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i Lundsgaard Aud.

ROYALT P R O G R A M

09.00 – 11.30 Poster-session (ph.d.-studerende)

11.30 – 12.15 Frokost for deltagerne i poster-
sessionen

12.15 – 13.00 Uddeling af fakultetets priser til unge
forskere samt priser for bedste
postere

13.00 – 13.30 P A U S E – her serveres kaffe og
småkager for deltagerne i
Lunds-gaard

SYMPOSIUM: Sundhedsvidenskabelig forskning og
samfundet

13.30 – 13.50 Amtsborgmester Vibeke Storm
Rasmussen taler om ”Sundheds-
viden-skabelig forskning i
Østdanmark”

13.50 – 14.10 Formand for Kræftens Bekæmpelse
Arne Rolighed taler om ”Hvordan
styrkes dialogen mellem forskere og
politikere – et afbalanceret offentligt
forskningspolitisk ansvar”

14.10 – 14.30 Professor Thue Schwartz taler om
”Interaktionen mellem forskere og
det øvrige samfund”

14.30 – 14.50 Professor Niels Borregaard taler om
”Rammerne for etablering af den nye
molekylære medicin“

14.50 – 15.10 Professor Jens Juul Holst taler om
”Vilkårene for den biomedicinske
forskning på Københavns
Universitet”

15.10 Afslutning ved dekan Ralf Hemmingsen

15.15 Happy Hour (buffet og jazz)

Den Royale Generalforsamling & opstillingsmøde i MSR
Afholdes torsdag den 2/10 efter det ordinære og royale MSR møde, se mere inde i MOK

Royale

Royalt
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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:

Onsdag:
Royalt MOK nr 5, årgang 36 udkommer
19.00 IMCC's royale Månedsmøde

Torsdag:
Royal reception for FADL's dejlige Linda
16.00 Royal MSR-Generalforsamling
20.00 Royal Filmklub viser Chicago

Fredag:
11-24 Laaaaaang Royal Fredagsbar
GIMsroyale akupunktør weekend starter

Lørdag:
Tømmermænd
Tutorfest

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's ROYALE DEADLINE

Tirsdag:
17.00 IMCC Exchangemøde

Denne redaktion

ROYALT 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)

KONTROL AF EKSAMENS-
TILMELDINGER
Nu er alle eksamenstilmeldinger til vintereksamen 2003/04 indtastet på
edb.
De studerende, der ønsker at kontrollere, at vi har tastet deres tilmeldin-
ger korrekt, kan kontrollere det på de lister, vi har hængt op i Vandrehal-
len ved indgangen til fakultetsgangen (på samme opslagstavle, som karak-
tererne bliver slået op).

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

Har I bemærkninger til de tastede eksamenstilmeldinger (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 dispensa-
tion.

I indtegningsugen modtog vi nogle eksamenstilmeldinger uden underskrift.
Disse blanketter skal underskrives, før du bliver indkaldt 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
indtegningen, skal du også straks kontakte eksamenskontoret så vi kan
tilrettelægge eksaminerne.

Vi vil ved denne lejlighed takke for den overvældende interesse, som
96,4% af alle medicinstuderende har vist, ved at tilmelde sig eksamen via
Selvbetjeningen på www.
Disse tilmeldinger kan også ses på samme WWW-adresse (klik på ”vis
tilmeldinger”) og de samme lister, som de ”almindelige” 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.
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 eksamens-
kontoret.

Med venlig hilsen
Michael Sørensen
Eksamenskontoret

Royale styrende organer

Redaktionelt
H.M. Dronningen agter at give
samtykke til ægteskab

Hofmarskallatet meddeler, at
Hendes Majestæt Dronningen i det
statsråd, der er berammet til at
finde sted onsdag den 8. oktober
2003, kl. 10.00 i Residenspalæet på
Amalienborg, agter at give sit
samtykke til, at Hans Kongelige
Højhed Kronprinsen indgår
ægteskab med konsulent, frøken
Mary Elizabeth Donaldson.

Ove Ullerup
Hofmarskal

Kilde: www.kongehuset.dk

Så skete det endeligt. Det vi har ventet
på siden august. Efter utallige forsøg
på at få diverse astrologer,
irisanalysatorer, kinesiologer og
numerologer til at komme med
kvalificerede bud på hvornår de skulle
forloves er det nu lykkedes os her på
redaktionen at opsnappe teksten fra et
meget vigtigt dokument. Nemlig den
pressemeddelelse der udgik fra
kongehusets hofmarskallat.

Efter at Frede har forsøgt sig med
utallige kvindfolk er det nu ganske vist
at han har valgt sig det endelige stykke
Sheila. Direkte importeret fra den
tidligere fangekoloni kaldet
Tasmanien. Vores første reaktion var
at kontakte en australsk lektor ved det
store Exeter University. Han udtalte
direkte oversat: ”Man skal være

desperat for at gifte sig med en kvinde
fra Tasmanien”. Og det lader vi så stå
lidt i luften.

Det er måske årsagen til at Mary skal
underskrive en kontrakt hvor hun
opgiver sine børn hvis hun vælger en
dag at gå fra Frede. Vi har testet
sandsynligheden for dette på en af de
mest sikre parforholdsanalysatorer:
LOVECALCULATOR. Som det ses er
der tale om en skidt prognose, men
hvis de virkelig gør noget for det skal
det nok gå. Vi valgte også lige at se
hvorledes det ville være gået for Frede
havde han valgt den danske sangfugl
Maria Montell. Og som det ses er
Danish Design jo ikke noget at kimse
af.

MOK-red/Jakob & Gordon

ROYALT MOK & STUDIE
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STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN  &  DEN INTERNATIONAL
STUDIEVEJLEDNING
TRÆFFETIDER : UGE 40
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Medicin Lokale
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

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN  &  DEN INTERNATIONAL
STUDIEVEJLEDNING
TRÆFFETIDER : UGE 41
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Medicin 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

Studievejledningen for Medicin:
telefonnummer er: 35 32 70 91
e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a

Den Internationale Studievejledningen:
telefonnummer er: 35 32 70 91
e-mail-adresse er: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a  eller  15.2.4

Tid til samtale kan bestilles via Ekspeditionen / lokale 9.1.33b / tlf. 35 32 70 61
Ekspeditionen har åbent
Mandag til torsdag: 0900 – 1600

Fredag: 0900 – 1500

NB!  MED  FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER  !

REGLER VED EKSAMEN
AFMELDING AF EKSAMEN
Eksamensafmelding skal ske senest 5 hverdage før
den første eksamensdag ved personlig eller skriftlig
henvendelse til Studieekspeditionen. Ved alle eksa-
miner skal du være opmærksom på at udeblivelse
eller for sen afmelding  tæller som et eksamens-
forsøg.

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

For studerende på gammel studieordning:
Fase I (1. – 6. semester) skal være bestået senest 6
år efter påbegyndelsen af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået senest
6 år efter bestået Fase I.
Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, dvs.
inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.

For studerende på ny studieordning af 2000:
Du skal have bestået eksamen i basal humanbiologi
og cellebiologi inden du kan påbegynde 3. semester.
Senest 2 år efter du har påbegyndt dit medicinstudie,
skal du have bestået eksamen i humanbiologi, celle-
biologi og TAS.
Senest 6 år efter du er begyndt skal bachelor-
uddannelsen (1. – 6. semester) være bestået Senest 6
år efter du har bestået bacheloruddannelsen skal
kandidatuddannelsen (7. – 12.semester) være bestået.
Eksamensmæssigt skal du være opmærksom på, at
du efter 2. semester SKAL deltage i tentamen/eksa-
men i humanbiologi, TAS og cellebiologi.

Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister.
Hvis man har overskredet sine tidsfrister pga. doku-
menteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist
gives dispensation. KOM NED I STUDIE-
VEJLEDNINGEN, HVIS DU ER I TVIVL !

EKSAMENSFORSØG

For alle eksaminer gælder, at man kun har 3
eksamensforsøg  i hvert fag. Udeblivelse tæller som
et eksamensforsøg. Reeksamen tæller som et nyt,
selvstændigt eksamensforsøg. Der kan kun undta-
gelsesvist og kun ved tungtvejende grunde gives
dispensation til at gå til eksamen mere end 3 gange
i et fag.

SYGEEKSAMEN
Bliver du syg før  eksamen, skal du snarest og senest
på eksamensdagen kl. 9.00 meddele dette til Studie-
ekspeditionen. Sygdommen skal være dokumenteret
med lægeerklæring, dateret i sygdomsperioden,
som skal være Studieekspeditionen i hænde senest 3
hverdage efter sygemeldingen. Hvis det drejer sig
om en mundtlig/klinisk eksamen skal du samtidig
meddele instituttet eller afdelingen, at du er blevet
syg, så de ikke venter forgæves på dig. Dette skal du
gøre senest 15 min. før eksamen, dog senest kl. 9.00.
For sen sygemelding betragtes som udeblivelse, og
tæller som et eksamensforsøg.

Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en
tilsynsførende, og sørge for at vedkommende note-
rer, at du har forladt eksamen p.g.a. sygdom.
Skriv selv: SYG SKAL IKKE RETTES på NCR-papi-
ret med dit eksamensnummer og aflever dette til
den tilsynshavende. OBS! Husk selv at beholde den
grønne kopi.
Dette er meget vigtigt !!!!!!

