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Det sker i ugen 2006/2007 

 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: 1500
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 datastudie-
salen.

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: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 
   (til venstre ned i kælderen.)
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:

Onsdag:  MOK nr 4, årgang 39 udkommer
  20.00 Bonde Søger Brud
  20.55 DUM

Torsdag: 19.00 Neo Feng Shui© foredrag i Neo Feng   
  Shui Academy i Ny Østergade 9.
  19.07 Argentinsk Vinbar på det mondæne   
  Vesterbro  

Fredag: Uffie spiller på Rust

Lørdag: "Rythm of the Dance" - irsk dans i Falconer   
  Center  

Søndag: 13.45 "Onkel Danny-dag" på Kolding Bibliotek 
  14.00 Rundvisning på Assistens Kirkegård   
  - "Den fortællende have" (50,-)

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  19.00 Tunnelmøde i Hasle 
  - se mere på bornholmtunnel.dk

Tirsdag: 20.55 DUM

Denne   redaktion

MOK
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
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 Fussing 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I) 

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
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

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) 
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk 
Sekretærer:   Fuldmægtig Susan Post 
Træffetid:   Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
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

Studievejledningen
LÆSEMAKKER?
Medicinstudiet kan være nemmere 
at komme igennem hvis man har en 
læsemakker. Her er nogle steder at lede 
efter makkeren.

Det kan være svært at finde en læsemakker hvis du 
lige er startet på studiet, eller hvis du er dumpet, 
ikke kender folk på dit semester og føler dig lidt 
isoleret. Men der er masser af andre der ligesom 
dig har svært ved at finde en at læse med.

På administrationsgangen uden for studievejled-
ningens kontor er en opslagstavle med overskriften 
”læsemakkermarked”. Her kan du hænge opslag 
op eller du kan se om andre har gjort det samme. 
Ligeledes findes der rundt omkring på Panum 
masser af opslagstavler, hvor du kan prøve lykken. 
Du har også mulighed for at skrive en ansøgning i 
MOK eller på punkt.ku, hvor masser af medicins-
tuderende kigger. Hvis du er ny på studiet kan du 
prøve at spørge din tutor om de kender nogle.

Det gode råd er at du ikke skal være bange for at 
spørge. Mange der dumper en eksamen er bange 
for hvordan andre studerende ser på dem, men der 
er mange andre i samme situation som dig. Så kom 
ud af busken og spørg dine medstuderende.

- og de små udviklere!
Lektionskataloget er dødt...  
Nogle af dem på fase II (aka del 3/4) kan måske 
huske, hvordan man hentede lektionskataloger 
på eksamensgangen for at se, hvornår man havde 
undervisning i løbet af semestret.
Efterfølgende hoppede man forbi FADL og hentede 
sig en gratis Mayland kalender.
Disse to bøger lå så i rygsækken indtil førstkom-
mende forelæsning.  Når man ikke længere var 
underholdt af Snake (oldschool mobiltelefonspil) 
kunne man slå de 45 minutter ihjel ved at skrive 
undervisningen over i sin kalender.

På et tidspunkt gik det op for fakultetet, at in-
ternettet var kommet for at blive, og at de kunne 
spare mange penge på at undlade at trykke lektion-
skataloger, og istedet lægge undervisningsplanerne 
ud på nettet. Samtidig kunne de genvinde lidt 
opmærksomhed til ovennævnte forelæsningerne:
To fluer med et smæk førte til hurtig aktion, og et 
par år senere var de klar med en løsning:

SIS
Løsningen hedder SIS (Studieinformationssystem 
- www.sis.ku.dk), og efter samtlige sekretærer på 
de forskellige institutter var omskolet til at taste 
ind på SIS - selvfølgelig i deres egen opsætning 
og i de mest obskure hjørner af SIS - kunne de 
studerende endelig finde deres undervisning 
samlet et sted...

Eller næsten... Nu kunne man så tilbringe et par 
timer på mdb i en konstant klikken rundt for at 
finde de relevante hold, klinikudvalgsundervisn-
ing, CEKU (“the artist formerly known as LKF”), 
mv. for at printe siderne ud, og klippe-klistre dem 
manuelt ind i FADL-kalenderen.

Det ville selvfølgelig have været meget smart, hvis 
man kunne vælge sit hold, og derefter få vist en de-
cideret undervisningsplan for ugen, men det lyder 

jo som det rene science fiction (selvom det har virket 
i mange år hos naboerne på CBS og DTU).

