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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: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen

2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen
Bispebjerg: Bygning 8, på trappen til 1. sal
Gentofte: Ved auditoriet.
Herlev: På repoen foran auditoriet
Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre: 1) Ved auditorierne

2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv.

2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal
Hillerød: Biblioteket
Roskilde: Studiesekretæren (Studenterhuset)
Køge: Studenterlokalet
Helsingør: Med. Amb, plan 3

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris. Abon-
nenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu (jehu@mok.info)

Denne uges forside:FADL

�������
���� ��� ��� 	�
��
� �� ��������
��������� ��� 	����� ������� ���� ��� �� �������

�	
�����
�� !����� ���� ������ �� ������� ��"�"#
$%��� ��������� &'''��%�����(
"#�#)� $����������� *����� +,�� -*�����

�
�����
.�-�� 	������� &'''��������(
���������/�0������ ������������ ���� ���#

�
����

�������

�������
�"�##� ���1�� .2-.3�42
����5���!����� ���� ��� �� ������� ��"�"#
������ ���� 67!��
�%� ���� 869

��
�����
�-����	�������� �� ������� ��"���
������	��������� ���� ��� �� ������� :�"��

Denne redaktion

���



�

���������������	
���������	
����
��������	���
 ��
�������
Sekretær Mette K. Kristensen, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Anette Laurvig Nielsen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)
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Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 9–14
Studentersekretærer: Maja Saabye
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Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post
Assistent: Hanne Jensen
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Jacob Rasmussen jr20@bbh.hosp.dk   Tirsdage 13.00-16.00
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KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid       Man-fre 8:30-12:30
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen
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Analysefase med henblik på at have et beslutnings-
grundlag
Dekanen lagde ganske rigtigt meget vægt på, at der
er tale om en analysefase. Den endelige beslutning
om besparelser sker først senere på efteråret. Og
han understregede, at studienævnene blot skal frem-
komme med besparelsesforslag for at analysere mu-
lighederne.

Det er rigtigt, at der endnu ikke er besluttet noget,
men man har bedt studienævnene fremlægge spare-
planer på 10% på undervisningsområdet og for
medicinstudiet 5 millioner på den kliniske del af stu-
diet. Man ved at sådanne besparelser af denne stør-
relsesorden vil have konsekvenser – det har man
accepteret. Det man ønsker, at analysere er
konsekvensernes omfang, så man evt. efterfølgende
kan undlade at spare på specielle områder, hvor be-
sparelserne synes uforsvarlige.

Analysefasens produkt, spareplaner svarende til 10%
på samtlige studier ved fakultetet vil udgøre
beslutningsgrundlaget i forbindelse med den ende-
lige afgørelse senere på efteråret.
Og der er ingen tvivl om at besparelser i den størrel-
sesorden, der er tale om, vil have konsekvenser for

kvaliteten af uddannelserne ved fakultetet.

Ingen dobbeltbesparelser – hvorledes sikres dette?
Dekanen angav, at det er studienævnene, der beslut-
ter, hvorledes der kan spares i studieplanerne. De
besparelser på 5%, som institutterne skal implemen-
tere (opsigelser mv.), kommer ikke til at få konse-
kvenser for studierne. Det er en vigtig løfte. Men
hvordan dekanatet vil sikre dette, blev ikke uddybet
på mødet!

Ikke 5 mio. kr. i klinikken – men samtidig delvis
fredning af de teoretiske fag
Dekanen markerede, at Studienævnet for Medicin
ikke nødvendigvis skal spare 5 mio. på den kliniske
undervisning. Beløbet er kun et forslag til analyse.
Han åbnede således for, at Studienævnet kan vælge
at prioritere anderledes. Samtidig gjorde dekanen
klart, at han 1) anser de teoretiske fag for essen-
tielle, og 2) at besparelserne i højere grad bør gen-
nemføres på den kliniske del af studiet, idet de teo-
retiske fag bar den største del af den ministerielt
foreskrevne afkortning af medicinstudiet fra 6 ½ til 6
år. Man må dog holde sig for øje, at undervisningen
i de kliniske fag ligesom de teoretiske fag er blevet
skåret med ca. 15-20% i forbindelse med afkortnin-
gen af studiet.
Dekanens udmelding må umiddelbart tolkes på føl-
gende måde: Studienævnet skal ikke nødvendigvis
finde 5 millioner på den kliniske undervisning, men
dekanatet vil ikke acceptere en spareplan, der fri-
holder den kliniske del på bekostning af de teoreti-
ske fag.

Tilbageførelsesgaranti – hvor skal pengene komme
fra?
Dekanen gjorde klart, at udgangspunktet for de
udmeldte sparekrav er et ”worst case scenario”. Men
udmeldingerne bygger selvfølgelig på en kvalificeret
vurdering, og man må således forvente, at dekanatet
anser det for sandsynligt, at besparelserne bliver af

en sådan størrelsesorden, siden de sætter en så stort
analysearbejde i gang.
Såfremt det viser sig, at der alligevel ikke skal spa-
res 30 millioner, så vil sparekravene på uddannelses-
området blive lempet. En udmelding vi som stude-
rende er meget tilfredse med. Desuden stillede de-
kanen en garanti for, at planlagte eller vedtagne
besparelser på studierne tilbageføres med en frak-
tion der mindst svarer til besparelsen, såfremt der
nu eller senere sker en bedring i de økonomiske ud-
sigter. Dette skal ske på baggrund af en dialog om,
hvordan sådanne midler gør mest nytte i forbindelse
med en styrkelse af uddannelserne ved fakultetet.
Det er en værdifuld garanti. Men det er vigtigt, at
beslutningen om, hvorledes sådanne midler skal an-
vendes,  placeres i studienævnene.

Det største problem er, at dekanen ikke umiddelbart
har noget svar på, hvor midlerne skal komme fra. I
disse år reduceres basismidlerne til universiteterne,
mens der oprettes puljer, som forskerne efterføl-
gende kan søge. Uddannelserne har ikke denne mu-
lighed. Det vil sige, at den pulje som uddannelserne
har at gøre godt med – omkring halvdelen af basis-
midlerne – hele tiden reduceres. Vi spurgte, hvorle-
des han forestillede sig, at uddannelserne kan få del
i de eksterne (forsknings)midler. Som svar angav
dekanen, at det er en relevant problemstilling, som
der bør tages hånd om.

Der er således ikke umiddelbart udsigt til, at der
kommer flere midler til uddannelserne indenfor den
nærmeste fremtid.

Det er nødvendigt, at der arbejdes på at sikre fornuf-
tige økonomiske vilkår ikke mindst for uddannel-
serne, men også for forskningen. Og det vil være en
fordel, hvis vi kan stå sammen - forskere og stude-
rende (kommende kolleger!) – for at øge opmærk-
somheden på de problemstillinger politikernes be-
slutninger skaber for landets universiteter. At føre
visionen om et videnssamfund ud i livet kræver inve-
steringer!
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Møde afholdt: 13. september 2005
Sted: Lokale 9.1.68
Referent: Maj Leth-Espensen
Til stede
Ralf Hemmingsen, Birgitte Nauntofte, Ulla Wewer,
Helene Hvidman, Simon Serbian, Maja Hørsving,
Sabrina Eliasson og Kenneth Geving Andersen,
Dagsorden

��
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Ansøgning fra Sundrådet om sekretærfunktion/pulje
til de studerende
Sagen er behandlet. Dekanatet har besluttet at be-
vilge 10.000 kr. om året til Sundrådet.
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Studenterhus i Nørre Allé 4-6
Simon Serbian og Kenneth Geving Andersen oriente-
rede om et møde, de hav-de haft med Teknisk Admi-
nistration om sagen. Carsten Thinggaard fra Tek-
nisk Administration havde oplyst, at fakultetet skulle
søge rektor om at købe bygningen. Vagn Greve har
tilkendegivet, at Det Juridiske Fakultet vil købe
bygningen, men det er uklart om JUR har afklaret
finansieringen.

Ralf Hemmingsen sagde, at han ville tage emnet op
med Vagn Greve den 14. september 2005 og bede om
en status.

Kenneth Geving Andersen oplyste, at Sundrådet har
skitseret et projekt og vil søge eksterne midler.

Helene Hvidman oplyste, at idéen om et studenter-
hus er nævnt i langtidsplanen fra 1997-2003 og tilfø-
jede, at det var vigtigt at fremhæve argumenterne
for et studenterhus for SUND bl.a. nærheden til
Panum Instituttet.

Simon Serbian sagde, at Sundrådet nu vil skrive et
brev til Rektor om sagen, og det blev aftalt, at Ralf
Hemmingsen vedlægger et følgebrev med fakultetets
støtte.
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Arealsituationen
Ralf Hemmingsen orienterede kort om status i sa-
gen. Fakulteterne afventer udspil fra rektoratet.

��
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Økonomi
Ralf Hemmingsen orienterede om, at en analysefase
nu er sat i gang på fakulte-tet. Når rektoratet har
meldt ud om budget 2006, skal der ske en
beslutningsfa-se på fakultetet, hvor forslagene fra
analysefasen prioriteres bl.a. i Fakultetsrå-det.

Dekanatet ser også gerne en substansdiskussion i
Sundrådet af det endelige forslag, hvilket der var
tilslutning til.

Helene Hvidman spurgte om, der i Fakultetsrådet
var blevet diskuteret, om der skulle ske en henven-
delse til bestyrelsen.

Ralf Hemmingsen svarede, at det var blevet diskute-
ret i Fakultetsrådet, men at en henvendelse bør af-
vente bestyrelsens første budgetdiskussion.
Simon Serbian og Maja Hørsving sagde, at de fandt
det kritisabelt, at der skal spares relativt meget på
undervisningen i forhold til forskningen.

Ralf Hemmingsen svarede, at undervisningen i det
foreliggende forslag vil komme til at bære under
halvdelen af besparelserne. Der er ikke tale om 10
pct. besparelse på undervisningen, men 10 pct. be-
sparelse på timetallet, hvilket som følge af
omregningsfaktoren giver en lavere beløbsmæssig
besparelse end 10 pct. I forlængelse heraf henviste
Ralf Hemmingsen til, at uddannelserne er højt prio-
riteret i fakultetets strategi.

Derefter var der en længere drøftelse af fordelingen
af forslag til besparelser samt tidsfristen. Spørgsmå-

let om tilbageførsel af midler til uddannelserne på
sigt blev også diskuteret.

Sabrina Elisasson og Helene Hvidman gjorde opmærk-
som på, at det var meget vanskeligt for Studienævnet
for Medicin at komme med kvalificerede forslag til
besparelser på medicinstudiet inden for den angivne
tidsfrist.