Derefter skal du omgående søge læge, og fremsende
en lægeerklæring til Studieekspeditionen så den er
dem i hænde senest 3 hverdage efter eksamens af-
holdelse. Hvis du forlader eksamen på grund af syg-
dom, vil opgavebesvarelsen ikke blive bedømt, og
eksamen tæller ikke for et forsøg, hvis du rettidigt
afleverer en gyldig lægererklæring.
Har du været syg til ordinær eksamen, og er tilmeldt
en eventuel sygeeksamen, men fortsat er syg til sy-
geeksamen, skal du melde dig syg igen, og indsende
fornyet lægeerklæring. Med mindre den første eks-
plicit angiver sygdommens varighed til også at om-
fatte tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers

standardformuleringer: „kortere varighed“ respek-
tive „længere varighed“ gælder normalt henholdsvis
14 dage og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en
eksamen, inde for de fastsatte frister, tælles pågæl-
dende eksamen ikke som et eksamensforsøg.

Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksa-
men, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som mundt-
lig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke auto-
matisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men
at du selv skal tilmelde dig på Studie-
ekspeditionen!
Dette skal ske i forbindelse med sygemelding
eller senest 3 hverdage efter.

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

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

REGLER FOR REEKSAMINATION
For studerende på gammel studieordning er der mu-
lighed for reeksamen på de fleste  semestre. For to
fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til
de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen, nem-
lig psykiatri og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer
skal bestås i samme eksamenstermin.
Cellebiologi (OBS kun gammel studieordning!!) er i
denne sammenhæng en undtagelse idet spot-
prøven og den skriftlige eksamen skal bestås
individuelt og ikke nødvendigvis i samme ter-
min
Cellebiologi (ny studieordning): Både spot og skrift-
lig eksamen skal bestås samme termin
Anatomi I & II: To prøver (spot og mundtlig) med
samlet bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både
spot og mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den
mundtlige eksamen, kan den gennemførte spot tages
med til sygeeksamen i den mundtlige del.
Medicin: Faget består af en mundtlig/klinisk og en
skriftlig del, der opfattes som to selvstændige eksa-
miner. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og
skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Både den mundt-
lige og den skriftlige eksamen skal  bestås samme
termin.
Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke
indbyrdes afhængige.
Kirurgi: Som medicin, se ovenstående.

EKSAMENSKLAGER
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal
være skriftlige og velbegrundede.
Du kan klage over:
1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af eksa-
mensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets forhold til
pensum.

Den Royale studievejledning
ROYALT STUDIE
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2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spot-
præparater el.lign.).
3/ Bedømmelsen (dvs. karakteren eller tentamen-
resultatet).

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

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

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

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

ROYALT STUDIE
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BOGSALG
Epidemiology in medicine  150,- kr.
Kirkwood: Essentials of Medical Statistics150,-
kr.
Medicinsk Sociolog, 3. udgave150,- kr.
Akutte Medicinske Tilstande, 5. udgave100,- kr.
Databog i Fysik og Kemi. 60,- kr.
Mygind, Helge: Kemi, Bind 3 120,- kr.
Mygind, Helge: Kemi Øvelser, Bind 2/3 120,- kr.
Hansen, H.: Basisbog i Biokemi 50,- kr.
Devlin: Biochemistry, 4th ed. 150,-  kr.
Atkinson: Introduction to Psychology 150,- kr.
Emery Medical Genetics, 10. Udg. 100,- kr.
Berne & Levy: Physiology, 3rd ed. 100,- kr.
Haug, E.: Menneskets fysiologi 250,- kr.
Schibye, Bente: Menneskets fysiologi – hvile og
arbejde 150,- kr.
Silverthorn: Human physiology, 1. udgave 200,-
kr.
Supplerende noter i fysiologi 10,- kr.
West, J.: Respiratory physiology – the essentials,
5th. Ed. 120,- kr.
Katzung: Pharmacology, 7. ed. 100,- kr.
Bendtsen: Basal og klinisk immunologi, 3. ud-
gave 250,- kr.
Bakteriologi og Mykologi – et kompendium, 1.
udgave 100,- kr.

---------------------------------------------------
Mail:  manan@manan.dk
Mobil:  51 9000 93

TURNUSBYTTE
Haves:  Grinsted (Ribe Amt) med start 1/4 –
2004.
Ønskes:  Pendlerafstand fra København
Kontakt: Henriette på tlf. 26203051 el.
henriette_olesen@hotmail.com

SKOLARSTIPENDIAT SØGES TIL KLINISK KRÆFTFORSKNINGS-
PROJEKT.

Studerende på det lægevidenskabelige studium søges til et af eksterne forskningsmidler
bevilliget skolarstipendium løbende fra 01. februar 2004 til 31. januar 2004. Projektet:
Biologiske markører ved behandling af kolorektal cancer? hvortil den interesserede stu-
derende knyttes er en del af et større forskningsprojekt vedrørende fremtidig behandling
af patienter med kræft i tyktarmen. Der foreligger en af etisk komité godkendt protokol,
og efter en kort introduktion vil den studerende skulle gennemføre protokollen i samar-
bejde med en eksisterende forskergruppe. Stipendiaten, som mindst bør have overstået 9
semester, vil blive introduceret til laboratoriets overordnede projekt, og vil blive oplært i
følgende:
· udfærdigelse af projekt protokoller
· kontakt til raske forsøgspersoner og patienter med kræft, samt tilknyttet perso-
nale
· omgang med biologisk materiale
· omgang med bakterielt inficeret materiale
· oprensnings-, nedfrysnings- og optøningsprocesser af biologisk materiale
· analyse med EIA og RIA metoder
· indsamling og registrering af data
· statistiske metoder til vurdering af data
· tolkning af videnskabelige data
· sammenskrivning og publikation af resultater
· præsentationsteknik ved fremlæggelse af resultater (nationalt og internationalt).

Den studerende vil indgå som en del af et større hold af videnskabelige, tekniske og
statistiske medarbejdere både på hospitalet og på samarbejdende hospitaler og forskning-
senheder. Der vil blive rig mulighed for at gennemføre Osval II i forløbet.

For den studerende med lyst til, mod på og evner for forskning vil laboratoriet stile mod en
fastere tilknytning efter overstået embedseksamen. Herved kan gennemførelse af Ph.D.
eller disputats projekt muliggøres.

Stipendiet honoreres med kr. 10.000,00/måned (bagud betalt). Der ydes løn under ferie,
men der opspares ikke feriepenge til følgende års ferie.
Ansøgning inden d. 17.11.2003 til: Hans Jørgen Nielsen
Overlæge, dr.med.
Kirurgisk immunologisk laboratorium,
Kirurgisk gastroenterologisk afd. 435
Hvidovre hospital
Tlf. 3632 2249
Fax 3632 3760
E-mail: h.j.nielsen@ofir.dk

Royale annoncer

ÅBNINGSTIDER FOR DEN (VÅDE)
MAKROSKOPISKE STUDIESAL
LOK. 18.01.42
Her er semestrets åbningstider for    Oktober
Vi ses i kælderen. Med venlig hilsen studiesalsvagterne.

Ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 6.10 UMO
Tirsdag 7.10 BC CJ
Onsdag 8.10
Torsdag 9.10 BC
Fredag 10.10 UMO CJ
Ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 13.10 UMO
Tirsdag 14.10 BC
Onsdag 15.10
Torsdag 16.10 BC
Fredag 17.10 UMO CJ
Ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 20.10 BC
Tirsdag 21.10 CJ
Onsdag 22.10 BC
Torsdag 23.10 UMO
Fredag 24.10 CJ
Ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 27.10 CJ
Tirsdag 28.10 BC
Onsdag 29.10 CJ
Torsdag 30.10 UMO
Fredag 31.10 UMO
- Ret til ændringer forbeholdes.
- Check altid opslag på døren til studiesalen.
- Adgang kun ved forevisning af gyldigt studiekort.

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.

Royale fase I
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MARK JACKSON
University of Exeter

“Allergy: the making of a modern plague”
Torsdag den 9. oktober, kl. 19.30
Medicinsk Museum, Bredgade 62, Kbh K

Mark Jackson er Reader in History of Medicine og
Director, Centre for the History of Medicine,
University of Exeter, UK. Han har bla. skrevet om
immunologiens historie, om mentalt retarderede børn
og barnemordets historie. Han seneste bok er The
Borderland of Imbecility: Medicine, Society and the
Fabrication of the Feeble Mind in Late Victorian and
Edwardian England (Manchester University Press,
2000).

Efter foredraget er der et glas vin i Medicinsk Muse-
ions lokaler.

Abstract
Allergy is a modern malady. Only one hundred years
ago, the term “allergy” was unkown and diseases
subsequently identified an allergic in nature, such as
asthma, hayfever, eczema, and food intolerance, were
routinely considered to be rare, non-fatal conditions
primarily afflicting the cultured and civilised classes
of Western society. Of little immediate interest to
clinicians, allergic reactions were initially studied
only by European and North American physiologists

LÆGEFORENINGENS STILLING-
TAGEN TIL BEHANDLING AF DE
TYSKE FLYGTNINGE I MARTS
1945.

