a.
hjemmeside, erkendtligheder til
oplægsholdere m.m. Ansøgninger

beløber sig samlet på ca. 25.000 kr. Der
blev bevilliget 4000 kr. til støtte til
hytteturen samt erkendtligheder til
oplægsholdere.

4. Meddelelser
- FADL afholder seminar om
sundhedspolitik med ”lægen som
rollemodel” og ”lægen som akademiker”
som temaer. Det afholdes d. 10. – 12.
oktober på Thalia. Interesserede kan
kontakte serbian@fsr.ku.dk
- Fagrådsdatoer: Næste MSR møde er d.
2. oktober kl. 16 med opstillingsmøde til
bl.a. studienævnet samt
generelforsamling. Samme dag afholder
Forenede Studenterråd (FSR) møde med
opstilling til Konsistorium. MSR holder
også møde d. 30.10 samt d. 27.11. Efter
mødet d. 27.11 er der generalforsamling i
FSR.
- SIS: ændringer offentliggøres kun på
SIS. Opfordring til institutterne om
stadigt at hænge ændringer op på
opslagstavlen. Forslag om mailliste med
tilmelding via sis.
- stormøde med de andre
medicinerorganisationer afholdes i
Aarhus d. 4.10 Kontakt hhf@stud.ku.dk
for yderligere information.
- der er nedsat gruppe under
fakultetsrådet med henblik på brugen af
computere til eksamen
- Fysisk udvalg under fakultetet er
nedlagt
- undervisningsmiljøvurderingen af
bygning 1 er sat i bero
- studerende fra Odense og Aarhus kan
få adgang til studiesalene døgnet rundt
ved at kontakte studiesekretæren på
anatomisk institut
- Der arbejdes i udvalg under
fakultetsrådet med oprettelsen af Summer
Schools samt udveksling af studerende
til forskningslaboratorier.

5. EVT.
Intet

HUSK NÆSTE MØDE
2. OKTOBER KL. 16:00

MSR



10 VAGTBUREAUET

Sundhedsfaglige
Konsulenter:

Tlf.: 3524 5404
Niclas Seierby:
nds@fadl.dk

Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

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

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

OBS – OBS – OBS -  3
MÅNEDER TIL JUL
I december er afleveringsfristen  for lønsedler rykket
5 dage.

FADL postkasserne på Panum og i porten på Bleg-
damsvej 4 – tømmes tidligt mandag morgen den
15. december .

Lønsedler afleveret på dette tidspunkt kommer til ud-
betaling den 22. december 2003.

Lønsedler efter 15/12.03 bliver derfor udbetalt ultimo
januar og som følge deraf A-indkomst i 2004.

SPV-HJEMMEHOLD 1516
søger nye medlemmer

Arbejde: Holdet passer en ca. 60 årig kvinde med
ALS. Patienten er lammet, og skal have hjælp til     alt.

Arbejdssted: Privat hjem på Østerbro.

Arbejdstid: Holdet er døgndækkende, alle dage, og
arbejder i 8 timers vagter. Antal vagter pr. måned
aftales nærmere.

Løn: SPV-holdløn.

Krav: SPV-kursus, gerne tidl. erfaring med lign. ar-
bejde – men søg gerne uanset hvad.

Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet, el. holdleder
Alexander, tlf.: 2683 0100

Ansøgning: Hurtigst muligt til Vagtbureauet.

VIL DU VÆRE 100% SIKKER
PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER?
SPV hold 1502 søger nye medlemmer.

SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage
i 8 timers vagter.

Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykia-
triske og somatiske afdelinger.

Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs
SPV- vagt.

Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis holdet
ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne
som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg).

Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vag-
ter pr. måned.

Ansøgning: Hurtigst muligt til Vagtbureauet.

Yderligere info: Kontakt vagtbureauet.

HJEMME SPV-HOLD 1507
Søger 2 nye medlemmer

Vi er et godt og sammenkørt hold på 6 medlemmer der
søger 2 nye medlemmer der har lyst til at arbejde om
natten i et privat hjem. Holdets opgave er at pleje og
observere en sød ung mand (21 år) der lider af
Spiemeyer-Vogts Syndrom, som er en medfødt syg-
dom, der angriber nervesystemet. Dette har medført,
at patienten er blind, mentalt handicappet og plages af
epileptiske anfald.