�
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Fakultetets uddannelsesstrategiske udvalg (FUSU)
Punktet blev ikke behandlet.
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Medlemmer til arbejdsgruppen for undervisnings-
miljøvurderingen på SUND
Kenneth Geving Andersen spurgte om sammenhæn-
gen til arbejdsgruppen om studenterfaciliteterne.
Desuden oplyste han, at medlemmerne i arbejds-
gruppen om studenterfaciliteterne sandsynligvis godt
ville fortsætte i arbejdsgruppen for undervisnings-
miljøvurderingen.

Ralf Hemmingsen oplyste, at det er et formelt
lovgivningsmæssigt krav, at der gennemføres
undervisningsmiljøvurderinger.

Desuden oplyste Ralf Hemmingsen, at forslagene til
forbedring af studiefor-holdene er blevet drøftet i
dekanatet, og at der vil blive indkaldt til møde i ar-
bejdsgruppen. Dekanatet støtter forslagene og vil
søge om fondsmidler samt støtte med fakultetsmid-
ler.
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Fakultetsdag 2005
Punktet blev ikke behandlet.
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Næste møde
Punktet blev ikke behandlet.
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Desuden ændres der løbende i gældende regler !!!!!

Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og kede-
lige, men vi bringer ofte væsentlige ændringer af
studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny prak-
sis for dispensationer, nye SU- og orlovsregler og
lign. der har betydning for dit studieforløb.

De fleste regler står i studiehåndbogen. Hvis du har
mistet den du fik da du begyndte på studiet, kan den
nyeste gældende udgave downloades fra fakultetets
hjemmeside. Bemærk at der nu er tre gældende
studioeordninger - 1986, 2000 og 2005.

Og husk: Hvis en ny regel har været offentliggjort i
MOK eller på nettet, gælder den, hvad enten du har
læst den eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!

Den gældende studieplan samt de gældende regler er
dem der ligger på nettet. Du finder dem på
www.sund.ku.dk.
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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 38 99 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.
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Hvis du har generelle spørgsmål om SU, f.eks. hvor
meget SU man i alt kan få til uddannelse – hvad man
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Mandag  26/9 1500 – 1600 1200 – 1500 Christina Rydahl Lundin Med
Mandag  26/9 1800 – 1900 1500 – 1800 Camilla Grønlund Hiul Med
Onsdag  28/9 1700 – 1800 1400 – 1700 Malene Esager Med
Torsdag  29/9 1200 – 1300 0900 – 1200 Theis P-Skovgaard Med
Torsdag  29/9 1900 – 2000 1600 – 1900 Ulrik Bodholdt Med
Fredag  30/9 1000 – 1100 1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu Med

Mandag  3/10 1800 – 1900 1500 – 1800 Camilla Grønlund Hiul Med
Onsdag  5/10 1700 – 1800 1400 – 1700 Malene Esager Med
Torsdag  5/10 1200 – 1300 0900 – 1200 Theis P-Skovgaard Med
Torsdag  6/10 1600 – 1700 1300 – 1600 Gordon Thomas Jehu Med
Torsdag  6/10 1900 – 2000 1600 – 1900 Ulrik Bodholdt Med

Personlig samtale kan bestilles via www.sund.ku.dk

NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale,  kan du møde op i starten af vores
træffetid
- for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

Den Internationale Studievejledning holder ferielukket i uge 39 og 40
DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER  !
Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 35 32 70 91 telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a træffetidslokale er: 9.1.3
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Telefontid: Fredag 9.00-10.00
Træffetid: Onsdag & fredag 10.00-12.00
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det
tema, som du er interesseret i – se skemaet nedenfor.
Orienter dig på http://www.sund.ku.dk/studieInfo/F_IntForhold.htm inden du møder op, og vær forberedt på,
hvad du vil spørge om.
Temainddeling af træffetiden: Onsdag & fredag 10-12:
10.00-10.30: Information om udveksling på 7. sem
10.30-11.00: Information om udveksling på 7. sem
11.00-11.30: Information om udveksling på 11. sem.
11.30-12.00: Information om udveksling på 9. sem./Andet, herunder ALLE selvarrangerede ophold.
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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.
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Vi gør opmærksom på at al samundervisning  i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligato-
risk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der
100 % fremmøde.

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.
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Torsdag, den 29. september Genoplivning 16.15-19.30 07.09.2005
Onsdag, den 5. oktober Kombi 16.15 – 20.30 28.09.2005
Tirsdag, den 11. oktober Kombi 16.15 – 20.30 28.09.2005
Torsdag, den 13. oktober Genoplivning 16.15-19.30 28.09.2005
Torsdag, den 20. oktober Kombi 16.15 – 20.30 28.09.2005
Mandag, den 24. oktober Kombi 16.15 – 20.30 28.09.2005

Center for Klinisk Uddannelse/LKF
Afsnit 5404

Rigshospitalet
Blegdamsvej 9

2100 København Ø
Tlf.: 35 45 54 08

TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN SKE  PÅ TLF.: 35 45 54 04 OG 35 45 54 08 PÅ
HVERDAGE KL. 08.30-15.00 ELLER VED PERSONLIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I LKF

INDEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM
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LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på 6.-
13. semester, som ønsker at forbedre deres kliniske
færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhø-
rer. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig
på det kliniske ophold på 7.+9. semester, genopfriske
færdighederne inden et lægevikariat, eller at forbe-
rede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13.
semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser:
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Et must inden det kliniske ophold på 7.+9. sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning

�����
Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7.+9. seme-
ster, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse til
kirurgisk lægevikariat.
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds
og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer
og knudebræt med instruktion

!������
God forberedelse til 7.+9. sem. Klinik og læge-
vikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse

- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fanto-
mer

����-�����.�����	��	��
Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst re-
levant undervisning til akut patient eksamen. En
væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genop-
livning efter opdaterede danske standarder for læger
(Medicinering, hjertemassage, defibrillering).
Case baseret praktisk genoplivning på realistisk
genoplivningsdukke,

med IV adgang og medicingivning, defibrillering samt
hjertemassage.

På dette semester holder vi kombinerede aftenkur-
ser hvor de studerende har mulighed for at prøve
både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme
aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester
studerende der er startet i klinik eller som genop-
friskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra
16.15-20.30 og der er plads til 18 studerende. Derud-
over er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et
emne, nemlig genoplivning.
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Gigtforeningen bevilger skolarstipendier af op til et
års varighed, dog minimum tre måneder. Der ydes
per år 120.000 kr. til stipendiet samt 18.000 kr. til
drifts- og annuumsudgifter. Overhead /
administrationsbidrag dækkes ikke.
Ansøgningen indsendes af den studerendes vejleder.
Den skal indeholde en projektbeskrivelse, som om-
fatter forskningsåret, hvor der er en tydelig redegø-
relse for stipendiatens rolle og arbejdsopgaver i for-
bindelse med projektet. Ansøgningen skal vedlægges
curriculum vitae og publikationsliste for ansøgeren
samt curriculum vitae og karakterudskrift for den
studerende.
Ansøgningsskema og vejledning findes på Gigt-
foreningens hjemmeside: www.gigtforeningen.dk/
forskning/stoette. I rubrikken <Ansøgt beløb> i
ansøgningsskemaet (til projektstøtte) skrives ”sko-
larstipendium”.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Marianne Pagels
på tlf. 3977 8073.
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Pernille Due er, udover at være studieleder for me-
dicin, også projektleder for den såkaldte ”Skolebørns-
undersøgelsen”.

Hvad er Skolebørnsundersøgelsen???
Skolebørnsundersøgelsen er det danske bidrag til det
internationale forskningsprojekt Health Behavior in
School-aged Children (HBSC), en international WHO
undersøgelse, der omfatter 36 lande.
Udersøgelsen leverer oplysninger om 11-15-åriges
sundhedsadfærd, og hvordan de selv opfatter deres
helbred. Disse data anvendes til grundforskning og
som grundlag for sundhedsfremme blandt børn og
unge.
I Danmark gennemføres undersøgelsen på Køben-
havns Universitet ved Institut for Folkesundhedsviden-
skab, Afdeling for Social Medicin. Data indsamles
hvert fjerde år, hidtil 1984, 1988, 1991, 1994, 1998
og 2002.

Pernille Due har også, sammen med Bjørn Holstein,
skrevet bogen ”Sundhed på vippen”, som bl.a. ser på
de unges ryge- og alkoholvaner, forhold til motion
samt trivselsfaktorer som venskaber og mobning.

Husk at du har mulighed for at vinde et gavekort til
bogladen på 1.000 kr hvis du svarer på 3 spørgsmål
til fagligdag relateret til oplæggene i Dam Audito-
riet. Følg med i MOK!!!

På udvalgets vegne
Sabrina Eliasson
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Lægeforeningen indbyder alle med interesse for den
prægraduate lægelige uddannelse til et debatmøde
om fremtidens læger.
Arrangementet finder sted på Københavns Universi-
tet, Panum Instituttet den 11. oktober 2005 kl. 16.00-
18.00 i Henrik Dam Auditoriet.
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Kl. 16.00 Lægeforeningens politik for den
prægraduate lægelige uddannelse (v/ Formanden for
Lægeforeningens Uddannelsespolitiske Udvalg Mette
Siemsen)

Kl. 16.10 Fakulteternes udfordring med ud-
dannelse af fremtidens speciallæge (v/ dekan Ralf
Hemmingsen)

Kl. 16.20 Debat: Hvad er de vigtigste kom-
petencer for fremtidens læge?