Foredrag ved Læge, Kirsten Lyllof.
Tid og sted:
Torsdag d 23. oktober, kl. 19.00 i Store Mødesal,
Panum Instituttet,
Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Arrangør:
Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Me-
tode.

Kontakt:Bo Rud Christoffersen, borud@mail.dk.

and pharmacologists preoccupied with mapping the
cellular and biochemical mechanisms of immunity to
infections.
By the closing decade of the twentieth century,
however, allergy had acquired greater medical,
political, socio-economic, and cultural significance.
Increasingly perceived by clinicians, the public and
the media as widespread and potentially fatal con-
ditions, allergies had fostered a distinct clinical
specialty, generated new diagnostic and therapeutic
strategies, and, in the process, created a lucrative
market-place for international pharmaceutical,
cosmetic, and food industries. As epidemiologists
revealed rising levels of asthma, hayfever, skin
reactions, and food allergies in developing as well as
developed countries, allergy also became the
archetypal “disease of civilisation”, generating glo-
bal political concerns about the relationship between
health and the environment and stimulating
environmentalist anxieties about the detrimental
effects of modern living.
This paper explores the social,  political,
environmental, medical, and cultural factors that
have contributed to the emergence of this modern
plague.

Arr: Medicinsk Museion og Dansk Medicinsk-Histo-
risk Selskab. Kontaktperson: kontorfuldmægtig Char-
lotte Ploug, 3532 3821, cp@mhm.ku.dk

Royale studietilbud

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

Skriftlig beretning
KKF’s aktiviteter har i denne periode været bygget
op om nednævnte forhold. Her gives en kort oversigt
over beretningend opdeling:
§Formandens beretning
§Forhandlinger om bedre løn og arbejdsvilkår
§Faglige sager til hjælp for medlemmerne
§Foreningens økonomi
§Vagtbureauet

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. Hvordan 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
Forhandlinger om bedre løn - og arbejdsvilkår
Københavns Kredsforening deltager i forhandlinger
med Hovedstadens Sygehusfællesskab, Amtsrådsfor-
eningen og Finansministeriet for at forbedre med-
lemmernes løn – og arbejdsvilkår.

Arbejdet foregår gennem udvalg, der en nedsat af
Hovedforeningen. Herunder gives en kort redegø-
relse.

SPV/VT/DIA/CARD (OU)

Royale Fadl
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Overenskomstudvalget (OU) forhandler FADL’s over-
enskomst på ”vagtområdet”, dvs. SPV/VT/DIA/CARD
med Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) og SPV/
VT med Amtsrådsforeningen (ARF).

Udvalget tager sig af alle mulige spørgsmål vedrø-
rende overenskomsterne, herunder Vagtbureauernes
økonomi, uddannelse af vagter samt deres efterud-
dannelse, sygedagpenge mm .

Overenskomst ’02
Forhandlingerne om en ny overenskomst fra 1.4.2002
til 31.marts 2005 blev afsluttet med overenskomst-
indgåelsen den 20. november 2002.

Forliget blev i alt på 9,97%, heraf gå der i perioden
frem til den 31. marts 2005 9,35% til lønstigninger.
De  sidste 0,62% går til forbedring af arbejdstids-
bestemte særydelser og med virkning fra 1. april
2004 til at hæve FADLs medlemmer i Odense op på
Århus lønninger.  I dag er der tre lønsatser afhængig
af hvilken by man studere i. Fremover vil der kun
være to.

Dette medfører en yderligere stigning for de medi-
cinstuderende i Odense på  5,75 %. Alt i alt stiger
medlemmerne i Odense på 3 år 15,10% i løn.

Hold- , holdleder og BVT-tillægggene stiger 8,65%.

Udover lønstigningerne sker der en reform af VT-
kurserne så undervisningen bliver case-baseret og
teori og praktiske færdigheder i højere grad bliver
integreret.

Efteruddannelsespuljen blev forhøjet, så KKF har
77.000 til efteruddannelse. Disse penger er brugt til
EKG kurser.
Lønnen er i juni 2003 efterreguleret tilbage 1. april
2002.

Udvalget har igangsat udarbejdelse af en barsels-
pjece, som snarest lægges på hjemmesiden. Men har
du spørgsmål om hvordan du  kan indrette dig bedst
muligt med en graviditet og barsel, herunder SU og
dagpenge kan du kontakte Kredsforeningens sagsbe-
handler.

Lægevikargruppen (LVG)
Lægevikargruppen  forhandler FADL’s overenskomst
for lægevikarer med Amtsrådsforeningen (ARF) og
Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S). Samtidig
beskæftiger udvalget sig med alle mulige spørgsmål
vedrørende overenskomst, skattefradrag og patient-
klager.

Overenskomst ’02
Forliget med lønstigningerne på lægevikarområdet
blev ikke så godt som på vagtområdet, selvom KTO-
grundrammen er den samme. Kommunale tjeneste-
mænd og overenskomstansatte – KTO forhandler en
ramme, som så alle offentlige ansatte i kommuner
og amter reguleres efter.

Grundlønnen for lægevikarer stiger med 6,41%, herud-
over er der afsat 1,87% til decentrale lønforhandlinger.
Derudover er der afsat 0,80% til 2 ekstra feriedage
som så udbetales, såfremt de ikke er afholdt under
vikariatet, ligesom feriepenge.

I første omgang kom vi ikke igennem med at over-
enskomsten kunne give alle medlemmer mulighed
for frivilligt at uddanne sig inden for lægevikar-
området, gerne gennem enkeltstående kurser som;
skadestuekirurgi, skadestueradiologi, det medicin-
ske vikariat og andre.
Vores håb var, at arbejdsgiverne ville anerkende, at
vi gør et nødvendigt stykke arbejde i vores vikaria-
ter og derfor  ville det være god fornuft, at gøre os
endnu bedre.

Det lykkedes ikke, men for at få del i de ovenfor
nævnte 1,87% har der været store bestræbelser på at
indgå Forhåndsaftaler med Amterne/sygehusene si-
den overenskomstindgåelsen.
Dette er lykkedes i Viborg Amt og lægevikarkurser
bliver nu belønnet med en lønstigning.

Overenskomst ’05
I forhandlingerne der starter i foråret 2005, men
som allerede diskuteres i FADL i 2004, er det store

spørgsmål, hvordan vi får omsat alle de procenter
der er i KTO rammen til løn.

LVG´s håb har bl.a. tidligere været at  vende tilbage
til at kunne relatere FADL til en fast procentsats af
Yngre Lægers løn.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe
til 3532 7479 eller skriv til Lægevikargruppen på e-
mail: lvg@fadl.dk.

Lægevikarkurser
Københavns Kredsforening oprettede i efteråret 2002
det første kursus for lægevikarer. Baggrunden for
oprettelsen var, at kursusunderviseren og underteg-
nede gennem flere år  havde hørt fra medstuderende
som havde vikariat, at de savnede en form for intro-
duktion til selve arbejdet som lægevikarer. Vi havde
ligeledes hørt at man i Århus holdt flere kurser med
stor succes.
Derfor besluttede vi os for at sammensætte et 8
timers kursus i ortopædkirurgi, der skulle give de
kommende lægevikarer en generel introduktion til
arbejdsopgaver som lægevikar, håndgreb og
undersøgelsesteknikker samt diverse staldtips og
vigtigst at afmystificere det at tage et vikariat. Altså
ikke et kursus der gør en i stand til at bestå eksamen
i mundtlig og skriftlig kirurgi, men et kursus der gør
en i stand til at færdes i et vikariat uden at lave de
store ulykker.
Det første kursus var massivt overbooket og med
baggrund i dette, samt den positive evaluering fra de
første 20 kursister besluttede vi os for at lave flere
kurser.
Aktuelt er der 1-2 kurser pr. semester i både medicin
og ortopædkirurgi. Kurserne betales af Københavns
Kredsforening, men med 50 kr i deltagergebyr, for at
sikre et fuldtalligt fremmøde.
De 2 undervisere er begge Yngre Læger med stor
vikariatserfaring under studietiden, og som endnu
ikke er så langt i deres lægelige uddannelse, og der-
for ved hvad det er man laver som forvagt.
Indtil videre er der kun kurser i medicin og ortopæd-
kirurgi. Men vi har talt om evt. at oprette lignende
kurser i gas-kir, psykiatri samt patienttransport.

En glædelig nyhed er at FADLs Lægevikargruppe
har fået hul igennem de decentrale overenskomst
forhandlinger i Viborg Amt. Det betyder, at hvis
man tager et lægevikariat i Viborg Amt får man et
tillæg hvis man har et kursus svarende til det pågæl-
dende speciale man har vikariat i. Dette kan du læse
mere om på FADL´s hjemmeside: www.fadl.dk

Studenter Undervisernes Landsforbund (SUL)
Udover vagtaftalerne SPV/VT/DIA/CARD og LVG
Overenskomsterne forhandler FADL også overens-
komst for undervisningsassistenter, demonstratorer,
tekniske assistenter,  faglige
vejledere(studievejledere) og præparatfremstillere.