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

Vi dækker nætterne alle ugens dage og vagterne af-
holdes i patientens hjem fra kl. 23.00 til 09.00 (hver-
dage) og 23.00 til 08.30 (weekends).

Krav.
·500 SPV-timer
·Kørekort
·Lyst til at arbejde i et privat hjem hos en meget
velfungerende og kærlig familie
·Du skal kunne tage 3- 4 vagter om måneden og vi
forventer at du er fleksibel og indstillet på at det er
vigtigt at man hjælper hinanden med ekstra vagter når
det brænder på.

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Tina,  tlf:  22
29 34 39

Ansøgningsfrist: Snarest muligt !!!!!! til Vagt-
bureauet

NYT HOLDMEDLEM TIL
STIKKEHOLD 1606

Stikkehold 1606 på Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvid-
ovre Hospi ta l  søger  pr .
1/10 ét nyt medlem.
Har du lyst til at mestre blodprøvetagningens kunst
har vi brug for dig.

KRAV:
· Meget gerne blodprøvetagnings-erfaring
· Min. 100 SPV-timer.
· Min. 4 vagter pr. måned

Oplæring vil finde sted på afdelingen i starten af okto-
ber.
Vi dækker hverdage fra 8.00 til 15.00, undtagen fre-
dage.

Ansøgningsfr ist :  Torsdag 25.09.03 kl .12.00

Yderligere spørgsmål kan rettes til Holdleder Camilla
M. på tlf:27129526

BIOPSIHOLD 1608,
RIGSHOSPITALET
søger l nyt medlem

Vi er et lille hold på 6 medlemmer, hvis arbejdstid ligger
fra mandag til fredag i tidsrummet
(ca.), 9.00 – 15.00.

Krav:
·Mindst 8. semester
·Min. 200 SPV-timer
·Gerne erfaring med knoglemarvs-biopsitagning eller
·Klinisk ophold på på hæmatologisk afdeling
·Kunne afholde 6 følgevagter i oktober, (heraf 3 løn-
nede).
·Kunne afholde 3 – 4 vagter månedligt.

Ansøgningsfrist:     Skriftlig ansøgning til Vagtbureauet
senest torsdag den 25.09.03 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Holdleder Jonas, tlf.: 5192 0202
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INTENSIVHOLD 4102 SØGER 2
NYE MEDLEMMER 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.

7701 RT-THORAX-
LÆGEVIKARHOLD,
                RIGSHOSPITALET
SØGER MEDLEMMER TIL OPTAGELSE

Vi er pt et hold på 7 studenter der står for journal-
skrivning til elektive operationer på RT Thoraxkirurgisk
afdeling RH.

Da flere af os går på 13. semester og derfor snart skal
stoppe, søger vi 1 medlem til start hurtigst muligt og 3
til start 1. november 2003. Der vil blive afholdt følge-
vagter som introduktion.

Krav :
- Du skal kunne tage 4-5 vagter pr måned året
rundt også i examens- og ferieperioder.
- Bestået kursus i anæstesi og medicin og ki-
rurgi.
- Bestået eksamen i farmakologi og micro-
biologi.
- Klinisk erfaring fx lægevikariat en fordel.

Arbejdet er travlt, men spændende og en god træning
til 12 semesters eksamener i medicin og kirurgi.

CV og ansøgning sendes til Fadl. For yderligere spørgs-
mål kontakt helga_munchpetersen@hotmail.com

Ansøgningsfrist : Torsdag den 02.10.03 kl. 16.00

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 :
·Okt. – Nov. 2003

Vagtstart :
·Nov. – Dec. 2003

Ansøgningsfrist :
·Ansøgningen skal være Vagtbureauet i hænde fredag
den 3. oktober  2003
Kl. 12.00.

Yderligere informationer :
Kontakt venligst holdleder Lasse Paludan-Andersen,
tlf.nr.:  36 16 09 93

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.