Syllabus
KU har dog fået fingeren ud, og lanceret det 
banebrydende Syllabus - som “hurtigt” blev til 
Syllabus Plus.
Nu kan man så få vist en “personlig” liste over 
undervisning i løbet af semestret - man kan 
endda krydre tilværelsen og slå op under et 
lokale - hvem drømmer ikke om at kunne slå op 
i sit yndlingslokale på kemigangen (1.2.17) og se, 
hvilken tilfældig undervisning man kan fange i 
ugens løb?

Se nu rykker det.  Ihvertfald for halvdelen af 
de studerende på medicin - dem der har såkaldt 
“decentral undervisning” i klinikudvalgene skal 
selvfølgelig ikke regne med at være med på noderne, 
deres undervisning ligger stadig i et virvar af SIS, 
Syllabus, samt mails fra klinikudvalg 
og afdelingssekretærer.

Nu er det efterhånden sådan, at 
mange studerende har erhvervet sig 
en PDA - et ganske glimrende red-
skab ikke mindst når man er i klinik.  
Selv arbejdsmedicinere vil kunne 
se fordelen i at reducere antallet af 
kittelbøger for at erstatte dem med 
et elektronisk opslagsværk.  PDA’en 
indeholder også en kalender som kan 
synkroniseres med Outlook (pas på, 
nu bliver det avanceret!).  Hvis man 
så kunne downloade kalender infor-
mationen fra Syllabus og importere 
det i Outlook eller iCal til MAC, ville 
det være smart og nemt.
Dette har ikke kunnet lade sig gøre 
for at facilitere - KU’s programmører 
har vel tydeligvis vigtigere ting at 
tage sig til.

MEN, nu kan det lade sig gøre!  

David har besejret Goliath, den lille mand sejrer 
over systemet, Emil Nielsen (stud.med.) har nu 
lavet et webprogram der giver dig mulighed for at 
downloade dit skema, og importere det direkte ind 
i Outlook/iCal!!!

Prøv selv det højteknologiske vidunder, 
"Gylleplus" her: 

http://www.enconsulting.dk/gylleplus.aspx

Nu mangler vi bare, at KU får taget sig sammen og 
samlet alle skemaer i Syllabus Plus, så Emils arbe-
jde for alvor kan lette vores kalenderskrivning!
Eneste problem tilbage er, hvad man nu skal få 
tiden til at gå med til intro forelæsningerne - måske 
skulle man høre lidt efter....

AP Skovsen /MOK-red

LÆNGE LEVE DEN TEKNOLOGISKE UDVIKLING! 

LEDER
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GRAVID OG EKSAMEN?
Hvis du er gravid eller amme et 
barn kan du få bevilget ekstra tid 
til dine eksaminer.

Er du i sidste trimester af din graviditet, får du 
ekstra tid til din skriftlige eksamen, hvis den 
varer mere end 2½ time. Du skal henvende dig på 
eksamenskontoret senest 14 dage før eksamen, 
medbringende vandrejournalen.

Er du gravid i første eller andet trimester og 
har særlige fødselsgener, kan du søge om for-
længet tid til skriftlig eksamen. Fødselsgenerne 
skal dokumenteres med lægeerklæring, her er 
vandrejournalen ikke nok. I studievejledningen 
kan vi hjælpe dig med at udfærdige e n 
dispensation. Kom i god tid inden 
eksamen.

Hvis du skal amme et 
barn der er under 6 
måneder gammelt, kan 
du også få bevilget 25 % tids-
forlængelse til din eksamen 
hvis den er af over 2½ times 
varighed. Kom ned til 
studievejledningen, 
og vi vil hjælpe dig 
med at udfærdige 
en dispensation.

Yderligere infor-
mation kan findes 
på http: / /www.
sund.ku.dk/for_stu-
derende/eksamen/dis-
pensation/. 

HVIS IKKE VI VED 
DET, VED VI HVEM 
DER VED DET
I studievejledningen for medicin er vi 7 
vejledere, som alle er lægestuderende. 
Vi har et personligt såvel som 
fagligt kendskab til uddannelsen 
og kender til det at være studerende 
og de problemstillinger, der kan 
opstå i forbindelse med optagelse og 
studieforløb.

Vi er:
 
Camilla Grønlund Hiul
10. semester
 

Christina Rydahl Lundin
10. semester

Gro Askgaard
7. semester
 

Theis Pedersen-Skovsgaard
8. semester
 

Rasmus Storch Jakobsen
6. semester
 

Malene Esager
6. semester
 

Gordon Thomas Jehu
13. semester
 

Vi vejleder alle indenfor næsten alle områder, 
herunder vejledning i forbindelse med udarbejdn-
ing af dispensationsansøgninger til Studienævnet 
for Medicin. Men hvis du har problemer ud over 
studiet er du også altid velkommen til at kontakte 
os. Vi kan ofte selv svare på dine spørgsmål, ellers 
ved vi hvem man skal kontakte for at få du får et 
korrekt svar.
 