Dette sker i samarbejde med studenterfagforeningen
SUL.
Vi har haft krav udveksling og derefter tre
forhandlingsmøder med Finansministeriet.
Problemet er at Finansministeriet kun vil gå med til
en generel lønstigning på 5,55 %, hvor vi mener at
det ville være helt rimeligt at få hele den ramme
som andre statsansatte har fået, som er på 7,55%.

Vi arbejder på at få så meget som muligt til medlem-
merne og undersøger for øjeblikket om vi kan få
omsat forbedringer fra EU-direktiverne om ”tids-
begrænset ansættelse” og ”deltid” til et bedre resul-
tat.

Næste forhandling er den 28.oktober 2003.
Alt i alt har FADL dog stadig de højeste studenter-
lønninger i landet, hvilket skyldes at FADL som fag-
forening har formået at forhandle og fastholde nogle
gode overenskomster.

Faglige sager
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. Herunder nævnes nogle af de sager som
FADL, KKF har været involveret i

Flere lægevikarer henvendte sig på baggrund af at
de tager enkeltvagter på den afdeling, hvor de tidli-
gere har haft et lægevikariat, idet de ikke fik overar-
bejde efter at have arbejdet 7,4 timer.

I en lang periode gav hospitalerne sig efter henven-
delse fra den faglige sagsbehandler i Kredsforeningen.
Dette medførte typisk en efterbetaling på kr. 3.000-
6.000, men Haderslev Sygehus ville ikke udbetale
overarbejde efter 7,4 timers arbejde.

Alt i alt var der tre hospitaler, som nægtede at følge
overenskomsten, hvorfor der blev anlagt en voldgift.
Voldgiften fandt sted den 12. november 2002 og
højesteretsdommeren som var opmand gav i sin ken-
delse FADL medhold.
Desværre fik vi ikke efterbetaling til medlemmerne
på de tre hospitaler.

Studievejlederne rykkede Fakultetet for et
ansættelsesbevis, men havde efter et halvt år sta-
digt intet fået, hvorfor de henvendte sig til Kreds-
foreningen, som startede en skriftveksling med
Fakultetets sekretariatschef.
Dette hjalp heller ikke hvorfor der ikke var andet at
gøre end at sætte FADLs advokat på sagen. Herefter
modtog studievejlederne kr. 5.000 hver i  godtgø-
relse.
FADL har krævet kr.10.000, hvorfor der i skrivende
stund netop er afviklet en byretssag om en yderli-
gere godtgørelse på kr. 5.000.- for de manglende
ansættelsesbeviser til studievejlederne, idet der har
været en stor risiko for tvist i forbindelse med de
manglende oplysninger.

Sagen er blevet domsforhandlet den 12. september
og vi venter nu på dommen som afsiges den 8.okto-
ber 2003.

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

Et medlem har ikke fået udbetalt sin feriegodtgø-
relse fordi firmaet gik konkurs. FADL har på med-
lemmet vegne kontaktet Lønmodtagernes Garanti-
fond og derved udvirket at medlemmet har fået sine
feriepenge.

Mange har fået ekstra skattefradrag som lægevikar,
idet deri rejsebegrebet er en mulighed for at få et
døgnfradrag for kost og logi, såfremt man ikke kan
benytte sin sædvanlige bopæl.

Flere medlemmer har fået hjælp i forbindelse med
trafikuheld og arbejdsskader. Det har medført forhø-
jede godtgørelser.
Foreningens økonomi - Regnskab 2002
I forbindelse med det store underskud på Vagtbureauet
har bestyrelsen kontaktetl H:S for at informere om
vagtbureauets økonomiske situation. Samtlige ud-
giftsposter er gennemgået med det formål, at analy-
sere, om nogle af posterne burde holdes uden for
overenskomsten med H:S og Amtsrådsforeningen og
dækkes af kredsforeningen selv. Tvunget af omstæn-
dighederne kunne bestyrelsen meddele H:S at kreds-
foreningen dækkede 706 tkr. af underskuddet i vagt-
bureauet for 2002.
I overensstemmelse hermed har kredsforeningen af-
sat 706 tkr. i årsrapporten til dækning af  disse udgif-
ter.

RESULTATOPGØRELSE 2002
Kontingentindtægter mv. 2.496.305
Udgifter 2.649.803
Resultat før hensættelser -153.498
Årets resultat                         -153.498

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002
Aktiver:
Omsætningsaktiver 2.686.626
Anlægsaktiver 1.370.083
Aktiver i alt 4.056.709

Passiver:
Egenkapital    921.088
Hensættelse underskud Vagtbureau   706.000

ROYALE INDRE ORGANER
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Hensættelser    292.201
Gæld 2.137.420
Passiver i alt 4.056.709

2001 sluttede med et minus på kr. 472.375 og  i 2002
er underskuddet på kr. 153.498.

På generalforsamlingen vil kontingentet blive disku-
teret.

FADL har støttet følgende:
- Medicinerrevy ’02
- Rusvejlederne
- De røde baroner (1. maj)
- GIM
- PUC

Der var 2413 medlemmer pr. 30. juni 2002.

Vagtbureauet
1. Regnskabsåret 2002
For Vagtbureauet blev året 2002 en meget turbulent
periode. Underskudssituationen fra året i forvejen
fortsatte således, hvilket bl.a. sammen med meget
store IT-investeringer, desværre medførte et ikke
acceptabelt underskud på ca. 2 mio. kr.  Ledelsen
havde derudover i alt for høj grad fokuseret på mar-
kedsføring af Vagtbureauet og de daværende planer
for sammenlægning af alle tre vagtbureauer til ét
fælles vagtbureau. Der blev således fokuseret alt for
lidt på Vagtbureauets drift og finansielle stilling,
som var anstrengt efter det udækkede underskud for
året 2001 på 0,7 mio. kr.

Den daværende direktør gennemførte hertil en kon-
sekvent forkert rapportering om Vagtbureauets fi-
nansielle situation. Dette blev først opdaget for langt
henne på regnskabsåret til at der kunne rettet op på
situationen. Direktøren blev bortvist i efteråret og
et større arbejde med at dels begrænse tabene og
dels iværksætte opstramninger blev indført.

Til trods for denne turbulente periode formåede
medarbejderne at fastholde et aktivitets- og
omsætningsniveau som året før.

Der har hen over sommeren 2003 været drøftelser
med H:S omkring en afklaring af underskuds-
dækningen, og forhandlingerne forventes at være til-
endebragt inden udgangen af september, således at
budget for 2004 kan godkendes iht. tidsterminerne.
Det skal bemærkes, at H:S har rejst stor tvivl om
grundlaget for at Vagtbureauet kan få dækning hos
H:S for disse underskud. Således er H:S fremkom-
met med et forligsoplæg, der sammen med et tilsagn
fra FADL København Kredsforening, skulle kunne
dække de samlede tab. På nuværende tidspunkt ken-
des resultatet af disse forhandlinger endnu ikke.

På Kursusaktiviteten blev der også i 2002 præsteret
et underskud i størrelsesordenen ¼ mio. kr., som
efterfølgende sammen med underskuddet for 2001,
bliver inddækket af de opkrævede kursusmidler i 2003.

Endelig var der også et mindre underskud på
dagpengerefusionen, hvilket beløb sammen med et
tilsvarende underskud for 2001, opkræves hos kun-
derne i 2003.

Hele denne uheldige resultatudvikling i 2001 og 2002
har også sat Vagtbureauets likviditet under et stort
pres, og i de kommende år, vil der være et fortsat
behov for en konstant fokusering på reduktion af
dette likviditetsbehov.

2. Vagtbureauets drift i indeværende år
Vagtbureauets drift har i året 2003 været præget af
en stor opmærksomhed på dels de daglige omkost-
ninger inkl. opbremsningen i IT – omkostningerne og
dels en fastholdelse af omsætningen af både løse
vagter og holdvagterne. Hertil har der været fokus
på en tilpasning af organisationen og ansættelse af
ny daglig leder.

På omsætningssiden, har der totalt set i de første 8
måneder, været en fremgang i omsatte timer på 7%.
Da der samtidig har været en takstforhøjelse, er der
således opnået en positiv stigning i den fakturerede
omsætning på 12% set i forhold til året før. Der
forventes således en meromsætning på hele året på
12%, sammenlignet med 2002.  På omkostningssi-

den, har de markante tiltag, der blev iværksat ul-
timo 2002 og primo 2003, medført et lavere
omkostningsbillede. Oprydningen af 2002 situatio-
nen har også i første halvår af 2003 medført ekstra
arbejdsbyrder og slutomkostninger, men alligevel
kunne de samlede omkostninger for 1. halvår 2003
holdes på det budgetteret niveau, hvilket set i for-
hold til 2002, var en reduktion på 10%. På årsbasis
forventes de samlede administra-tionsomkostninger
at ligge 20% under 2002 niveau, svarende til en be-
sparelse på ca. 1½ mio. kr.

Disse besparelser sammenholdt med den stigende
omsætning, forventes at give et positivt årsresultat
for 2003 på ½ mio. kr.  Likviditeten har hen over året
kunne holdes inden for de bevilligede rammer.