AKUPUNKTUR-WEEKEND D. 3-5. OKTOBER
For alle studerende på det sundhedsvidenskabelige fakultet

Mød Peter Strøm, praktiserende læge og akupunktør, som vil
fortælle om akupunktur og lade os arbejde med nålene selv;
Ming, kinesisk læge, som vil fortælle om filosofien bag kinesisk
medicin;
Ole-Jann Machau, praktiserende akupunktør som vil fortælle
om sin akupunktur-klinik.

Weekenden finder sted i en hytte ved lammefjorden (nær Hol-
bæk) Pris: 200 kr.
Mere information på vores hjemmeside www.studmed.ku.dk/
gim, eller ved henvendelse på nedenstående adresse.
Tilmelding senest d. 26/9 pr. mail til gruppengim@groupcare.dk

Arrangeret af GIM, gruppen for integreret medicin

www.fadl-vagt.dk
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ORDINÆR GENERALFOR-
SAMLING 2003

Månedsmøde 1. oktober kl. 16.00 i FADL´s
mødelokale
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra nedsatte udvalg
4. Forelæggelse af regnskab
5. Fastlæggelse af næste års kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Eventuelt

Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin,
intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er
velkomne til at deltage og høre mere om SATS.
Medlemskontingentet er 50 kr. om året og giver
mulighed for deltagelse i en lang række arrangemen-
ter, som udelukkende er for medlemmer.

SÅ ER DET NU!
Strikkecafeen starter og oktoberfesten løber af
stabelen!

Studenterpræsten har følgende aktiviteter på pro-
grammet i den kommende tid. Læs i kalenderen på
vores hjemmeside (www.sund.ku.dk/praest), hvis du
vil vide mere.

1. Strikkecafeen ”Den Røde Tråd”
Tid: Torsdage 15.30-17.30; første gang torsdag den
25. september; sidste gang 11. december.
Sted:  Skt. Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30,
mellem Sebastopol og Pussy Galore’s

Tanken er, at unge og gamle, erfarne og uerfarne,
studerende og lokale mødes over strikkepindene og
kaster sig ud i små og store projekter efter eget

FORSØGSPERSONER SØGES

TIL AT KØRE VORES TRAKTOR!

Har du en skuespiller gemt i dig?
Elsker du at synge i badet?
Vil du spille i et fedt band?
Befinder du dig altid på dansegulvet til fester?
Vil du prøve kræfter med teknik, lys eller lyd?
Er vild med økonomi og regnskab?
Har du lyst til at stå for revyens hjemmeside?
Vil du designe og sy kostumer?
…..Eller har du bare lyst til at være sammen med
en masse sjove mennesker?

- så er Medicinerrevyen helt sikkert noget for dig!!!

Vi holder infomøde d. 30/9 og 1/10 klokken 20.00 i
Studenterklubben. Du behøver kun at komme til
ét af disse møder. Her vil vi hygge os med kaffe, te
og kage, og du kan høre mere om hvad revyen er.

Revyens program for i år:

30. sep og 1. okt. Infomøde
23. - 26. okt. Indslag til 69-timers bar
7. - 9. nov Hyttetur I
6. dec Julefrokost
28. jan - 1. feb Hyttetur II

Revyen har premiere i februar. Præcise datoer kom-
mer senere.

Vi glæder os til at se dig!!
www.medicinerrevy.dk

VIL DU ARBEJDE MED BØRN I
KENYA?

Child to Child er en NGO (non-governmental orga-
nisation) som laver præventivt oplysningsarbejde i
samarbejde med børn og unge i Coast Province i
Kenya. De sætter bl.a.fokus på prævention af  HIV/
AIDS og andre infektionssygdomme på grund af de-
res kæmpe omfang i provinsen. CTC de vil meget
gerne have danske medicinstuderende til Kenya for
at hjælpe dem til at kæmpe en effektiv kamp mod
disse problemer.
Vær med til at starte et samarbejde med CTC op
fra bunden!
Kom til infomøde torsdag d. 25.09.2003 kl. 16.00 på
IMCC kontoret (overfor EDB-salen) på Panum.

FORSKNING ER FEDT -
 forskning i udlandet er federe.