Kl. 16.45 Pause

Kl. 17.00 Sammenhængen mellem
prægraduat uddannelse og postgraduat uddannelse
(v/ Formanden for Det Nationale Råd for Lægers
Videreuddannelse Gert Almind)

Kl. 17.10 Hvordan mener Lægeforeningen,
der kan skabes sammenhæng mellem præ-graduat
uddannelse og postgraduat uddannelse (v/ Forman-
den for Lægeforeningens Uddannelsespolitiske Ud-
valg Mette Siemsen)

Kl. 17.20 Hvordan opnås sammenhæng mel-
lem præ- og postgraduatuddannelse set fra de stude-
rende (v/ medicinstuderende Simon Serbian)

Kl. 17.30 Debat: Hvad er de vigtigste indsats-
områder, Hvis der skal skabes bedre sammenhæng
mellem præ- og postgraduat lægeuddannelse

Kl. 18.00 Afslutning v. Mette Siemsen
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Formål: At give medicinstuderende indblik i de hel-
bredsmæssige konsekvenser af tortur og de mulighe-
der man har som læge for at arbejde mod tortur og
organiseret vold.
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· helbredsmæssige følger af tortur
· behandling af torturoverlevere
· forskning og dokumentation om tortur
· etiske dilemmaer for lægen i forhold til rets

håndhævelse ("Doctors at Risk")
· OSVAL opgaver vedr. tortur

Materiale udleveres i forbindelse med undervisnin-
gen
Tilmelding: Senest torsdag 6. oktober 2005. Post-
adresse: RCT, Borgergade 13, Post Boks 2107, 1014
København K, att.: Annette Hart Hansen, Telefon:
33 76 06 02, E-mail: ahh@rct.dk
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At de studerende får kendskab til den tværfaglige
indsats på smertebehandlingsområdet indenfor den
akutte smertebehandling, den kronisk non-maligne
smertebehandling og smertebehandling ved maligne
lidelser.
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Afdelingslæge Per Rotbøll Nielsen:
· smerter generelt, herunder smertefysiologi,
smertemekanismer,  smertetyper og diagnostic (VAS).
Postoperative smertebehandlinger med epidural ka-
teter og perineurale blokader
Børnesmertesygeplejerske Gitte Aagaard:
· smertesygeplejerskens funktion og daglig-
dag, kommunikation med børn om smerter, smerter
i forbindelse med procedurer (video) og non-
farmakologiske interventioner
Smertesygeplejerske Susanne Jacobsen:
· sygeplejeopgaver i relation til patienten
med kronisk non-maligne smerter og i forhold til
patienten med maligne smerter
Fysioterapeut Lars Damkjær:
· accelerede patientforløb, fysioterapi og post-
operativ mobilisering
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Tirsdag d. 29. november kl. 8.30-14.30 i auditorie 1
på Rigshospitalet
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Klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske Inger
Kuch Poulsen, tlf. 3545 5289
mail: inger.kuch.poulsen@rh.dk
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Gyldengren, Annette; Foss, Nikolai m.fl.: Tværfag-
ligt harmonikasammenstød, Sygeplejersken nr. 21/
2003.
Jakobsen, D. Hjort; Hallin, M. m.fl.: Nye pleje-
principper efter kolonkirurgi, Sygeplejersken nr. 46/
1999.
Jakobsen, Hjort D; Sonne E, m.fl.: Koncentreret
sygeplejepraksis, Sygeplejersken nr. 14/2000.
Jakobsen, Hjort D; Sonne E, m.fl.: Ændret pleje-
behov ved accelereret kolonkirurgi, Sygeplejersken
nr. 6/2004-08-30
Ugebrevet Mandag Morgen: Genoptræning fra Pro-
blem til Princip, kapitel 4.
Arendt-Nielsen, Lars m.fl.(red.): Smerter – en lære-
bog, FADL`s Forlag 2003.
Aagaard, Gitte: Glemmer smerter med lattergas,
Sygeplejersken 33/2003
Olsson, Gunnar L: Smärta hos barn och ungdoma,
Studenterlitteratur
Jensen, Troels Staehelin m.fl.: Smerter en lærebog,
Fadl's forlag.
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Er du minimum 18 år gammel og rask og har du
et taljemål på mellem 90 og 128 cm på det bre-
deste sted? Så kan du måske deltage i dette
videnskabelige forsøg

Du kan ikke deltage i forsøget, hvis du:
· er gravid
· har en kendt allergi
· har en blæresygdom
· har urinvejsinfektion eller tendens til

urinvejsinfektion
· tidligere er blevet opereret i maveregion

eller urinveje
· er i medicinsk behandling

Efter operation i maveregionen kan der opstå et
såkaldt arbrok, hvis arret ikke er lukket helt, og
en del af tarmen finder vej gennem arret og
lægger sig som en bule under huden (se tegnin-
gen). Brokket vil afhængigt af størrelse og place-
ring være til gene for patienten i større eller
mindre grad.

Dette videnskabelige forsøg går ud på at afprøve
et støttetekstil, som skal være med til at sikre,
at operationsarret får ro til at hele, således at
der ikke senere opstår arbrok.

Afprøvningen sker for at efterprøve, om og i
hvilket omfang trykket i maveregionen stiger
ved brug af et støttetekstilet, og derudfra be-
stemme, om brug af tekstilet vil udgøre nogen
sikkerhedsmæssig risiko for nyopererede patien-
ter.

Via urinrøret lægger en sygeplejerske et kateter
op i blæren, og fordelt over ca. 2 timer måles
trykket i blæren i alt 6 gange. Blodtrykket måles
også. De sidste 3 målinger sker med støtte-
tekstilet på.
Forsøget vil foregå på Gentofte hospital den 6.
oktober 2005 i dagtimerne

For ulejligheden og eventuelle transportudgifter
forbundet med deltagelsen betales kr. 3.000,- pr.
deltager (skattepligtige) hvis hele forsøget gen-
nemføres.
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Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske
Komité for Københavns amt og af Datatilsynet.
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Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet søger
studenterrepræsentanter til ankenævn. Et anke-
nævn bliver nedsat, når en studerende ønsker at
anke en afgørelse i en klagesag over eksamen.
Ankenævnet består i henhold til Eksamens-
bekendtgørelsen af en censorformand, en censor,
en eksaminator og en studerende. Fremgangs-
måden er at, du bliver kontaktet af en medarbej-
der fra Eksamenskontoret om du er interesseret
i at deltage i et ankenævn, herefter får du mate-
rialet tilsendt til gennemlæsning. I 3 ud af 4
sager kan anken afgøres skriftlig,  men i enkelte
tilfælde skal der et møde til. Det er censor-
formanden, der står for kommunikationen mel-
lem ankenævnets medlemmer.

Jobbet er ulønnet, og der er ingen krav til hvor
mange ankesager, man skal påtage sig pr. seme-
ster. Det eneste adgangskrav er at man er ind-
skrevet på medicinstudiet. Du kan til enhver tid
meddele, hvis du ikke længere ønsker at deltage.

En studerende, der har deltaget som studenter-
repræsentant i adskillige Ankenævn fortæller, at
jobbet giver indsigt i og forståelse for hvordan
eksaminer bliver bedømt, og at man bliver bedre
forberedt til egne eksaminer. Man får samtidig
repeteret ”gammelt” eksamenspensum og får
indblik i kommende pensum. Desuden kan man
bedre hjælpe medstuderende og er med til at
sikre at Ankesagerne får en retfærdigbehandling.

Såfremt du er interesseret og har lyst til at blive
studenterrepræsentant i Ankenævn, kan du kon-
takte undertegnede pr. mail eller telefon. Har
du yderligere spørgsmål, må du også meget gerne
kontakte mig.

Mange hilsner

Susanne Simonsen
Eksamenskontoret
Mail: ssi@adm.ku.dk
Tlf. 35 32 65 36
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Berne & Levy: Physiology, 4.udg. 1998.
Meget pæn og velholdt. Kun
understregninger(med blyant) i enkelte kapitler.
Velegnet på 2. 3. 4. og 5. sem, f.eks. som supple-
ring til Guyton & Hall.
200kr.
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Hole´s Essentials of Human Anatomy and
Physiology, 8.ed:           450,-
Medicinsk Kompendium, 15. udg, 1999:
1000,-
Begge i fin stand.
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Potentielle, aktive eller forhenværende sæddo-
norer søges som informanter til antropologisk
undersøgelse om sæddonorer i Danmark.
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Uge 3 (2895,-), 4 (3095,-)og 5 (3195,-),
Inkl. Stort liftkort, hvilebus, samlet indkvar-
tering.
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Tilmelding: www.pistaseski.dk, klik på
”grupperejser”:
Uge 3: Gruppenavn: panum3-06; adgangs-
kode:30848
Uge 4: Gruppenavn: panum4-06; adgangs-
kode:30849
Uge 5: Gruppenavn: panum5-06; adgangs-
kode:30850
M.v.h. Mikkel Alanin (29729606), Casper Bang
(26700800) og
Troels Busk (27287595).
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Rigshospitalet har travlt med at indføre den kom-
mende Elektroniske Patientjournal, et af de stør-
ste og mest spændende IT-projekter indenfor den
offentlige sektor.

Implementeringen af første del, Medicinerings-
modulet (EPM), er lige startet og løber frem til
efteråret 2006.

Rigshospitalet har cirka 60.000 patienter i am-
bulant behandling. For en stor del af disse, skal
medicineringsdata konverteres fra papirjournal
til det elektroniske Medicineringsmodul.

Til det formål søger Rigshospitalets EPM pro-
jektgruppe en række studerende med medicin-
kendskab, som har lyst til at indtaste patient-
data fra papir ind i EPM-systemet nogle timer
hver uge.

Datakonvertering vil være dit hoved-
arbejdsområde, men du vil også komme til at
deltage i andet forefaldende arbejde.

Du bliver ansat på timebasis som Studenter-
medhjælp efter HK Overenskomst, Løntrin 11.
Du får stor mulighed for selv at definere din
ugentlige arbejdstid – både i forhold til hvor
meget du gerne vil arbejde, og hvornår på dagen
du vil arbejde. Du vil modtage en grundig oplæ-
ring i EPM systemet

Er du interesseret, kan du kontakte Teamleder
for Datakonvertering Grethe Kelm på telefon
3545 3876 for flere oplysninger
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Bind I & II 600,-

ring 26122840
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Alle medlemmer af FADL indbydes til den
årlige ordinære generalforsamling.
Kom og giv din mening til kende!

Generalforsamlingen afholdes den
5. oktober 2005 kl. 17.00 i studenterklubben.

 Københavns Kredsforening

Generalforsamling
Hvis der er nogen, der stadig er i tvivl,
så ja - vi afholder generalforsamling
onsdag i næste uge. Det sker sådan
cirka en gang om året, og vi tænkte at
det  var svært at finde en dato, der
passede bedre til generalforsamlingen
end den 5. oktober.

Vi har samtidig også et banebrydende
forslag, nemlig at der møder en
masse mennesker op og fortæller os
hvad de synes...

... der er gjort rigtigt

... der er gjort forkert

... der kan gøres bedre

Det er utroligt nemt for os at sidde til
repræsentantskabsmøder og tåge
rundt i vores egen lille verden og kun

Åbningstider
man-, tirs- og torsdag
fra 10.00 til 12.00
samt fra 13.00 til 15.00.
Telefon
35327490

tage os af de problemer som vi selv
oplever. Generalforsamlingen giver dig
muligheden for at møde op og pointere
alle de andre problemer vi ikke aner
noget som helst om...

Hvis det ikke bliver sagt,
bliver det ikke fixet!

Husk selvfølgelig også at du som
medlem kan møde op til samtlige
repræsentantskabsmøder i løbet af
året.

Især i år hvor der diskuteres ændring
af FADLs struktur og tættere samar-
bejde med de andre byer samt eks-
terne foreninger, vil det være fedt at
vide om vi overhovedet bevæger os i
den "rigtige" retning i forhold til hvad
alle medlemmerne vil...

Skal vi helt droppe samarbejde med
provins-folkene fordi de taler mærke-
ligt?

Skal vi gå efter sammenbrud i over-
enskomstforhandlingerne så vi kan
komme ud og strejke igen? (Det er
efterhånden lidt over 20 år siden vi
sidst gjorde det)

Skal alle fremtidige repræsentant-
skabsmøder afholdes på
D'Angleterre?