Specielt omkring IT-siden kan nævnes, at der nu ikke
er flere omkostningstunge investeringer og at udgif-
terne omkring driften mærkbart er reduceret. De
store fælles anskaffelser i 2001 og især, 2002 blev
dels udgiftsført og dels aktiveret, således at der også
i de kommende år vil være en regnskabsmæssig ef-
fekt, i forbindelse med de foretagne afskrivninger.
Den interne fordeling mellem de 3 vagtbureauer af
de fælles IT-omkostninger er p.t. genstand for en
revurdering, idet der ikke er fordelt omkostninger i
henhold til den oprindelige fællesaftale. Hvis dette
medfører en ændret fordeling, vil det komme Vagt-
bureauet til gavn med et vurderet beløb i størrelses-
ordenen 0,3 – 0,5 mio. kr.

3. Igangværende retssager
Der blev i foråret 2003 forligsmæssigt afsluttet en
retssag, anlagt i 2001 omhandlende løn i en opsigelses-
periode. Af igangværende sager i 2003 henstår dels

et krav om udbetaling af kompensation rettet fra en
tidligere medarbejder, der i 2002 blev bortvist på
grund af grov illoyalitet og dels politianmeldelsen af
selskabets forrige direktør og det rejste erstatnings-
krav fra Vagtbureauet.

4. Kursusaktivitet
Der har over året været en stigende kursusaktivitet.
De nye brand- og genoplivnings-kurser, der er en
afledt følge af akkrediteringsarbejdet i H:S er nu
indarbejdet i SPV-kurset. Tidligere SPV-kursister
har nu for en stor dels vedkommende, gennemført
disse to akkrediteringskurser.

5. Markedsføring
I 2003 har der været sat fokus på en forbedret effek-
tivitet omkring dækning af vagter. Således har
dækningsprocenten på SPV vagterne ligget over 97%
imod 2002 niveauet på ca. 92%. Hertil kommer en
øget indsats på dels de nuværende hold og dels på
helt nye hjemmehold. Af øvrig indsats, kan nævnes
FADL’s tolke, der er medicinstuderende med vagter-
faring og taler et andet sprog så godt, at de kan
fungere som tolke ved lægelige samtaler på enten
hospitaler eller hos læger i praksis. I juli fik Vagt-
bureauet godkendelse fra Københavns Kommunes
sundhedsforvaltning som tolkebureau. Der vil i sagns
natur ikke hér blive tale om en stor omsætning, men
”produktet” indgår i det udvalg af vagter, som vi kan
tilbyde de studerende.

Generelt kan nævnes, at der i den kommende tid, vil
blive sat flere ressourcer ind i markedsføringen af
Vagtbureauet, både over for de studerende og hospi-
talerne mm.

ROYALE INDRE ORGANER
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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 gunsti-
gere vilkår end danske forlag kan tilbyde.
2)De studerende får i stigende grad adgang til ulov-
lige kopiudgaver af lærebøgerne.
3)Nye studieordninger på medicinstudiet har gjort
indkøbsmønsteret hos de studerende mere uforud-
sigeligt.

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-
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.

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
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AKUPUNKTUR-
WEEKEND D. 3-5.
OKTOBER
Stadig pladser! Meld dig til i
dag!

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

Weekenden finder sted i en hytte ved lamme-
fjorden (nær Holbæk) Pris: 200 kr.
Mere information og tilmelding på vores hjemme-
side www.studmed.ku.dk/gim, eller ved henven-
delse på gruppengim@groupcare.dk

Arrangeret af GIM, gruppen for integreret medi-
cin

LAAAANG
FREDAGSBAR
Fredag d.3.oktober
Fra 11-24

Kom og drik dig ned som sæd-
vanlig, dit stive apparat !!
(Ja, der er dig, vi mener)

HUSK: Kun adgang med studiekort fra Panum,
eller i selskab med en, der har ovennævnte studie-
kort.
1 gæst pr. Studiekort

HUSK OGSÅ: Døren lukker allerede kl. 23, så
det nytter ikke at stå udenfor og tigge om at
komme ind i klubben klokken halvtolv.

Vi glæder os til at se dig !!!
Studenterklubben

PANUMMESTERSKABER I
BORDFODBOLD !!!

Så er det igen tid til at finde ud af hvem der har
de hurtigste håndled, svedigste skubskud og
sygeste synapser på Panum !!!!

Det  dre jer  s ig  se lvfø lgel ig  om
Panummesterskaberne i Bordfodbold, som finder
sted i Studenterklubben d. 24. oktober kl. 14 i
forbindelse med 69-timersbaren og DU opfordres
hermed til at sætte et kæmpe kryds i kalenderen
!

Tilmelding sker på dagen mellem 12 og 13.30 og
der vil vanen tro være pokal til mestrene og
flotte præmier til de næste to pladser.

Regler:

1.Der må ikke snurres ukontrolleret med stæn-
gerne
2.Der spilles med ”tabers bold”, hvilket betyder,
at hvis man scorer, så starter det andet hold med
bolden med midtbanen, hvorefter begge angri-
bere melder klar, før spillet sættes i gang.
3.Hvorvidt midtbanemål tæller, aftales mellem
parterne før kampen.
4.Turneringsform besluttes af arrangøren på da-
gen alt efter antallet af tilmeldte hold.
5.Moderat verbal tilsvining er tilladt.

I og med at det de sidste par år har været ældre
studerende, der har vundet pokalen, opfordres
nystartere og fase 1ére til at forsøge sig med lidt
modstand...

Ved spørgsmål el lign. kontakt undertegnede på
20772055 eller skriv til vagthaj@hotmail.com
Imran Rashid, 11. semester

SCOREBOGEN 2003-2004
Scorebogsredaktionen er kommet på benene igen.
Så nu får DU atter muligheden for at genfinde den
søde fyr/tøs du gerne vil i kontakt med efter
øltågerne i den første fredagsbar.
Prisen for årets Scorebog vil være kr. 50,-.
Hvordan får jeg fat på den??
Nedenstående liste er en oversigt over hvornår
der bliver taget billede af netop dit hold. Vær der
eller vær firkant! Når du møder op til fotografe-
ring skal du huske at medbringe kr. 50,- i kontan-
ter. Scorebogsredaktionen vil nedfælde din bestil-
ling og bogen vil kunne afhentes ultimo oktober/
primo november efter opslag i MOK!

Husk at såfremt du er forhindret i at være tilstede
den pågældende dag og alligevel gerne vil eje et
fornemt eksemplar af Scorebogen, så sørg for at
give penge til en fra dit hold som godt kan møde
op.

Hvis der skulle være et eller flere hold, der hellere
vil tage deres eget billede, kan dette aftales ved
at kontakte Morten H. på adressen
aunegaard@yahoo.dk.

Stud.med.’ere der har semesterfri kan møde op
Fredag den 3. oktober kl. 16.00 foran klubben og få
taget et billede!
4. Semester
401 Fredag den 3. oktober15.00 Foran Klubben
402 Fredag den 3. oktober15.00 Foran Klubben
403 Fredag den 3. oktober15.00 Foran Klubben
404 Fredag den 3. oktober14.00 Foran Klubben
405 Fredag den 3. oktober10.00 Foran Klubben
406 Fredag den 3. oktober14.00 Foran Klubben
407 Fredag den 3. oktober15.00 Foran Klubben
408 Fredag den 3. oktober15.00 Foran Klubben
409 Fredag den 3. oktober14.00 Foran Klubben
7. Semester
KRH Fredag den 3. oktober 14.00 Foran Klubben
KKK Fredag den 3. oktober 14.00 Foran Klubben
KKAFredag den 3. oktober 14.00 Foran Klubben
8. Semester
KRH 1+ 2 Onsdag den 1. oktober 11.00Foran Klub-
ben
KRH 3+5 Onsdag den 1. oktober 11.00Foran Klub-
ben
KRH 4 Onsdag den 1. oktober 11.00 Foran Klubben
KRH 6+7 Onsdag den 1. oktober 11.15 Foran Klub-
ben
KRH 8+9 Onsdag den 1. oktober 11.15 Foran Klub-
ben
KKK1+2 Onsdag den 1. oktober 11.30 Foran Klub-
ben
KKK3+4 Onsdag den 1. oktober 11.30 Foran Klub-
ben
KKK 5 Onsdag den 1. oktober 11.30 Foran Klubben
KKA 1 Onsdag den 1. oktober 11.45 Foran Klubben
KKA 2 Onsdag den 1. oktober 11.45 Foran Klubben
KKA 3 Onsdag den 1. oktober 11.45 Foran Klubben
KKA 4 Onsdag den 1. oktober 11.45 Foran Klubben
KKA 5 Onsdag den 1. oktober 11.45 Foran Klubben
10. Semester
KKA1-5 Fredag den 3.Oktober 15.00-16.00 Foran
Klubben
13. Semester
KRH Fredag den 3. oktober 15.00-16.00 Foran klub-
ben
KKK Fredag den 3. oktober 15.00-16.00 Foran klub-
ben
KKA Fredag den 3. oktober 15.00-16.00 Foran klub-
ben

Diverse fotos
Semersterfri Fredag den 3. Oktober 16.00 Foran
Klubben
Vinterstart Lørdag den 4. Oktober 22.00-00.00
I klubben
Vi ses
Scorebogsredaktionen

SÅ ER DET SIDSTE CHANCE
FOR AT FÅ SCOREBOGEN
2003/4!!!