Tag med SCORE (research exchange) til udlandet og
få en afveksling fra bøgerne eller en spændende som-
merferie .
Vi har i lige nu pladser til Mexico, Grækenland og
andre eksotiske og højt kvalificeret forsknings ste-
der.

Log ind på www.ifmsa.net/public  ,  www.imcc.dk/
score

eller kontakt os på nore@imcc.dk

SCORE er en undergruppe i IMCC og består af frivil-
lige medicinstuderende. Gruppen arrangerer kortere

forsknings-ophold på hospitaler og universiteter. Vi
sender danske studerende til udlandet og modtager
udenlandske studerende, som har fundet et projekt
her i Danmark.
Vi arrangere bolig, kontakt og et socialt program.

Gruppen mangler altid nye frivillige, til ovenstående
samt mange andre sjove opgaver.

IMCC giver mulighed for en anderledes vinkel på
studiet.

mellem hænderne med yoga, og i oktober sidste år
stimlede 12.000-14.000 mennesker sammen i en park
i New York til en af mange »knit-outs«, hvor nybe-
gyndere kan lære at strikke.”

Fra artiklen ”Nu skal vi holde maskerne igen”,
Berlingske Tidende, 11. januar 2003.

Vel mødt!

2. ”Oktoberfest”
Tid: Fredag den 26. september kl. 19.00
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67 – ved Run-
detårn.
Tilmelding:  senest den 24. september til
lotz@adm.ku.dk
Pris: Kr. 75,- betales i døren

Hvis du finder Lederhosen eller Dirndl frem (check
evt. http://www.bavarian-superstore.de/) byder vi på
et godt, solidt tysk måltid og masser af ægte tysk øl.
Derefter fri dans og blandet underholdning.

Medbring gerne dit eget ølkrus!

Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler. Han træffes på kontoret, lokale 15.2.1,
tirsdage 10-12 og torsdage 12-14. Desuden kan han
kontaktes på telefon 20 46 41 93 eller mail
pnh@adm.ku.dk.

ønske. Vi allierer os med et antal erfarne strikkere,
som kan oplære og inspirere nybegyndere og andre,
som har brug for det. Der vil være strikkepinde og
garn til de første indledende øvelser, så først når du
for alvor har fået blod på tanden, må du ud og inve-
stere selv. Der vil være kaffe og kage at styrke sig
på.

”Madonna, Cameron Diaz, Sandra Bullock, Julia Ro-
berts og Brooke Shields gør det. Naomi Campbell,
Cindy Crawford, Madeleine Albright, ja selv Russell
Crowe gør det også. Mindst 38 millioner amerika-
nere har kastet sig over strikkepindene, og alene i
fjor steg antallet af strikkere under 35 år med 400
pct. i USA.

Bogen »Zen and Knitting« sammenligner det mentalt
udrensende og afstressende ved at have et strikketøj

IMCC

Basisgrupper
INDRE ORGANER
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MERE UNDERVISNING
PÅ ENGELSK!
Den Internationale Studievejledning
ønsker mere undervisning på engelsk.
Nye samarbejdsaftaler med
udenlandske universiteter bliver afvist
- de engelsksprogede kurser i
København er for korte.

I sidste udgave af MOK blev lederpladsen brugt til
at slå et slag for flere kurser på engelsk. Det blev
nævnt, at Fakultetet i dag kan tilbyde undervisning
på engelsk på 10. semester (11. semester på ny ord-
ning), og at de ikke-nordiske udvekslingsstuderende
under Sokrates/Erasmus-samarbejdet er henvist til
dette tilbud. Det er klart, at det lille udbud begræn-
ser tilgangen af udenlandske studerende på Fakulte-
tet, da vi som et lille sprogområde ikke kan for-
vente, at studerende fra f.eks. Sydeuropa har tid og
mulighed for at lære dansk ved siden af de øvrige
studier.