Lige meget hvad din mening er, så vil
vi da i hvert fald gerne høre den.

Vi modtog ikke nogen lovændrings-
forslag fra medlemmerne - det er
selvfølgelig ikke specielt overraskende
i betragtning af hvor uigennemskuelige
nogle af lovene er, men de meninger
og forslag i bringer med til generalfor-
samlingen behøver ikke være på noget
storpolitisk plan... Bare ting som det
kunne være fedt hvis FADL gjorde eller
kunne.

Vi håber at se så mange så muligt på
næste onsdag!

Bestyrelsen
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Dagsorden:
1. Valg af dirigenter
2. Valg af referanter
3. Beretning fra bestyrelsen og kredsforeningens udvalg
4. Beretning fra hovedbestyrelsen og udvalg
5. Beretning fra Forlaget og Bogladen
6. Forslag til drøftelse
7. Hvordan ser dit FADL ud? - Oplæg til diskussion om FADLs fremtid
8. Lovændringer
9. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant (jf §12 stk. 7)
10. Valgtaler fra lister/kandidater til valget
11. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Foreningen Af Danske Lægestuderende (FADL),

Københavns Kredsforening
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For første gang i mange år kunne
kredsforeningen præstere et fuldt
repræsentantskab, hvilket klart har
sat sit aftryk på det forgangne
foreningsår. Et øget politisk aktivitets-
niveau har ført til:

» Mere målrettet arbejde på landsplan
for at tale de medicinstuderendes sag

» Opprioritering af kursusudbud og
andre arrangementer

» Tættere samarbejde med forlaget

» Igangsættelsen af arbejde med at
skabe en ny hjemmeside

» Bedre og mere målrettet kontakt til
medlemmerne

Denne beretning er skrevet af besty-
relsen. I foreningsåret er der afholdt 10
repræsentantskabsmøder. I samme
periode er der afholdt 6 bestyrelses-
møder.

Kredsforeningen
Der er i det forgangne år sket en del
ændringer i kredsforeningen. Overflyt-
telsen af den faglige sagsbehandler,
Torben Conrad, til hovedforeningen
blev effektueret pr. d. 1. januar 2005,
hvor han nu er begyndt at hjælpe
såvel vores lokale medlemmer, så nu
også medlemmer fra Odense og
Århus.

Vi har samtidigt fået ansat en ny
sekretær i kredsforeningen. June
Thornholm blev ansat pr. d. 15.
november 2004, og bistår repræsen-
tantskabet i deres arbejde, håndterer
medlemshenvendelser og klarer
endeligt også den forsikringsordning
som kredsforeningen tilbyder sine
medlemmer.

Kredsforeningen har også set et
formandsskifte i august, da den
tidligere formand, Karen Boje, gik på
barsel og overlod pladsen til Morten
Andresen, der fungerer som konstitu-

eret formand resten af foreningsåret.

Aktiviteter
Det fulde repræsentantskab har også
betydet en opprioritering af medlem-
stilbudene, samt generelt mere gøgl.
Der blev i december måned afholdt
julebanko i klubben med et kæmpe
fremmøde. Senere i samme måned
blev der serveret klejner og gløgg på
vandregangen. Der har været afholdt
en kunsttur på Panum, som blev
afsluttet med ost og rødvin. I starten af
dette semester blev der arrangeret en
”københavnertur” for de nye 1.
semestersstuderende fra provinsen.

Igen i år har vi selvfølgelig også afholdt
vores lægevikarkurser indenfor blandt
andet ortopædkirurgi, akut medicin,
gastroenterologi, patienttransport,
samt psykiatri. Disse kurser samt
flere nye bliver afholdt i det kommende
år. Især forsøger vi at sætte fokus på
kurser til studerende på de lavere
semestre, der traditionelt har været
meget overset i kursusudbudet.

Faglige sager
I løbet af året får FADL en række
henvendelse om løn- og arbejdsforhold
fra medlemmerne. Medlemssagerne
har et bredt spektrum fra arbejdsmiljø,
arbejdsskader til skattefradrag.

I det forgangne år har medlemmer
bl.a. fået bistand indenfor flere områ-
der. En fordi hun er blevet afskediget
fra sit arbejde, da hun ikke var med-
lem af HK, men af FADL. Det er en
overtrædelse af Foreningsfriheds-
lovens § 2, at afskedige medarbejdere
på grund af manglende medlemskab
af en bestemt forening. FADL førte
sagen både i Byretten og Landsretten,
men det var umuligt at løfte bevis-
byrden. Dog fik medlemmet en
godtgørelse fra arbejdsgiveren for
ukorrekt ansættelsesbevis.

Vi har også bistået medlemmer, der
arbejde på Rigshospitalets patologi-
afdeling med obduktionsarbejde og

RESULTATOPGØRELSE 2004
Kontingentindtægter mv.

Udgifter

Resultat før hensættelser

Årets resultat

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2004
Aktiver:

Omsætningsaktiver

Anlægsaktiver

Aktiver i alt

Passiver:

Egenkapital

Hensættelser

Gæld  (skyldig Codan forsikring)

Passiver i alt

2.766.896

2.955.270

(188.374)

(188.374)

6.216.407

160.478

6.376.885

2.111.103

1.067.136

1.979.845

6.376.885

BESTYRELSESBERETNING 2004-05

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE,
KØBENHAVNS KREDSFORENING
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journalskrivning, hvor overlægen
mente at dette kun kunne være
portørarbejde. Efter en henvendelse fra
FADL indgås en aftale om at lønnen
skal stige fra kr. 104,10 i timen til
lægevikartimeløn på kr. 136,52.

FADL på landsplan
Der er i dette år også kommet en del
mere fokus på samarbejdet med
kredsforeningerne i Odense og Århus,
hvilket ind til videre har kulmineret i et
landsmøde i februar. Her besluttede vi
at arbejde for et tættere administrativt
samarbejde med Den Almindelige
Danske Lægeforening (DADL), samt
at undersøge mulighederne for at
skabe ét fælles FADL samt højne
graden af samarbejde og fællesskabs-
følelse de tre byer imellem. Dette
arbejde forsættes i det nye forening-
sår med endnu et fælles møde i
november, der skal fungere som et
brainstormingsmøde, om hvordan
disse ting kan realiseres. Det er i
hvert fald en positiv udvikling, der
burde sikre endnu bedre resultater i
vore nationale udvalg.

Vi påbegyndte i efteråret arbejdet med
at skabe en ny hjemmeside for FADL.
Dette har været en langvarig proces,
hvor vi har haft svært ved at blive
enige. Det ser dog nu ud til, at vi er
ved at rykke og er påbegyndt et
samarbejde med DADL om at benytte
deres IT-afdeling til noget af arbejdet.
Som projektet ser ud nu, vil vi kunne
få skabt en side med avanceret
funktionalitet inden for kursus-
tilmelding, evaluering af turnus-
hospitaler, debat, opdatering af
medlemsdata, booking af FADL-vagter
osv.

Regnskab 2004
Året 2004 sluttede med et underskud
på kr. 188.374 mod et overskud i 2003
på kr. 126.885. Årets resultat frem-
kommer på grund af øgede lønudgifter
i forbindelse med en fratrædelses-
aftale med en tidligere ansat i forenin-
gen.

Vagtbureauets beretning 2005

Regnskabsåret 2004
Sidste regnskabsår, udviste igen et
positivt regnskabsresultat; denne
gang et nettooverskud på 152.499 kr.
Det er således glædeligt, at vi ikke
som tidligere år, skal sende store
efter-opkrævninger til hospitalerne, for
at leve op til vores status som non-
profit. Vi har fået tilsagn fra H:S om at
vi selv må disponere over dette mindre
overskud, der vil blive brugt til en
modernisering af Vagtbureauets
serviceniveau over for vagttagerne.

Der blev i 2004 solgt i alt 396.365
vagttimer, hvilket ligger på niveau med
tidligere år. Af disse vagter er 67%
SPV-vagter, 24% VT-vagter, 4%
CARD-vagter, 3% DIA-vagter, og 2%
øvrige vagter. Fordelingen af vagter er
39% i Amterne, 51% i H:S og endelig
10% i andet regi. Der blev i 2004
udbetalt ca. 74 mio. kr. til vagtagerne
for løn, feriepenge mm. Der var i alt
1.771 studerende, der fik indkomst fra
Vagtbureauet. Den gennemsnitlige
indkomst var 41.904 kr., og der var i
alt 1.489 studerende, der tjente op til
max. SU fribeløbet.

Uddannelses- og Kursusaktiviteten
dækker de grundlæggende uddannel-
ser; Sygeplejevikarkurset (SPV) og
Ventilatørkurset (VT og B-VT) samt de
to H:S akkrediteringskurser i brand-
forebyggelse og hjertestopbehandling.
I alt gennemgår over 400 studerende
de grundlæggende kurser på årsba-
sis. Regnskabet for vores Uddannelse
og Kursusaktivitet udviste for 2004 et
underskud, der relateres til dels mere
udbetalt kursusløn til de studerende
og dels større udgifter til akkrediterin-
gen. Dette underskud indhentes i
2005 og endelig var der et mindre
underskud på Sygedagpenge regn-
skabet, hvilket ligeledes indhentes i
2005.

I infoboksen på forgående side kan
flere detaljer om årets resultat ses.

Kredsforeningen har støttet følgende
basisgrupper og organisationer
gennem det sidste år:

» Det medicinske studenterråd

» MOK

» Medicinerrevyen

» Rusvejlederne

» SATS

» Sexekspressen

» Medical Assistents

Næste år
Dette var beretningen for FADL,
Københavns kredsforenings repræsen-
tantskab og bestyrelse. Der venter
mange opgaver i det kommende år,
som vi håber på opbakning til at
udføre. Vi skal blandt andet se på
mulighederne af at etablere et
medicinerhus i den gamle sygepleje-
bygning på Nørre Allé 6. Dette sker
primært som følge af et astronomisk
huslejekrav fra dekanen. Uafhængigt
af hvordan medicinerhus-projektet går,
kommer FADL højst sandsynligt ikke
til at bo på Panum fremover. Dette er
desværre en kedelig udvikling baseret
på kortsigtet kassetænkning fra
fakultetets side frem for langsigtede
visioner.

Bestyrelsen for FADL, Københavns
Kredsforening
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Vagtbureauets drift i
indeværende år
Vagtbureauets salg af vagter ligger nu
et par % højere end samme periode
sidste år. Da der også er besparelser
på vores administration, forventes der
således også et positivt resultat for
2005 som helhed. Uddannelses- og
Kursusregnskabet er i fuld gang med
at indhente sidste års underskud,
hvorimod der har været et stigende
underskud på Sygedagpenge regn-
skabet i det første halvår, hvilket
medfører, at der for 2. halvår skal
opkræves et større beløb hos
rekvirenterne.  Likviditeten er tilfreds-
stillende og på niveau med budgettet.