Er du en af de uheldige, eller glemsomme, der
glemte kontanter til fotosessionen får DU nu
chancen for at erhverve dig et eksklusivt eksem-
plar af Scorebogen…

Dette finder sted FREDAG DEN 3. OKTOBER
I KLUBBEN FRA KLOKKEN 14 – 16!! Derfor
husk 50 gode danske kroner – så er du også sikret
en Scorebog.

Derudover tilbyder vi, at de som ikke figurerer
på holdbillederne, kan få taget et solo shot der
vil blive klippet ind på det respektive holdbillede.

Basisgrupper der er interesseret i at få et billede
i Scorebogen kan kontakte os på følgende mail:
Tlafrenz@stud.ku.dk eller writekob@hotmail.com
ellers kan basisgrupperne møde op i klubben den
3. Oktober kl. 16.

MVH
Scorebogsredaktionen

Royale basisgrupper
ROYALE INDRE ORGANER
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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.

VIL DU VÆRE 100% SIKKER
PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER?

SPV hold 1501 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.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 9. oktober 2003 til Vagt-
bureauet

Yderligere info: Kontakt vagtbureauet.

HJEMMEHOLD  -  SPV- HOLD
1505.

Til hjemmehold, der passer 2-årig dreng i Holte, søges
2 nye holdmedlemmer.
Holdet dækker nattevagter 5 dage/nætter ugentligt i
tidsrummet kl. 21.30 – 7.30.

Patienten har en ikke diagnosticeret hjernelidelse og
dertil relateret epilepsi og
psykomotorisk retardering.

Arbejdsopgaverne består – ud over den almene barne-
pleje -primært  i observation med henblik på anfald og
behandling efter instruks, indgift af mad (pr. os el.
alternativt i PEG-sonde) samt medicingivning.

Vagtkravet er min. 4 vagter pr. måned.

Kvalifikationer: SPV med min 400 timer, meget gerne
børneerfaring/B-SPV kursus.
SKAL være ikke-ryger.

Ansøgningsfrist : Fredag d. 10. oktober til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til holdleder
Heidi på 45422763 eller til 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:

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
afdelinger.
·At blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex
(PDM).
·At kunne arbejde selvstændigt – typisk med ansvar
for en patient.
·At blive oplært i og fortrolig med at køre kontinuerlig
hæmodialyse (PRISMA).
·At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting
der hører til arbejdet på en intensiv afdeling – såsom
psysisk observation, personlig pleje af patienten, ar-
bejde med pårørende, akutte livsreddende procedurer,
opsætning af respirator/BiPAP/CPAP plus meget, me-
get mere.

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

Oplæring :
·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.

FASTHOLD 4409 PÅ
RIGSHOSPITALET SØGER 2
NYE VENTILATØRER.

Arbejdet består i monitorering af epilepsi-patienter, ind-
lagt med henblik på diagnostisk udredning eller neuro-
kirurgisk intervention. Arbejdsopgaverne er blandet
SPV og VT, alt afhængig af patienterne indlagt.
Sted: Neurokirurgisk afd. 2094, rigshospitalet.
Krav: Du skal have 100+ timer, samt tage din del af de
upopulære vagter, dvs. nat og weekend.

Neurokirurgisk erfaring er en fordel, men ikke nødven-
digt for at søge. Antallet af medlemmer på holdet
bliver løbende justeret, således at vagtkravet ikke
overstiger 4 om måneden.

Yderligere oplysninger: Fås hos holdleder Dennis
Röser, 32966840
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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.

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 kirurgi.
-Bestået eksamen i farmakologi og microbiologi.
-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

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
Karsten Wiborg, tlf.: 2623 2493

Ansøgning: Hurtigst muligt til Vagtbureauet.

Tip en 13-er
1 Hvad er det første, man skal undersøge hos en bevidst-
løs person?  1: Luftveje X: Vejrtrækning 2: Puls

2 Hvad står RICEM for?  1: Rest, Ice, Compression, Eleva-
tion, Mobilization X: Rest, Ice, Compression, Elevation, Manipulation
2: Rest, Ice, Compression, Elevation, Monitoring

3 Hvor lægges en nødtracheostomi?  1: Mellem 2. og 3.
trachealring X: Mellem cartilago cricoidea og cartilago thyroidea 2:
Mellem cartilago thyroidea og os hyoideum
4 En person på skadestuen fortæller at han 6-7 timer for-
inden har spist svampe som han selv samlede i en skov. Han har
kvalme og opkastning. Hvad gør du?  1: giver aktivt kul, evt.
rehydrering. X: tager type og forlig mhp. blodtransfusion. 2: venter til
bagvagten kommer forbi.
5 Ved beregning af maximal ilt exponering med henblik
på at undgå ”Pulmonary Oxygen Toxicity” ved dykning med
NITROX bruges forskellige begreber. Hvilke?  1:Udregning af
max pO2 med henblik på at holde dette under 1,4ata. X:Procent
beregning vha. den såkaldte “CNS clock” %-tabel og holde antal %
under 100. 2:Udregning af antal OTUs eller UPTDs med henblik på at
holde disse under max. tilladte værdi.
6 En mand har skåret et stykke af en finger med en rund-
sav. Hvad gør du?  1: Snøre en knebelpres om overarmen for at
standse blødningen, give ham det afskårne fingerstykke i munden og
tilkalde en ambulance. X: Får ham til at lægge sig ned og holde armen
med den afsavede fingerstump lodret op. Du lægger den afsavede
stump i en plastikpose, som lukkes og kommes i en anden plastikpose
med isvand. Så tilkalde du ambulancen.. 2: Trykker en finger direkte
i såret og standse blødningen. Fingerstumpen kan der ikke gøres noget
ved, så den efterlader du.

7 Din mand kom til at drikke af en kop med afløbsrens i
stedet for koppen ved siden af med sodavand. Det svier på læber,
i mund og i hals. Hvad gør du?  1: Sender ham på skadestuen. X:
Giver ham et brækmiddel og tilkalder ambulancen. 2: Giver ham rige-
ligt vand eller mælk at drikke og tilkalder ambulancen.

8 En dykker kommer op til overfladen og har blod i sin
maske. Hvad er den mest sandsynlige årsag?  1:Dykkeren fik
næseblod under vandet. X:Dykkeren glemte at trykudligne på vej op.
2:Dykkeren har fået en bihulesqueeze.
9 Din datter er blevet stukket af en bi eller hveps. Hun får
udslæt over hele kroppen og er stakåndet. Hun er blevet stukket
før, men det gav ikke allergisk reaktion. Hvad gør du?  1: Smører
hende ind i antihistaminsalve. X: Bader hende i vand for at lindre
kløen. 2: Tilkalder læge eller kører på skadestue.

10 Hvad er det nyeste princip når man giver hjertemassage
og kunstigt åndedræt til børn?  1: 15 – 2 X: 5 –1 2: 5 – 3

11 Hvor meget bidrog Danmark med til afhjælpning af hu-
manitære katastrofer i 2002?  1: 1. mia. kr. X: ½ mia. kr. 2:
750.000.000 kr.
12 Patienten kommer i skadestuen med højresidige skulder-
smerter og besvær med at løfte armen. Tilstanden er fremkom-
met efter reposition af luxeret højre skulder 3 dage forinden.
Objektivt: Du lægger mærke til at hun hælder kroppen til højre
side, du finder nedsat kraft (grad II) af skulderleddets abduktion
samt et sensorisk udfald lateralt på skulderrundingen. Hvad
mistænker du?  1: n. musculocutaneus X: en patient med psykisk
overbygning 2: n. axillaris læsion
13 Hvad skal du den 8/10 fra 9-12?  1: Sove x: Læse – læse –
læse 2: Jeg skal selvfølgelig til fagligdag om førstehjælp.

1    X 2
1    X 2

LØS QUIZZEN OG AFLEVER DEN PÅ FAGLIGDAG D. 8/10 (SE SIDE 15)
OG VIND EN BOG FRA FADL’S FORLAG.

Den Royale MSR-Quiz

Navn:

Semester:

E-mail:

Knip knip
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Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.5). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.

Telefon 3532-6400.  Homepage: www.studmed.ku.dk/msr  E-mail: msr@studmed.ku.dk

Ordinært MSR møde
Torsdag den 2/10 kl.16.00

i mødelokale 1.2.15

Dagsorden:
1.   Formalia
2.   Nyt fra semestrene
3.   Nyt fra udvalg
4. Studieordningsændringer
5.   Integration på 2.sem
6.   Kommunikationsundervisning
7.   Blokkurser generelt
8.   Studienævnsmøde
9.   Ankenævnet
10. Stormøde den 4/10
11. Meddelelser
12. Evt.

Mødet kommer til at vare ca.2 timer

Ad 4: Bl.a. på baggrund af en skrivelse
fra MSR til studienævnet vedr. forslag
til justeringer på ny studieordning, har
Semesterudvalgsformændene fra 1-5
semester i fællesskab diskuteret
forslag til ændringer på hele fase 1 på
ny studieordning.
Der skal nu tages endelig beslutning i
studienævnet, hvilke ændringer der
skal foretages på ny studieordning.
Planen er at ændringerne delvist
allerede skal have effekt fra foråret
2004.