Vi har hver især ugentlig træffetid, hvor det er 
muligt at reservere tid til en samtale via Internet-
tet. Vi har desuden telefon tid, hvor vi kan svare på 
spørgsmål. Vi har selvfølgelig tavshedspligt.
 
Hvis du er det mindste i tvivl om forhold i forbin-
delse med dit studieforløb eller det bare ikke helt 
kører for dig så kontakt os. Ofte kan vi hjælpe med 
at finde en løsning på problemerne, hvis du henv-
ender dig i god tid.

MERE TID TIL EKSAMEN, SÆR-
LIG HOLDSÆTNING ELLER 
ANDEN DISPENSATION?
Har du behov for at søge en 
dispensation til f.eks. ekstra 
tid til eksaminerne eller særlig 
holdsætningen på næste semester, 
skal du søge den inden den 1. 
oktober/1.marts. Snak altid med 
en studievejleder inden du søger en 
dispensation.

Som studerende kan du komme i en situation hvor 
du har behov for at få lidt andre vilkår end de 
øvrige studerende. Der kan ligge mange forskellige 
årsager til grund:
- Du kan få behov for ekstra tid til en eksamen på 
grund af for eksempel læsevanskeligheder eller 
sygdom. 
- Du har problemer med børnepasning, skal på 
barsel eller har fået mulighed for at forske, og skal 
derfor have en særlig studieplan. 
- Du kan forudse, at du kom til at overskride en 
tidsfrist eller du skal have et 4. eksamensforsøg.
- Noget helt andet…

I alle disse tilfælde skal du søge en dispensa-
tion. 

Der skal være ”særlige forhold” for at en dispensa-
tion imødekommes, men er du i tvivl så kom ned 
og snak med en studievejleder. Det er i øvrigt altid 
en god ide at snakke med en studievejleder, hvis 
man har brug for en dispensation – husk at vi har 
tavshedspligt. Det er studienævnet for medicin, 
og ikke studievejledningen, der træffer afgørelse i 
dispensationssager. 

Fristen for ansøgninger om dispensation er 1. 
oktober / 1. marts, og ansøgning skal være vedlagt 
en dispensationsansøgningsblanket, der findes på 
www.medicin.ku.dk

Ansøgningen om dispensation skal sendes til 
Studienævnet for Medicin 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Blegdamsvej 3B 
2200 Købehavn N

DU FINDER MÅSKE SVARET PÅ NETTET
På vores hjemmeside kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål. Det er også muligt at bestille tid 
til samtale via nettet. Adressen er www.medicin.ku.dk/vejledning. 

Med venlig hilsen
Studievejlederne for medicin

HVOR FINDER JEG UD AF… 
Har du brug information om studiet som du ikke 
lige kan finde her i MOK, på SIS eller www.
medicin.ku.dk så kig i studiehåndbogen. Her finder 
du svaret på 9 ud af 10 af de spørgsmål vi får i studi-
evejledningen, samt en masse knapt så hyppige. 
Er du i tvivl om det der står i studiehåndbogen, 
så spørg studievejlederne. Studiehåndbogen er 
tilgængelig på Internettet.

Al information om universitet, studiet, klinikhos-
pitalerne, tidsfristerne, studievejledning osv. er 
samlet i studiehåndbogen. Her er alle formelle og 
uformelle forhold beskrevet i et let tilgængeligt 
sprog. Du kan finde reglerne for holdtilmelding, 
orlov, eksamen, sygemelding, information om 
hvordan man bruger biblioteket, de vigtigste 
adresser og meget mere. Har du gennembladret 
studiehåndbogen og ved du hvad den indeholder, 
kan du spare dig selv for mange forgæves opkald 
og febrilsk søgen på nettet. 
 
Du kan finde studiehåndbogen på www.medicin.
ku.dk/om_uddannelsen/studieordninger/

Fra www.medicin.ku.dk er der også links til de 
overordnede love for universitetets virksomhed 
blandt andet studieordningerne, der på ”lov sprog” 
definere uddannelsens rammer, samt diverse 
bekendtgørelsen om f.eks. adgang til universitet og 
afholdelse af eksamen ved universitetet.

Kan du alligevel ikke finde det du 
søger, så spørg i studievejledningen! 