H:S Akkrediteringen
Der har i de sidste 2 – 3 år været
meget fokus på den akkrediterings-
proces, som H:S har gennemført. For
Vagtbureauet har dette medført krav
om dels at uddanne vagttagerne i hhv.
brandforebyggelse og hjertestop-
behandling og dels at udstede de
såkaldte ”stamkort”, hvoraf der nu er
udstedt over 1.500. Der er ingen tvivl
om, at akkrediterings-processerne er
kommet for at blive og at der i de
kommende år kan blive rejst nye krav
til Vagtbureauet, som vi efterfølgende
må håndtere.

Markedsføring af Vagtbureauet
Sidste år, kunne Vagtbureauet fejre
sin 40-års fødselsdag, hvilket kun kan
bidrage til den utrolige store succes,
som FADL har gennemlevet siden
starten tilbage til polioepidemien i
begyndelsen af 1950’erne. FADL har i
dag et solidt fundament i sygehus-
sektoren, hvilket både skal fastholdes
og udbygges under hensyn til opgaven
med at sikre de studerende relevante
og attraktive vagtmuligheder, der
modsvarer deres studietrin / erfaring
og ønsker.

Vagtbureauet fungerer i dag på et
marked, der i stigende grad stiller
større krav, både af faglig og teknisk
grad og også om stigende effektivitet

og fleksibilitet.  Da Vagtbureauet
samtidig skal sikre en konstant strøm
af relevante vagter, både i dagligdagen
og i ferierne og samtidig altid at kunne
tilbyde attraktive hold, er det vigtigt at
der bliver kanaliseret tilstrækkelige
ressourcer til arbejdet med at promo-
vere vagterne over for hospitalerne og
samtidig sikre, at såvel service som
uddannelse modsvarer de stillede
krav. I 2005 har vi dels fastholdt de
mange hospitaler som kunder og dels
fået udvidet vagtmulighederne, senest
med Bispebjerg Hospital, efter af have
været ”ude” i næsten 20 år som
leverandør af vagter.

Den kommende regionsdannelse, hvor
såvel Amterne som H:S nedlægges
med udgangen af 2006, vil uden tvivl
også stille stigende krav til Vagt-
bureauet, og vi vil fremover primært vil
blive tilknyttet Region Hovedstaden.

I løbet af efteråret vil der blive introdu-
ceret den nye SPV-bog, der afløser
den hidtidige tilbage fra 1988. Endvi-
dere har vi løbende evalueret og
forbedret vores kurser samt ansat en
administrativ sygeplejerske til såvel
hold- som kursusadministration, for
herigennem at sikre det ønskede høje
faglige niveau.

Direktør Peter Andersen

FADL’s Vagtbureau i København
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Beretning for FADLs hoved-
forening efteråret 2005

ved hovedbestyrelsesformand Laura
Mors

Foreningen af Danske Læge-
studerende har kredsforeninger i
Odense, Århus og København. En
lang række opgaver og problemstillin-
ger er dog fælles for medicinstude-
rende i alle tre byer. Disse varetages
af FADLs hovedforening. Det drejer sig
f.eks om forhandling af overenskom-
ster, udarbejdelse af politikpapirer om
turnus, sundheds og uddannelsespoli-
tik, og opnåelse og vedligeholdelse af
medlemstilbud.

Overenskomstforhandlinger
I 2005 skal der forhandles overens-
komster for både lægevikarer, FADL-
vagter og studerende ansat på univer-
siteterne. Derfor har indsamlingen og
bearbejdelsen af krav, og indledningen
på forhandlingerne naturligt fyldt
meget i det forløbne foreningsår.

Indsamlingen af krav blev i år foretaget
bl.a via FADL.dk. Dette viste sig at
være en stor succes, så FADLs
forhandlingsdelegationer kan i år
medtage en lang række krav direkte
fra medlemmerne ved
forhandlingsbordene.

Forhandlingerne med
amtsrådsforeningen og H/S på læge-
vikar og SPV/VT-området er i gang,
mens kravsindsamlingen til overens-
komsten på universitetsområdet først
lige er gået i gang.

Sideløbende med overenskomstfor-
handlingerne har lægevikargruppen
selvfølgelig også løbende varetaget
arbejdet med at forbedre forholdene for
lægestuderende i vikariat. Det sker
ved fortsatte bestræbelser for at få
lokalaftaler i alle amter og ved at bistå
medlemmer som får problemer i
ansættelsen eller oplever klager.
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Landsmøde om samarbejde
med Lægeforeningen
FADL afholdt et meget vellykket
Landsmøde i februar. Hovedtemaet var
spørgsmålet om at øge samarbejdet
med Lægeforeningen. Gæster fra
Lægeforeningen, Yngre Læger og vore
søsterorganisationer i Norge og
Sverige bidrog til en spændende og
nuanceret debat. Konklusionen på
mødet var at FADL vil fortsætte
arbejdet med at afdække de områder
hvor vi og Lægeforeningen kan have
fælles interesser, da vi tror at vi kan
have gensidig fordel af samarbejde og
at også de kommende læger skal
være med til at forme fremtidens
Lægeforening.

Allerede nu har FADL glæde af den
øgede kontakt imellem de to forenin-
ger. FADLs hjemmesidegruppe har
holdt møder med Lægeforeningens IT-
afdeling for at undersøge muligheden
for en hjemmesideløsning derfra, der
er truffet aftale om oprettelse af en
studenterside i Ugeskrift for Læger og
der arbejdes på en aftale med Prakti-
serende Lægers Organisation om
studerendes arbejde i praksis.

Landsmødet som arbejds- og
beslutningsform blev oplevet meget
positivt, hvorfor der er planlagt et
seminar nu i efteråret og endnu et
landsmøde næste forår.

Turnus, uddannelse og
sundhedspolitik
I efteråret 2004 forlød det fra
Sundhedsstyrelsen at man, i samar-
bejde med bl.a Yngre Læger var langt
fremme med en ændring af turnus-
systemet, bl.a med indførelsen af en
regionsgaranti. FADL kunne hverken
acceptere udkastet som det forelå,
eller det faktum at vi som de kom-
mende turnuskandidaters fagforening
ikke var blevet inddraget i udarbejdel-
sen. Dette meddelte vi sundheds-
styrelsen, hvorefter FADL opnåede en
plads i Sundhedsstyrelsens arbejds-
gruppe om turnus. Kort tid efter blev

forslaget om regionsgaranti opgivet,
efter at både Lægeforeningen og
Yngre Læger havde tilkendegivet at de
heller ikke støttede det.

I det forløbne år har Lægeforeningen
færdiggjort sin politik om det
prægraduate arbejde. FADL har haft
en repræsentant i gruppen som
udformede politikken, og har derigen-
nem kunnet være med til at præge
den. Lægeforeningen afholder i dette
efterår debatmøder om uddannelse på
universiteterne, som et led i det videre
arbejde omkring prægraduat uddan-
nelse. Også her vil FADL deltage
aktivt.

FADL har en sundhedspolitik som
indeholder holdninger om f.eks. røgfrit
offentligt rum. Sundhedspolitikken kan
læses på FADL.dk. I den forløbne
sommer har FADL udsendt presse-
meddelelser om sundhedspolitiske
emner i samarbejde med de
sygeplejestuderendes organisation,
SLS.

Sekretariatet
Det forløbne år har været travlt på
sekretariatet. Året indledtes med
store strukturelle ændringer, idet der
blev oprettet en stilling som faglig
sagsbehandler i hovedforeningen og
der samtidig blev indgået kontor-
fællesskab med Københavns kredsfor-
ening i lokalerne på Panum Instituttet.
Forandringerne skete som konse-
kvens af et stort projekt gennemført i
2004 med det mål at kortlægge
arbejdsgange, styrker og svagheder
på alle FADLs sekretariater. Det er
hensigten at sekretariatsomlægningen
skal evalueres ved udgangen af 2005.

Faglig sagsbehandler Torben Conrads
ansættelse i hovedforeningen betyder
en styrkelse af hovedforeningens
profil, så medlemmer over hele landet
nu har let adgang til hjælp og rådgiv-
ning i spørgsmål om overenskomst-
forhold, ansættelsesvilkår, skat,
barsel og lignende.

Medlemsfordele
Medlemsfordelsudvalget under FADLs
hovedforening forhandler og vedlige-
holder aftaler om fordele for medlem-
merne. En af dem som mange har
glæde af, er forsikringsaftalen med
Codan. Den nuværende aftale skal
genforhandles hvert år. Dette store
arbejde er netop påbegyndt. Håbet er
at opretholde den nuværende gode
aftale, og om muligt igen få en aftale
af længere varighed. Udvalget har
tillige i det forløbne år arbejdet for at få
en landsdækkende bankaftale for hele
FADL. Dette har vist sig at være
mindre fordelagtigt, hvorfor der i stedet
satses på at få gode lokale aftaler i
alle tre kredse. Sideløbende hermed
er der lavet en aftale imellem Hoved-
foreningen og Lægernes Pensions-
bank, så medlemmerne nu også kan
oprette konto her. Mere om dette
tilbud kan læses på www.fadl.dk.

Økonomi
Hovedforeningen kom ud af 2004 med
et overskud på 729.071 kr. Dette
skyldes primært at en del budgete-
rede udgifter mod forventning ikke er
afholdt. Overskuddet er selvfølgelig
komfortabelt, men det afspejler også
et lavere aktivitetsniveau end forventet,
hvilket er beklageligt. FADL er som
bekendt en non-profit organisation
som ikke har til formål at akkumulere
penge.

Forhandlingsformuen som er investe-
ret i værdipapirer og administreres af
Forstædernes Bank kom ud med et
resultat på 473.951 kr. Dette betyder
at vi nu råder over en forhandlings-
formue på godt 11 millioner som skal
bruges til lønudbetalinger til medlem-
merne hvis FADL igen en dag får brug
for at strejke. Det kan synes som
mange penge, men en vis formue er
en nødvendighed for en fagforening
som vil være en seriøs modpart overfor
arbejdsgiverne i en konfliktsituation.

Det kommende år
Den første del af det kommende
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foreningsår kommer til at være præget
af de igangværende overenskomstfor-
handlinger. Det er vores håb at for-
handlingerne kan afsluttes i slutningen
af 2005, så resultatet kan sendes til
afstemning hos medlemmerne i
starten af 2006.

Til november afholdes et seminar for
alle FADLs politikere på landsplan.
Emnet her er en ændring af hele
foreningens struktur, mod en mere
samlet forening. Et helt nyt FADL så
at sige. Meningen er at der efter
seminaret skal arbejdes videre med
de konklusioner som er nået, så der i
foråret 2006 kan holdes et beslut-
ningsdygtigt Landsmøde, som kan
føre nogle af ideerne ud i livet.