Ad 5: Opfølgning fra det ekstra ordinære
MSR møde.

Ad 6: Opfølgning på sidste møde.
Følgegruppen har nedsat et udvalg der
har udarbejdet et notat omkring
kommunikationsundervisning, hvilket vil
blive sendt ud inden mødet.

Ad 7: Generel diskusion om MSR's
holdning til Blokkurser.

Ad 9: Der mangler flere
studenterrepræsentanter i
ankenævnet, hvor flere sager ligger og
venter. Fremtidig plan for ankesager...

MVH. Bo Biering-Sørensen
Formand for MSR

 
 
 Det Medicinske Studenterråd

 Generalforsamlingen og Opstillingsmøde:
Torsdag den 2/10 ca. kl.18.00 i mødelokale 1.2.15
(efter det ordinære MSR møde)

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Fremlæggelse af budgetforslag
6. indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse bestående af 5 personer:
- Formand
- Økonomisekretær
- Kontaktperson til forenede studenterråd
- Kontaktperson til Studienævnet for Medicin
- Menigt medlem af bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Valg af repræsentanter til studienævnet (5 studerende)
10. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og bestyrelser
11. Nedsættelse af og valg til udvalg under MSR
12. Eventuelt

Håber på at se en masse medicinstuderende med interesse
for sit studie til det ordinære MSR møde og Generalforsam-

lingen den 2/10!!!!

ROYALE INDRE ORGANER
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Årets mediciner-skitur
Grand Domaine Valmorel i uge 5 eller 6

Inkluderet I rejsens pris:
• 8 dages stort liftkort
• 180 km. Pist
• Sovebus
• 4 – 6 pers. Lejligheder
• Beboelse i centrum m. direkte adgang til pi-

sten

Pris: uge 5: 2.350,- uge 6: 2.495,-

Vi rejser med SNE&SNÖ som sørger for alt det praktiske f.eks.
afterski, pub crawl, Tour de Chambre mm.

Tilmeld dig nu på www.snesno.com adg.nøgle: Panum.

Kontakt: Nicolai, tlf.: 61330634, mail: rhee@stud.ku.dk

Generalforsamling og
Opstillingsmøde i

Det Medicinske Studenterråd
Afholdes torsdag den 2/10 efter det ordinære MSR møde

Hvilke 5 studenterrepræsentanter skal sidde i studienævnet det næste år???
Hvem skal sidde i bestyrelsen i MSR det næste år???
Hvem skal være formand for MSR det næste år???

Hvis du er interesseret i at have indflydelse på hvordan dit studieforløb er, bør du troppe op til General-
forsamlingen/ Opstillingsmødet i MSR den 2/10 og være med til at bestemme hvem der skal sidde i de
styrende organer og dermed have afgørende indflydelse på hvordan DIT STUDIE kommer til at se ud.

På det ordinære MSR møde der afholdes før generalforsamlingen, skal der bl.a. tages endelig stilling til
hvilke ændringer vi (studerende) ønsker foretaget på 1-5 semester, da det er på som punkt på næste

studienævnsmøde.
- Skal 4 og 5 semester eksamen slås sammen til en kæmpe eksamen (som semesterudvalgs-

formændene ønsker det??)
- Skal der laves en ”færdighedstestende mundtlig eksamen” oven i den skriftlige integrerede eksa-

men efter 4 og 5 semester (som semesterudvalgsformændene ønsker det??)

Kom til MSR mødet og generalforsamlingen og vær med til at afgøre din fremtid på studiet!!!!

ROYALE INDRE ORGANER
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HVAD OG HVEM ER PUBLIC
HEALTH?

Er der en rejseglad barfodslæge gemt i dig, eller
måske en sundheds-freak som gerne vil beskæftige
sig med børn og unges sundhed i dagens Danmark.
Er du nysgerrig og har lyst til at møde nogle fra
IMCC ’s Public Health gruppe, så kom til møde den 1
Oktober på IMCC kontoret Kl. 17 30.

Kom mange og muntre!

BLIV JÆGERSOLDAT MED
IMCC/ULAND

En jæger er en specialuddannet professionel der
har gennemgået en særlig og krævende uddan-
nelse!!!!!!

Du får 1-11/2 års uddannelse med SPECIALKUR-
SUS i

· Køreteknik på ufremkommelige veje i bil, på mo-
torcykel eller æselryg
· Spansk/engelsk
· Tropemedicin
· Ulandspædagogik
· Ulandsarbejde
· Psykologi

Alt betalt!
Du får 14 MÅNEDERS UDSENDELSE i Ghana el.
Bolivia med SPECIALUDDANNELSE  i

· Udfordring
· Målrettet arbejde
· Rejse
· Ny kultur
· Samarbejde
· Jagt
· Administrere en opgave til op i mod 7 mio. kr.
· Undervisning
- Store oplevelser
· Arbejde i flere kilometer højde
· Arbejde i 50 graders varme
· Taktik

Alt betalt og lønnet!

Du bliver FÆRDIGUDDANNET professionel
med følgende KVALIFIKATIONER

o Arbejde under barske vilkår
o Løse krævende opgaver
o Projektleder
o Organisator
o Administrator
o Underviser
o Udholdende
o Menneskelig kundskab

HVEM
o Medicinstuderende (På 2. del af studiet)
o Folkesundhedsvidenskabsstuderende (bestået
bacheloruddannelsen)
o Kæreste/kone/mand (Alle typer)

HVORDAN
o Ansøgning til februar 2004
o Hold øje med informationsmøder i december/ja-
nuar/februar

o Kontakt;
- Stephanie/Andreas (Ghana), steph@medicinsk.dk
- Anders/Carolina (Bolivia), hvelplund@stud.ku.dk
- Anja/Simon (Bolivia) anja_simon@hotmail.com

MØDE I IMCC-EXCHANGE
Tirsdag den 7. oktober klokken 17 i FADL’s mødelo-
kale
Vel mødt!

Kære alle,
PIT holder møde og
legatansøgningsmøde d.
15.10.2003, kl.17.00 i
IMCC’s lokaler. Her er
mulighed for at få fin-
pudset ansøgningerne så
”millionerne” kan rulle samt hilse på alle de andre
som skal af sted og de andre aktive. Vi glæder os til
at se jer!

Jonas
PIT

SEXEKSPRESSENS
MÅNEDSMØDE

Tid:
Torsdag d. 3. oktober kl. 17:00.

Sted:
De runde sofaer i kantinen.

For hvem:
Alle nye og gamle sexeksere...
- samt alle andre nysgerrige.
- Hvis du er helt ny i sexekspressen, holder vi
et lille intromøde kl. 16:00 inden det ”rigtige” møde.

Kom glad, kom frisk, eller bare kom...
Kom gerne talstærkt, da vi skal have taget billede
til scorebogen….

Kærlig Hilsen
Sexekspressen

Royal IMCC
ROYALE INDRE ORGANER
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AT LEDSAGE EN LÆGE PÅ
VESTBREDDEN.
”Det var den dag, min søn døde. Han blev skudt”
siger Youssef. Youssef er læge. Vi er ved at lave
ultralydsundersøgelser af gravide, og jeg har lige
regnet kvindens terminsdato ud og skrevet det på et
stykke papir. Og så er det, Youssef siger det, henka-
stet. Jeg aner ikke hvad jeg skal sige.

Vi er i Beit Lekia, en lille landsby på Vestbredden
for at bemande den lokale sundhedsklinik for en dag.
Vi er kørt der til imorges fra Jerusalem – en læge, en
sygeplejerske og jeg, en dansk medicinstuderende.
Det er varmt og luften flimrer i solen. Vejen dertil
er smal og slidt, og snor sig ind og ud mellem bjer-
gene med oliventræer og terasser og et enkelt søv-
nigt æsel. Men vejen er spærret, med tre store beton-
piller, og en masse jord. En roadblock, hedder det.
Israelerne siger, den er lavet for at skabe ”security”
men det er svært at se, hvordan det skulle skabe
sikkerhed. Man kan sagtens komme forbi, hvis man
står ud af bilen og kravler over jordbunken. Man kan
bare ikke få sin bil med sig.
”It is only to make life difficult” siger sygeplejersken
Rawla og trækker på skuldrene.

Vi stiger ud af bilen, fordeler poserner med medicin
og autoklaveret udstyr og receptblokke imellem os,
og kravler over jordbunken. Efter at have gået et
stykke ud af vejen bliver vi samlet op af en bil der
kører os til Beit Leikia.

Klinikken er åben og fuld af folk. Her er flest kvin-
der: Gamle, med gråt hår og tandløse smil, og unge
med gravide maver og snottede unger. I traditio-
nelle palæstinesiske kjoler med broderier, sådan nogle
som hippierne gik rundt i i Danmark i 70erne. De
taler arabisk til mig og smiler og griner af mine
ubehjælpsomme forsøg på at svare. Det er hulens
svært at lege læge når man ikke kan sproget. Lægen,
Youssef har læst i Spanien, så ham kan jeg godt tale

med. Vi bruger det meste af formiddagen til at lave
ultralydundersøgelser af gravide. Det er det helt
store tilløbsstykke – der kommer en kvinde, der er
gået to uger over sin menstruation og vil vide om det
er en pige eller en dreng. Youssef må skuffe hende –
det kan han ikke svare på.