Én-til-én-udveksling
I Den Internationale Studievejledning oplever vi en
stigende interesse fra udlandet for at tage et eller to
semestre som udvekslingsstuderende på vores
medicinstudium. Efterspørgselen er meget større end
de muligheder, der er til rådighed. Studieplanerne
for medicinstudiet rundt omkring i Europa er aldrig
ens, og for nogle kan det være umuligt at indpasse
vores tilbud om 10. semester ind i den lokale studie-
plan. Dermed bliver muligheden for at tage til Kø-
benhavn gennem Sokrates/Erasmus-samarbejdet ofte
et spørgsmål om, hvorvidt lige netop dette semester
kan indpasses i resten af den udenlandske studeren-
des studieforløb. Hvis vi havde lidt flere tilbud på
engelsk, ville vi derfor også kunne tage imod flere
udlændinge og dermed bedre leve op til vores samar-
bejdsaftaler, der jo i princippet er baseret på en én-
til-én-udveksling. I indeværende semester er denne
balance helt skæv i det vi modtager 20 udenlandske
medicinstuderende (hvor af 11 kommer fra nordiske
lande), men sender ca. 60 danskere ud til vores sam-
arbejdspartnere. Hvis denne balance ikke rettes op,
kan vi risikere, at nogen af vore partnere siger stop,
hvilket netop er sket for vores aftale med universite-
tet i Madrid.

Udvekslingsophold i engelsksprogede
lande
At vi kun har enkelte tilbud på engelsk giver også
problemer, når vi vil indgå nye samarbejdsaftaler
med engelsksprogede lande. Som det er i dag, har vi
kun to aftaler med engelsksprogede universiteter,
nemlig Vanderbilt-aftalen og US-EU-MEE-aftalen
(se evt. www.sund.ku.dk/studieInfo/
F_IntForhold.htm). Det skal i øvrigt nævnes, at
Vanderbilt-aftalen er asymmetrisk, idet der udeluk-
kende rejser danske studerende til USA. Dette for-
hold står i stor kontrast til de mange henvendelser
fra danske studerende, der ønsker at tage ud på ud-
veksling i et engelsktalende land. Når vi forsøger at
indgå nye aftaler med disse lande, bliver vi ofte
afvist med argumentet om, at de engelske kursus-
tilbud i København er af for kort varighed, men at
der ville være interesse for en aftale, hvis vi kunne
supplere med andre og flere tilbud på engelsk.

I en tid hvor internationalisering af uddannelserne
er et indsatsområde, er der således god grund til at
overveje at etablere flere undervisningsforløb på
engelsk. Hvis dette skal resultere i flere ansøgninger
fra udlandet – og forhåbentlig en udvidelse af samar-
bejdet til også at inkludere fakulteter i engelskspro-
gede lande – er det afgørende, at der indgår kliniske
ophold og kurser. Dette forudsætter, at der udvikles
metoder til at løse sprogbarrieren mellem gæste-
studerende og specielt patienter.

Udveksling af studerende over grænser er en god
mulighed for dels at give de studerende indsigt i
andre undervisnings- og sundhedssystemer, dels at
give den kommende generation af læger mulighed
for at etablere faglige internationale netværk til
gensidig inspiration og glæde på såvel det faglige
som det personlige plan.

Den Internationale Studievejledning
Tina Gottlieb

KAN DU DIN FØRSTEHJÆLP?
DET FORVENTER ALLE, DU KAN

Hvis du er ved at glemme
din førstehjælp eller hvis
du aldrig helt fik den lært,
kan du få den lært / repete-
ret på fagligdag d 8/10

Mød op kl. 9 i Haderup og få
repeteret den almene første-
hjælp. Desuden får du den
udbygget med, hvordan du
håndterer drukneulykker,
idrætsskader og meget mere.

Fagligdag om udvidet førstehjælp fra 9-
12 d. 8/10. Fagligdag – en undervisningsdag arrangeret af de studerende for de studerende.

FASE II – FEST
- også kaldet de

stores fest, dvs. 6-
13. sem.

- Afholdes i år lørdag
d. 18/10-03 i
studenterklubben

- Hvis du har lyst til
at være med til at
arrangere denne
fest, er der
arrangørmøde tors-
dag d. 2/10-03 kl. 17 i Studenterklubben. Vi skal
planlægge middag, evt. tema, drinks, oppyntning,
bartjanser osv.

- Så kom! Også selv om du aldrig har arrangeret en
fest…

Hilsen Fase II-udvalget

DEBAT MED MERE
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