På sekretariatet skal det kommende
år bringe ro og konsolidering i den nye
struktur, så kræfterne kan bruges
hundrede procent på medlemmer og
samarbejdsparter.

Det nye år ventes også at bringe en
total fornyelse af FADL.dk, og dermed
en lettere og mere gennemskuelig
kommunikation imellem foreningen og
medlemmerne.
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der hurtigt skulle ske besparelser,
hvilket afstedkom en aftale med hele
personalet om en løn-/pensions-
reduktion fra 1. januar 2005. Endvidere
er 3 fuldtidsmedarbejdere og 2 deltids-
medarbejdere blevet opsagt og en
ledende fuldtidsstilling er i forbindelse
med fratræden lagt om til halvtids
assistent stilling. Desuden er der sket
større besparelse på næsten alle
driftskonti.

Men én ulykke kommer sjældent
alene, siger man. Og det er da heller
ikke tilfældet i Universitetsbogladens
historie. Københavns Kommunes
Skatteforvaltning har underkendt
bogladens selvangivelser fra årene
2000 og frem, hvilket bl.a. betyder at
et bogført skatteaktiv i bogladens
egenkapital bortfalder.

Som noget glædeligt kan vi notere os,
at vor omsætning til de studerende er
stigende efter en række stagnerende
år. Både målt i omsætningskroner og i
antal stk. solgt til studerende. Og det
er en trend, som vi i bogladen glæder
os over.

Bogladen har ofte været kritiseret for
vores prissætning. Ikke altid med
rette. Men fra dette efterårssemester
viser vore egne undersøgelser at
Bogladen er billigst i forhold til sam-
menlignelige boghandlere, både dem
med en butik, og dem på internet
alene. Og det er da også Bogladens
holdning, at sådan skal det være.

Bogladen har indgået en aftale med
FADL’s forlag om at yde medlemmer
af FADL ekstra 5% rabat på FADL
Forlags bøger. Denne ordning vil
træde i kraft fra forårssemestret 2006.

Bogladen har en forventning om at
have rettet så meget op på ulykkerne,
der væltede ind over os i 2003/2004
og fortsat i 2005 med skattesagen, at
vi ved regnskabsaflæggelsen i 2006 vil
komme ud med et nødvendigt drifts-
overskud.

Bogladen vil være mere synlig i forhold
til de studerende med gode tilbud på
bøger og papirvarer og kontorartikler,
og vi vil blive bedre til at formidle disse
tilbud. Desuden vil vi i stigende grad
være synlige ved sociale arrangemen-
ter, der arrangeres af de studerendes
organisationer, og i fredagsbarer m.m.

Peter Langford,

Direktør

Beretning fra
Universitetsbogladen

Igennem perioden fra 2000 til 2004 var
det kun gået frem for Universitets-
bogladen. Vi øgede omsætningen, og
bundlinien blev stadig bedre. Dette
blev ændret med regnskabs-
aflæggelsen i 2004, hvor bogladen
kom ud med et underskud på 1,2 mio.
kr. Underskuddet opstod af flere
årsager. Dels blev vi præsenteret for
en meget stor husleje stigning fra
Københavns Universitet, og dels et
usædvanligt stort varesvind i butikken.

Situationen påkaldte naturligvis
ændringer i bogladen. Dels betød den
forhøjede husleje, at bogladen måtte
afstå alle kælder arealer, samt fore-
tage en bekostelig ombygning så den
kunne opfylde Universitetets krav og
ønsker om arealfordeling mellem lager
og butik. Endvidere betød det også at

Beretning fra FADLs Forlag A/S

Kære kredsforeningsrepræsentanter
og medlemmer af FADL

Nedenfor følger en oversigt over de
emner som vi på forlaget hovedsage-
ligt har beskæftiget os med i det
forgangne år. Indholdet er hovedsage-
ligt sakset fra tidligere tilsendt
nyhedsbrev. Endvidere fremgår direk-
tørens beretning af forlagets års-
rapport for 2004, som ligeledes er
tilsendt kredsforeningerne og som
endvidere kan rekvireres efter henven-
delse til forlagets sekretariat.

Brugerundersøgelse
Forlaget har p.t. iværksat en bruger-
undersøgelse blandt forlagets primære
kunder – de danske medicinstude-
rende. Brugerundersøgelse gennemfø-
res sammen med kommunikations-
bureauet Action. Der er tale om en
kvantitativ (spørgeskema) såvel som
en kvalitativ (interview) undersøgelse.

I de tre studiebyer udvælges ca. 20-30
medicinstuderende som under vejled-
ning af en evaluator gennemgår et
spørgeskema. Medarbejdere fra
kommunikationsbureauet Action
afholder herefter personlige interviews
med udvalgte respondenter af spørge-
skemaet.

Det er vores mål, at vi med undersø-
gelsen får fat i et bredt udsnit af
medicinstuderende, og ikke bare de
sædvanlige ”Tordenskjolds soldater”.
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Forlagets planer om redigering af
hjemmeside, ændring af markedsfø-
ring m.m. er sat i bero indtil resulta-
terne af brugerundersøgelsen forelig-
ger.

Boglegat
Forlaget har planer om at etablere et
boglegat i hver studieby. Boglegatet vil
have en værdi af ca. 2-3.000 kr. og vil
gælde til køb af bøger fra forlaget i en
af de tre lokale boghandlere. Overræk-
kelsen vil blive gennemført i samar-
bejde med de tre lokale boghandlere
som en event i boghandlen. For
tildeling af boglegatet skal gælde en
række generelle kriterier (medlem af
FADL, ikke tilknyttet forlaget, bog-
handlen, repræsentantskaberne m.m.)
samt en række specifikke kriterier,
der skal være lokalt forankrede og
som kan variere fra år til år. Om alt går
efter planen er det forlagets hensigt,
at tildele det første boglegat ultimo
november 2005.

Reception i Domus Medica
Direktør Jan Frejlev og forhenværende
formand Karen Kjær Larsen var
mandag den 12. september til recep-
tion i Domus Medica i anledning af
udgivelsen af ”Etiske spørgsmål i
medicinen”. Bogen er udgivet i samar-

bejde med Det Etiske Udvalg under
DADL i anledning af udvalgets 25-års-
jubilæum. Se beskrivelse af bogen på
side 4. Gratis downloading af udvalgte
kapitler på forlagets hjemmeside.

Ny bestyrelse i
FADL’s Forlag A/S
På generalforsamlingen torsdag den
21. april fik forlaget ny bestyrelse.

Ny formand for bestyrelsen er 26-årige
Jacob Andersen, der læser lægeviden-
skab på 10. semester ved Syddansk
Universitet - Odense. Jacob Andersen
har fungeret som næstformand de
sidste to år.

Anders Prior Bjerre-Olesen afløser
Karen Kjær Larsen. Karen Kjær
Larsen har fungeret som formand de
sidste to år, men ønsker at udtræde af
bestyrelsen, da hun bliver kandidat til
sommer.

Torben Kjær Nielsen afløser Martin
Mørch Boesen.

Forlaget vil gerne sige tak for den
indsats Karen og Martin har lagt i
bestyrelsesarbejdet og ønsker dem
samtidig held og lykke fremover.

Bestyrelsen for FADL’s Forlag
A/S per 21. april 2005

Formand:

» Jacob Andersen - stud.med. - 10.
semester v/SDU

Næstformand:

» Kasper Berthelsen - stud.med. - 10.
semester v/KU

Medlemmer:

» Anders Prior  Bjerre-Olesen -
stud.med. - 6. semester v/AU

» Torben Kjær Nielsen - stud.med. - 5.
semester v/KU

» Ole Andersen - cand.merc. (afsæt-
ning) - Salgs– og marketingsdirektør,
Wonderful Copenhagen

» Rolf Tvedt - cand.merc. (organisa-
tion) - Forlagsdirektør, DJØF’s Forlag

Med venlig hilsen

Jacob Andersen

Bestyrelsesformand,

FADLs Forlag A/S
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Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

HUSK HUSK HUSK
Aflevering af  lønbilag og styrkelister
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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, (også nattevagter).
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 13. oktober 2005 til Vagt-
bureauet.
Yderligere info:
Holdleder Louise, tlf.: 2120 2640 el.
louise_dalgaard@hotmail.com

UD AT FLYVE…
SPV-flyverhold 1502 søger nye
medlemmer!
Holdet dækker vagter døgnet rundt på både psykiatri-
ske og somatiske afdelinger.
Løn:  SPV-holdløn – p.t. ca. kr. 155,00 i timen.
Når holdet ikke er ude, er du garanteret, om du måtte
ønske det, en løs SPV-vagt
i stedet, (dog uden holdtillæg).
Holdet er et ”ønskehold” for dig, hvis du:
· har mindst 200 SPV-timer bag dig
· kan tage 4 vagter om måneden
· vil planlægge dine vagter i god tid og være sikker på
at få dem
· er lidt fleksibel med hensyn til vagtplanlægning
· er kollegial – det er vi nemlig
Interesseret? Kontakt gerne holdleder Nino for yderli-
gere oplysninger – Mobil: 2238 7035 el. e-mail:
nino@stud.ku.dk
Ansøgningsfrist: Fredag d. 30.09.05 til
Vagtbureauet evt. pr. mail: kc@fadl.dk

SPV HJEMMEHOLD I NÆRUM 1505
Til hjemmehold, der passer en sød
dreng på 4 år, der bor med sine
forældre i Nærum, søges 1 nyt
holdmedlem, med start 1. november
2005
Holdet dækker nattevagter 5 dage/nætter ugentlig i
tidsrummet kl. 21.30 – 7.30.
Drengen har en ikke diagnosticeret hjernelidelse, hvor
symptomerne er meget svær epilepsi samt general-
iseret dystoni. Han er svært handicappet og kan bl.a.
ikke holde sit hoved eller bevæge sig ret meget.