Youssef viser mig, hvordan jeg skal regne termin-
datoen ud udfra sidste menstuationsdag. Jeg regner
terminen ud for den næste kvinde i konsultationen:
25. oktober. Youssef kigger på datoen. Så siger han
det med hans søn.
Jeg bliver helt paf. Kvinden sidder stadig i konsulta-
tionen. Og hvad er det nu man siger? Nej, det var da
skrækkelig...? Må jeg kondolere...? Eller hvad? Da
kvinden er gået fortæller han mig historien:

Hans søn hed Karim og han var smuk og sjov. Youssef
er gift med en spansk kvinde han mødte da han læste
i Spanien. De har fem børn. Men Karim var den
flotteste af dem alle sammen.
”Han var 193 høj. Det har han fra sin mor – ikke fra
mig. Alle kunne lide ham.”  De boede allesammen i
deres hus i Ramallah, et hus i centrum med figen-
træer og vinplanter henover gården. Karim gik i
gymnasiet. En dag havde der været en demonstra-
tion i byen mod den israelske besættelse.
”Det var en stor fredelig demonstration, og alle sko-
leeleverne deltog, også Karim og hans klasse. Alle
civile. Men soldaterne åbnede ild og skød ind i mæng-
den.” Karim var en af dem, der blev ramt. Han var 16
år.
”Det er det værste der nogensinde er sket for mig.
Jeg tror aldrig jeg kommer til at forstå at han er
død. Han har et gravsted i Ramallah. Jeg kommer
stadig derud. Men jeg er holdt op med at tage blom-

ster med til ham. Det er bedre at give blomster til
de levende en til de døde.”

Efter at Karim døde tog hans kone til Spanien med
resten af børnene.  Jeg spurgte, om han også havde
overvejet at rejse.
”Nej,” sagde han. ”Jeg hører til her. Jeg har været
længe nok væk herfra. Det her er mit land.” Youssef
håber at hans familie kommer tilbage, når det er
blevet lettere at være her – eller når børnene er
blevet større.
”Ser du, det er svært at være ung i Palæstina. Hvis
man er ung og palæstinenser, så ser de israelske
soldater én som terrorrist. Ud af Karims venner og
klassekammerater er der idag 20 der enten er døde
eller sidder i fængsel på ubestemt tid.”

Vi bliver afbrudt – næste patient synes hun har ven-
tet længe nok. Lidt senere  kommer Rawla, sygeple-
jersken og spørger om vi vil have frokost. Der er
nybagt brød og friskplukkede oliven, som folkene i
landsbyen er kommet med. Og tomater og hommos,
og friske figner. Vi spiser, og de andre griner, og
snakker og snakker, og jeg forstår ikke et ord.

Inden vi begiver os tilbage til  Jerusalem skifter
Youssef tøj. Han tager khaki-farvet vest på, og
baseballkasket og flyverbriller.
”This is my dress to pass check-points.” siger han og
griner.  Jeg kan godt forestille mig, at det virker:
Han ligner på en prik en tysk journalist.
—————————————————————————
Maren Rytter holder semesterfri efter 8. semester
og er sammen med 3 andre medicinstuderende ud-
sendt SCORP og Folkekirkens Nødhjælp i de besatte
palæstinensiske områder. Formålet er ved hendes
tilstedeværelse at lette palestinensiske læger og
patienters færdsel i områderne.  Hun er pt. placeret
på hospitalet Augusta Victoria i Østjerusalem, og
ledsager hospitalets ”mobile klinikker” til isolerede
landsbyer på Vestbredden.

PROGRAM FOR
EFTERÅRET 2003

02.10 Chicago
09.10 A Clockwork Orange
30.10 Confessions of a Dangerous Mind
06.11 Lilja 4ever
13.11 Kortfilmstema om Panum Instituttet
20.11 The Godfarther part I
27.11 The Ring

TIL ALLE 1. SEM. STUDERENDE
Hvis du er medlem af FADL og er på 1. seme-
ster er filmkubmedlemsskabet GRATIS! Sam-
arbejdet mellem FADL og P8'n sikrer at alle
nye studerende med FADL medlemskab kan
se alle semesterets film GRATIS!

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
60 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger.

FILMKLUBBEN P8'N

PRÆSENTERER
WWW.P8N.DK

TORSDAG DEN 2. OKTOBER
VISER FILMKLUBBEN P8'N

I 1920’ernes brølende Chicago bliver wannabe cabaretsangerinden
Roxie Hart anholdt for mordet på sin elsker. I fængslet møder hun
den feterede Velma Kelly, der er har dræbt sin mand og søster. Den
smarte advokat Billy tager sig af begge sager og forsøger at gøre
Roxie til en celebrity. Det synes Velma ikke om, og snart er de to
tugthuskandidater i gang med at overgå hinanden i jagten på en
plads i mediernes søgelys.

Debat
ROYALE INDRE ORGANER & DEBAT
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AUSTRALSK
BRYLLUPS-
TRADITION
- EN ØJENVIDNEBERETNING
MOK har længe været i besiddelse
af troværdige oplysninger om at
Mary og Frederik ville annoncere
deres forlovelse i dette efterår.
Derfor anså vi det for vigtigt at
undersøge australieres måde at
holde bryllup så vi ved hvad vi kan
forvente os af det kommende royale
bryllup.

I den forgangne sommer har MOK's
udsendte været på research tur til
Australien for at finde ud af, hvordan
et australsk bryllup normalt forløber.
Jeg var så heldig at en af mine danske
venner skulle giftes med en australsk
tøs.

I Danmark er vi vant til mange ting i
forbindelse med bryllup. Vi har vores
traditioner som sangskrivning, lange
taler, sokkeklipning og ikke mindst
brudevalsen. Gudskelov for reglen om,
at den skal danses inden midnat, for
nogle gange er det det eneste der
redder en fra den sikre død i
forbindelse med bagendens fusion med
stolen!

D. 2. august befandt jeg mig på
stranden i den lille søvnige turistby
Bargara med storslået udsigt til
Stillehavet og en fornemmelse af Great
Barrier Reef to timers sejlads fra byen.
Det lykkelige par blev viet under
palmerne kl 15.
Kl 18 startede festen i Bargara
golfklubs lokaler. 84 gæster. Jeg sad til
højbords med brudeparret, da jeg var

Best Man, hvilket sandsynligvis så
betyder at gommen var en tæt nr. 2.

Jeg havde forberedt min tale, da det
var forventet at best man skulle holde
en af dem. Da klokken var henad 20 og
vi allerede var igennem 5 taler og alle
tre retter, var folk mere eller mindre
ustyrlige. Nogen sad og halvsov.
Bordplanen var allerede efter
forretten blevet til almindelig anarki,
da folk jo, meget fair, ikke synes at
arrangøren skal bestemme hvem de
sidder og snakker med.
Kl 2030 var det tid til min tale.
Aftenens toastmaster kom svedende
hen og spurgte nervøst om min tale var
lang. Jeg regnede med ca 5 minutter.
Han blev ligbleg og spurgte forsigtigt
om jeg kunne korte den lidt ned.
Jeg tog endnu et kig rundt på

forsamlingen. Nu var flere af
pladserne tomme og ejerne af dem stod
i baren og hang over deres øl. Flere var
udenfor, vist nok for at få lidt kølig luft
i de søvnige øjne.
Jeg var målløs. I Danmark havde vi
sandsynligvis lige været nået til
hovedretten på nuværende tidspunkt.
Og vi havde helt klart også været
igennem i hvert fald én halv-rimende
sang med 27 vers, hvor sidste vers jo

skal starte med ”Og så rejser vi os alle
med glasset i hånd….”

Jeg blev kaldt op til mikrofonen. Jeg
hørte flere højlydte suk undervejs. Min
tale blev på 30 sekunder. Et stort
tillykke herfra.

Efter middagen besluttede jeg at
opklare, hvordan australiere
forventede et bryllup skulle holdes.
Jeg fandt en god læremester i
toastmasteren Craig.
Det viser sig, at australiere normalt
holder af det uformelle. Middagen
starter som regel kl 18. Der står en
grill i et hjørne og folk nyder deres øl
og steger lidt kød. Der er 4
obligatoriske taler, og så gider folk
heller ikke høre mere på det. Man
sætter sig hvor man har lyst, og tøj er
aldrig slips og jakke. Man kommer
bare i noget afslappet, da der jo skal
være plads til maden og øllen.

Det forklarer jo en del. Og egentlig er
vi jo også forstokkede og formelle
herhjemme med al vores pomp and
circumstance.

Tilbage er så at vente med spænding
på det forestående bryllup mellem
Prince Fred og Princess Mary. Gad
vide om kongehuset tager denne
artikel til efterretning og holder en
uformel BBQ på Amalienborg
slotsplads med engangsgrill og kolde
flaskebajere. Mary’s familie ville sætte
pris på gestusen.

MOK-red/Jakob Raunsø

Mary Me,
       Mary!

Selvom ligheden er enorm er dette ikke
Frede og Mary på stranden i

Tasmanien, men Katja Stockholm
(hende med undertøjet) og Frede på

ferie.

AUSTRALSK BRYLLUP
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