Arbejdsopgaverne består – ud over den almene barne-
pleje – i at yde omsorg eksempelvis trøste, dvs. ”sidde
med” og ”holde om”. Herudover observation af anfald
og behandling efter instruks, indgift af mad (pr. MIC-
KEY sonde) samt medicingivning.
Vagtkravet er min. 4-5 vagter pr. måned.
Det forventes at du :
- er SPV med min. 200 timer,
- er oprigtigt glad for børn
- er i stand til at yde omsorg og kærlig pleje,
- er ikke-ryger
- ikke har daglig kontakt til små børn (pga. svækket
immunforsvar).
- har lyst til at arbejde i et privat hjem,
Børneerfaring/B- SPV kursus er en fordel, dog ikke et
krav.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 6. oktober 2005 til Vagt-
bureauet.
Yderligere oplysninger ved henvendelse
til holdleder Maria på tlf. nr. 40585094
eller skriv en mail til
maria_s_hansen@yahoo.dk

WEEKEND/HELLIGDAGS-
BLODPRØVEHOLD 1602 PÅ
RIGSHOSPITALET SØGER 4
NYE HOLDMEDLEMMER
Arbejdet består i blodprøvetagning
med lukket system på indlagte
patienter, og arbejdstiden er 8-14 i
weekender og på helligdage.
Vi er altid 5 på arbejde samtidigt og har et godt samar-
bejde både indbyrdes og med de andre ansatte på afd.
3011. Vi har bagvagtsordning, der fungerer udemærket.
Holdet er forholdsvis fleksibelt og ret eksamensvenligt.
Krav:
Du skal kunne:
- tage blodprøver, relevant erfaring er en fordel.
- tage vagter over jul og nytår, da holdet dækker 24.,
25., 26. og 31. december samt 1.januar.
- tage følgevagter i oktober og starten af november
(se ’oplæring’).
- deltage på holdmødet den 9. november 2005 kl. 17.00
(formodentligt med spisning osv. J)
- være på holdet i mindst 1 år.
- tage 3-5 pr. måned hele året – incl sommer og
eksamensperioder.
- tage ansvar og vide at det at arbejde på hold kræver
en vis dedikering (holdånd).
Oplæring: 2 lønnede følgevagter á ca. 3 timer samt
introduktion til afdelingen.
Løn: SPV-holdløn (pt. 156,- i timen før skat).
Ansøgningsfrist: Fredag d. 7.oktober kl. 14 til Vagt-
bureauet,  evt. via mail: kc@fadl.dk

Skriv relevant erfaring på ansøgningen. Fortrykte an-
søgningsskemaer findes på vagtbureauet og kan evt.
benyttes.
Da der typisk kommer mange ansøgninger til holdet
kaldes der ikke til samtale. I stedet trækkes der lod
mellem de kvalificerede ansøgere (i samarbejde med
FADLs tillidsrepræsentant). Afslagne ansøgere får
besked fra vagtbureauet og optagne kontaktes direkte
af holdlederen.
Yderligere oplysninger kan fås ved hen-
vendelse til Vagtbureauet eller holdleder
Jacob Eschen på email:
jabocs@hotmail.com

VT / BVT HJEMMEHOLD 4635
SØGER NYE MEDLEMMER!
Er aften- og natarbejde på et hyggeligt
hjemmehold noget for dig?
Vi passer et lil le barn i Nordsjæ l land, der er
tracheostomeret på grund respiratoriske problemer efter
cyste-operation ved hagen. Barnet skal derfor obser-
veres tæt og suges forholdsvist hyppigt. Barnet er
desuden ernæret via PEG – sonde.  Vi arbejder kun i
aften- og nattevagt, dvs. fra 15-23 og 23-07.
Familien er velfungerende og meget åben for FADL-
vagter i hjemmet. Vi har derfor gode arbejdsforhold.
Oplæring :
Der er oplæring, i form af én lønnet følgevagt, sam-
men med en på holdet.
Det forventes, at du :
Har min. 200 VT- timer eller har BVT-kursus.
At du kan tage 4 vagter pr. måned, - gerne flere.
Er stabil og ønsker at arbejde i et privat hjem.
Kan indgå i en tæt og konstruktiv dialog med foræl-
drene.
Forventer at blive på holdet min. 1 år.
Løn : BVT løn + løn under transport.
Ansøgningsfrist : Man. d. 10/10-05 til Vagt-
bureauet. Vi håber at høre fra dig!
Hvis du har spørgsmål til arbejdet på holdet, er du
velkommen til at kontakte Adm. sygeplejerske Gry
Orkelbog tlf. 35245402, mail: go@fadl.dk ELLER Hold-
leder Kion Støving tlf. 26132567, mail: kion@stud.ku.dk
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SPECIALLÆGEKLINIK I
HELLERUP SØGER FADL –
VAGT
Klinikken behandler patienter med
lungesygdomme og allergi.
Arbejdstiden er fra kl. 13.00 – 16.00 en gang om ugen
Du kommer til at arbejde i en gruppe med 3 andre
FADL – vagter, så der vil være mulighed for at bytte
vagter internt.
Der forventes at du min. er på 4 semester.

Oplysninger om klinikken kan du finde på
www.astmadoc.dk

Hvis du interesse for dette arbejde kan du sende an-
søgning via e-mail til a.frost@dadlnet.dk

HOLD 9000
(VAGTAFDELINGEN PÅ
VAGTBUREAUET) SØGER ET
NYT MEDLEM.
Arbejdssted: FADL’s Vagtbureau på
Blegdamsvej.
Arbejdet: Primært telefonpasning
(vagtdækning mv.), hertil kommer i et
vist omfang lettere administrative
opgaver. Det skal tilføjes, at
uafhængighed af SU vil være en fordel.
Arbejdstid: Dagvagter kl. 11.00-17.00 alle hverdage
samt 8-17 i weekenden. Nattevagter hverdage kl.
17.00-07.30 samt 17.00-08.00 i weekenden. Hertil kom-
mer dækning af vagter for fast dagpersonale på hellig-
dage samt ved ferie (dagvagter hverdage 07.30-15.00),
og en del dagvagter skal påregnes.
Løn: SPV-holdløn. Om natten (01.00 – 06.00) dog kun
kr. 75/time. Til gengæld kan man sove, hvis telefonen
ikke ringer.

Krav: Gerne 5. – 7. semester, gerne bred erfaring med
vagter gennem FADL. Evt. øvrig tidligere relevant
erfaring vil også være en fordel. Skal kunne tage 6-8
vagter pr. måned året rundt, skal kunne deltage i hold-
møde 11. maj kl. 19. Skal kunne starte oplæring hur-
tigst muligt, skal kunne tage vagter i maj og juni. For
god ordens skyld skal det anføres, at ansøgere fra
tidligere ansættelsesrunder er velkomne til at søge
igen.
Herudover: Servicemindet indstilling, også i travle si-
tuationer. Fleksibilitet ved planlægning af vagter, in-
tern sygdomsdækning samt bytning af vagter.
Ansøgning: Skriftlig ansøgning til Vagtbureauet att: di-
rektør Peter Andersen senest  torsdag den 6. oktober
kl. 12.00. Ansættelsessamtaler i uge 41.
Yderligere informationer: Ring og tal med
vagtafdelingen, alle dage efter kl. 20.00.
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Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.20). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.

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

Indkaldelse til 1. ordinære MSR-møde torsdag d. 29/
9-05 kl. 16:15 i lokale 1.2.20
Vil du vide mere om besparelserne- hvad vi har tænkt os at
gøre eller måske bare deltage i debatten, så duk op! Mødet
varer ca. 2 timer og et kvarter og der er mad bagefter!!!

Dagsorden:

1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
4. Studienævn
5. Sundrådet
6. Opdatering på besparelses-

problematikken
7. Ansøgninger fra MSR
8. Fagligdag
9. Lærebogskatalog
10. Ankesager
11. AMEE
12. Stiftelsen af SCOME
13. Meddelelser
14. Evt.

Straffen for ikke at deltage i politik er, at du ender med at
blive regeret af folk, som er ringere end du selv (Platon)

Ad. 6
Der har i de 10 dage der er gået siden mødet med
dekanen blevet arbejdet intenst på at informere
offentligheden og lægestanden på problemerne
ved de besparelser KU og SUND har i vente. Vi
skal gøre en kort status over arbejdet og se hvor
vi nu bør bruge kræfterne indtil dekanen indkal-
der til næste møde i oktober.
Ad. 7
Formanden har forfattet nogle ansøgninger og
ønsker MSR's mening om disse.

MSR's fagligdags-stand på 1.000 kr.

Ad. 8
Fagligdag afholdes d. 6/10-05 og undertegnede
er arrangør af dagen og kan derfor ikke holde
skansen på standen alene. Desuden er det nogle
fantastiske oplæg som kommer på selve dagen,
så vi skal helst være en stor flok som støtter op
om arrangementet. Der er forfattet en ny "Tip
en 13'er med MSR" og standmaterialet fra sid-
ste år kan sagtens genbruges. Hvem vil hjælpe
til???

Det drejer sig om en prioriteret ansøgning til
Studenterklubben om midler til en bærbar com-
puter til sekretræren, samt en powerpoint-ka-
non. Desuden en ansøgning til Universitets-
bogladen vedr. et gavekort til udlovning til

Ad. 9
Helene er blevet informeret om at lærebogs-
kataloget alligevel bliver til noget og har derfor
kontaktet de to studerende som i foråret viste
interesse

Ad. 10
Ankesagsdebatten er IGEN blevet taget op da
der mangler studerende til at se sagerne igennem
og der har været en kort debat over msr-aktive.
Jeg synes vi én gang for alle skal blive enige om
hvad vores prioriteringer er: Vil vi kæmpe kam-
pen om lønnen eller vil vi gå ud og opfordre
studerende til at hjælpe deres medstuderende
(eller gøre som indtil nu- ingenting???)

Ad. 12
Der er nordisk generalforsamling i de forskellige
IMCC-(IFMSA-)lande i Norden, hvor medi-
cinsk uddannelse kommer til at fylde en del, og
derfor ønsker IMCC selvfølgelig at sende flere
repræsentanter til at deltage. Dette vil ikke ko-
ste SCOME-deltagere noget.
Ved det stiftende møde d. 13/10, skal det be-
stemmes hvem der skal være national formand
(NOME) og hvem der skal være lokalformænd
(LOMEer). IMCC vil finansiere det, når der
forelægger et budget de kan søge DUF-penge
med.
Vi skal i den forbindelse diskutere hvordan vi
vil håndtere det internationale samarbejde i frem-
tiden.

Vil du vide mere om IMCC og
IFMSA??? Klik ind på
www.ifmsa.org og www.imcc.dk og
se mere!!!

Ad. 11
Anne og jeg blev sendt til AMEE konference på
fagrådets vegne og det er på tide at vise fagrådet
hvad vi får ud af at bruge alle de penge på AMEE
konferencer og vi vil derfor holde et kort oplæg
om hvad vi har lært og set.

Vel mødt!
På vegne af fagrådet

Sabrina Eliasson,
Formand MSR
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Klik ind på www.sundborn.dk og se om arbejdet
i foreningen kunne være noget for dig!!!

Vi arbejder for at oprette en integreret institu-
tion i tilknytning til Panum- gerne i Studenter-
huset som forsøges oprettet i bygningerne på
Nørre Allé.
Indtil videre har vi dog rygende travlt med at
udsende spørgeskemaer til alle på fakultetet-
inklusive DIG, så vær så venlig at svare på den
udsendte mail.
Næste møde i foreningen afholdes mandag d. 3/
10 kl 16 i lokale 1.2.20- og du er mere end vel-
kommen!!!
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Studenterpræsten står til rådighed

Præsten står til rådighed som samtalepartner;
du kan komme anonymt og tale med præsten om
det, der trykker dig, hvad enten det er stort eller
småt. Det kan handle om eksamensangst, ensom-
hed, kærestesorg, studiestress, dårligt humør el-
ler andet, og det behøver altså hverken at handle
om tro eller kristendom. Præsten fører ingen jour-
naler og der er som regel ingen ventetid.

Du kan komme i studenterpræstens træffetid på
Panum (onsdag 11-13 eller torsdag 12-14) eller du
kan bestille en tid på 28 75 70 94 eller
pnh@adm.ku.dk

Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal
giftes eller have dit barn døbt.
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Dato: fredag den 30. september 2005
Tid: 18.30
Pris: kr. 75,- som betales i døren
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67 - ved
Rundetårn

Billetterne til festen på fredag er ved at være
udsolgt (mandag), men hvis du/I gerne vil med, så
prøv alligevel.

Begrænset deltagerantal, derfor nødvendig til-
melding senest 28. september til Lise Lotz
(lotz@adm.ku.dk eller 35 32 70 94) eller Carl Fugl-
sang 33 93 01 83.

Arrangement i samarbejde med studenter-
menigheden i Indre By (IB): www.indreby.org
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Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

Strikkecafeen er åben hver torsdag.

Du er velkommen uanset om du aldrig har haft et
par strikkepinde mellem hænderne, om du har
glemt din børnelærdom og vil have den gen-
opfrisket, om du er i gang med dit 14. sjal i ren
retstrikning, eller om du er i gang med at strikke
en 12-cylindret Ferrari til din kæreste. De faste
strikkedamer og undertegnede er klar til at lære
fra sig og inspirere, og der er altid kaffe at styrke
sig på.

Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præ-
stens medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk
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Dato: torsdag den 6. oktober
Tid: hele dagen
Sted: Panum Instituttet

Årets ”Faglig Dag” på Panum har som tema ”Børn
og Sundhed”. Studenterpræsten vil holde et op-
læg med en særlig vinkel, nemlig ”Børn og Sorg”.
Hvor og hvornår det mere præcist kommer til at
foregå vil bl.a. fremgå af vores hjemmeside, når
vi kommer tættere på dagen.

Vi vil desuden være til stede på ”Faglig Dag”
med en stand, hvor du kan få en snak med præ-
sten og høre om, hvad vi ellers går og laver.

Vi vil bl.a. pege frem mod vores allehelgensuge,
31. oktober til 4. november, hvor vi hele ugen vil
kredse om det ”at miste”. Især vil vi gøre op-
mærksom på tilbuddet om Åben Kirke om afte-
nen torsdag den 3. november, hvor det vil være
muligt i løbet at få navnet på en person man har
mistet læst op i en kirkelig sammenhæng.
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Dato: med jævne mellemrum
Sted: din elektroniske postkasse

Hvis du vil holdes løbende orienteret om studenter-
præstens gøren og laden, kan du skrive dig på
vores email-liste på vores hjemmeside:
www.sund.ku.dk/praest. Så vil du med mellem-
rum modtage en mail om stort og småt fra vores
hjørne af Panum.

Nyhedsbrevet kan også læses på nettet:
www.sund.ku.dk/praest/nyhedsbrev.htm, og her
kan du også finde et arkiv med tidligere udsendte
nyhedsbreve.
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Fyam landmøde d. 29/9 (program fremgår af
hjemmesiden: www.fyam.dk). I forlængelse heraf
ligger
DSAM årsmødet d. 30/9 og generalforsamling d.
31/9. (læs mere på www.dsam.dk)
Begge begivenheder finder sted i Fredericia på
hotel Trinity.
"�����D
Månedmøde d. 4/10 i 1.2.15, ”Fedmeforskning”.
Faglig dag d. 6/10, hvor sams giver vores bud på
”Børnesundhed”
9�	����D
Månedsmøde  d. 1/11, ”Fremtidens kompagni-
selvskab og køb af almen praksis”.
Lægedage fra d. 14.-18/11, se det spændende
program på www.laegedage.dk.
Her vil man, som medlem af SAMS, kunne del-
tage gratis ved at tjekke adgangskort én af da-
gene.
4������D
Månedsmøde d. 6/12, hvor emnet endnu ikke er
fastlagt, men en ting er sikkert; Vi holder en
Julefrokost.

Vores månedsmøder afholdes fast den 1. tirsdag
i måneden kl 16.30, og stedet vil fremgå i mok.

Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsener
Bestyrelsen
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Der afholdes MINI-KURSUS i FRIDYKNING /
brug af maske, snorkel og finner: Man 26.sep 21-
23
Der er INTRO til hvordan UV-Rugby spilles: Man
3.okt 21-23
Derefter spilles UV-Rugby fra 10.okt til og med
5.dec. 17.okt. er der dog lukket.

Adressen er: Tingbjerg skoles svømmehal, Skole-
siden 2, 2700 Brønshøj

Aktiviteten er, som en af de få ting i livet, endnu
gratis for alle i dette semester!
Dette takket være kontingentbetalende medlem-
mer i PUC, som støtter ideen om gratis motion
for alle!

Formel tilmelding til de tre første mandage er
velset, hos Christian på 29729782 eller
info@puc.nu

Tag gerne venner og veninder med. Fridykning
og UV-Rugby er for alle, piger og drenge, kvin-
der og mænd!
Er maske, snorkel og finner nyt for dig, så kom
allerede første gang. Er du en erfaren snorkel-
dykker, men har ikke spillet UV-rugby før, så
kom 2. gang. Alle andre er velkomne fra 3. gang
og frem!
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Har du kirurgien som en af dine interesser, så
vær med til at starte en interessegruppe. Jeg
havde tænkt at vi kunne starte en gruppe i stil
med SATS, men hvor formålet i stedet er rettet
udelukkende mod kirurgien.

Jeg har foreløbig oprettet et grupperum på
punkt.ku.dk: "stud kir", hvor vi kan mødes og se
om der er interesse for at starte en interesse-
gruppe.
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Vi starter med at spise brunch og bagefter uddan-
ner vi nye guider.

Hvad laver sexekspressens guider?
Vi tager ud og underviser folkeskolens 7-10. klas-
ser i seksualitet, krop og følelser.

Hvad får jeg ud af det?
· Du kommer med i Panums mest sociale

gruppe.
· Du lærer andre at kende på tværs af s

emestrene.

· Du opdaterer din faglige viden eller l
ærer noget nyt.

· Du får træning i undervisning og for
midling.

· Du får større indblik i ungdomskulturen
lige nu.

· Du kommer med til hyggelige eftermid
dage og vilde fester.
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Du sætter kryds i din kalender, tilmelder dig og
din læsemakker,
og glæder dig til en fantastisk dag.
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Om aftenen fejrer vi os selv til en kæmpe blender-
fest.

Kom og bliv en del af Panums hyggeligste og
festligste basisgruppe!
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Hold Dato tid sted
401-403 29-09-2005 12.00 Teilum
404-406 07-10-2005 13.00 Teilum
407-409 29-09-2005 12.10 Teilum

7.sem
KKA Herlev       07-10-2005 16.00 Foran Klubben
KKA Glostrup   07-10-2005 16.00 Foran Klubben
KKA Næstved   07-10-2005 16.00 Foran Klubben

KKK Amager      07-10-2005 16.00 Foran Klubben
KKK Bispebjer  07-10-2005 16.00 Foran Klubben
KRH 1-5            07-10-2005 16.00 Foran Klubben

12. sem
KKK 1-6 30-09-2005 10.00 Teilum
KRH 1-9 30-09-2005 10.00 Teilum
KKA 1-6 30-09-2005 10.00 Teilum

Semesterfri07-10-2005 16.00 Foran Klubben
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PROGRAMMET FOR EFTERÅRET 2005

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe,
pils og guf inden filmen starter kl. 20.07. Den første aften man kommer, betaler man 60 kroner
for et medlemskab for resten af sæsonens forstillinger.

29/9 The Aviator

Historien om Howard Hughes der På
trods af op- og nedture bliver en af
verdens mest succesrige
forretningsmænd, først som
producer i Hollywood og senere som
inden for en lang række andre
brancher.

6/10 Nordkraft

Maria er kæreste med pusheren Asger og
lever i et Aalborg befolket af rårygere og
rockere. Her lever også den intelligente
narkoman Steso, der altid er på jagt efter
det næste fix. Hjem til slænget kommer
desuden Allan, der kæmper for ikke at
falde tilbage i de gængse gænger.

13/10 Best in show

En “mokumentary” der fokuserer på
det klasselag, og konkurrence-
mentalitet, der dominerer Amerika.
Rammen er det fornemme Mayflower
Kennel Club Dog Show og her vi får
fornøjelsen af at hilse på nogle af
deltagerne.

20/10 Sideways + Vinsmagning

Sammen drager de to venner ud i det
californiske vinland. Undervejs møder de
kvinderne Maya og Stephanie og må taget
livet op til grundig revision

Der vil efter filmen være
vinsmagning (kræver tilmelding)

3/11 Million dollar baby

Frankie Dunn er falleret bokser, der
heller ikke har meget held som træner på
sine gamle dage. En dag tropper den 31-
årige Maggie op i klubben og beder
ham hjælpe sig, men efterhånden som
hun bliver bedre melder andre trænere
sig på banen.

10/11 Ridderfalken

Klassisk film noir med Humphrey Bogart.
Med en kønt ansigt og pæn udbetaling er
det ikke svært for frk. Wonderly af få
detektiverne Spade & Archer til at beskytte
sig. Inden længe er Spade draget ind i et
dødsensfarligt spil, hvor en gruppe vil gøre
alt for at få fat i en figur af en ridderfalk.

17/11 Kingdom of Heaven

Ridley Scott’s storfilm om kampen for
Jerusalem.

Efter filmen vil der være opvis-
ning i middelalerkampkunst,
fægteundervisning og lang-
bueskydning.

24/11 Hotel Rwanda

Hotelejer Paul Rusesabagina bliver draget
ind i Rwandas borgerkrig da han væger at
give husly til over tusind  tutsier på flygt fra
den brutale Hutu-milits dræber alle Tutsier
på deres vej
.

1/12 Bad Santa

Billy Bob Thornton spiller en kriminel
sæsonarbejder der er julemand i et
storcenter. Hans eneste mål er at lænse
centrenes pengeskabe, mens han prøver
at stille skarpt på shoppende husmødre
mens han med den største børne-foragt
jager samtlige poder bort.

Til alle 1. sem. studerende

Hvis du er medlem af FADL og er på 1. semester er
filmkubmedlemsskabet GRATIS! Samarbejdet mellem
FADL og P8’n sikrer at alle nye studerende med FADL
medlemskab kan se alle semesterets film GRATIS!
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