ORDBLIND OG EKSAMEN
Er du ordblind og frygter du at det 
vil påvirke dine resultater ved de 
skriftlige eksaminer? 
Så har Universitet har en række tilbud til dig, 
som kan hjælpe dig igennem eksaminerne. Eneste 
krav vi stiller er, at du kan dokumentere din 
ordblindhed.

Ordblindhed kan være et stort problem i forbindelse 
med de skriftlige eksaminer. Ordblindhed kan 
påvirke din evne til at formulere dig på en sådan 
måde, at man ved en skriftlig eksamen ikke opnår 
en karakter, der svare til ens faglige niveau. På 
den baggrund har universitet en række tilbud til 
dig. Disse inkluderer bl.a. bærbare PC’ere med 
særlige fagspecifikke ordbøger installeret. Kontakt 
studievejledningen eller kig ind på www.medicin.
ku.dk/vejledning hvis du mener disse tilbud kunne 
hjælpe dig i dit studie. 

Du har desuden mulighed for at søge en dispensa-
tion til at få 25 % ekstra tid til dine eksaminer 
og tilladelse til at medbringe retskrivnings- og 
nudanskordbog. 

Du skal, hvis du er ordblind kunne dokumentere 
det med en dysleksitest fra en offentlig institution. 
Testen må højst være et år gammel. Dette gælder 
også for svenske og norske studerende.

dispensation. Kom i god tid inden 

Hvis du skal amme et 
barn der er under 6 
måneder gammelt, kan 
du også få bevilget 25 % tids-
forlængelse til din eksamen 
hvis den er af over 2½ times 
varighed. Kom ned til 
studievejledningen, 
og vi vil hjælpe dig 

sund.ku.dk/for_stu-
derende/eksamen/dis-

STUDIET
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OBLIGATORISKE 
STUDIEELEMENTER 
PÅ BACHELORDE-
LEN
Du skal deltage i den obligatoriske undervisning i 
løbet af semestret for at kunne gå til eksamen! Men 
hvad er obligatorisk på bachelordelen?

2006-ordningen
1. semester:
Eksamen i basal humanbiologi:
Godkendelse af øvelser i medicinsk kemi

Eksamen i tidlig patient kontakt:
Deltagelse i holdundervisning vedrørende tavshed-
spligt
Deltagelse i tutorlægeundervisningen
Godkendelse af rapport i tidlig patient kontakt
Godkendt kursus i førstehjælp

2. semester:
Eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi
Deltagelse i øvelser
Godkendelse af rapporter
For biokemidelens vedkommende endvidere delt-
agelse i øvelsesplanlægning og –efterbehandling

Eksamen i medicinsk genetik
Deltagelse i øvelser
Godkendelse af rapporter

Eksamen i sundhedspsykologi
Ingen

2000/2005-ordningen
3. semester
Eksamen i metodelære
Aflevering og godkendelse af obligatoriske hjem-
meopgaver i statistik

Integreret eksamen organkursus 1
Aflevering og godkendelse af øvelsesrapporter i 
fysiologi
Gennemført og godkendt dissektionskursus

4. semester
Integreret eksamen organkursus 2-3
Aflevering og godkendelse af rapporter

5. semester
Integreret eksamen i organkursus 4-7
Aflevering og godkendelse af rapporter

6. semester
Integreret eksamen
Godkendt tidligt klinisk ophold
Aflevering af OSVAL I, samt OSVAL-frem-
læggelse
Deltagelse i de mikrobiologiske grundkurser

MERIT – KUNSTEN AT 
SLIPPE FOR EN EKSAMEN
Det er muligt at blive fritaget for 
øvelser eller hele eksaminer hvis du 
har læst fag der kan give merit. Men 
der er ansøgningsfrist.

Hvis du har læst på en anden uddannelse kan 
det være at nogen af de fag du har bestået kan 
give merit. Det vil sige at du kan blive fritaget 
for obligatoriske studieelementer eller for en hel 
eksamen. Man skal have ansøgt om merit senest 
semesteret før man skal have det pågældende fag, 
1. semester er dog undtaget. Ansøgningsfristen 
er 1. oktober i efteråret og 1. marts i foråret. Der 
som hovedregel meget lang sagsbehandlingstid for 
meritansøgninger, hvorfor det er bedst at ansøge så 
hurtigt som muligt. Desuden anbefales det at man 
har talt med en studievejleder inden man afleverer 
sin ansøgning. 

ER DU KLAR TIL BACHELOR-
PROJEKTET (OSVAL I)?
Der er flere ting, der er værd at huske inden 
man begynder at skrive på sit bachelorprojekt. 
Du skal selv vælge en vejleder. Du skal tilmelde 
dig eksamen, aflevere forside og tilmelde dig 
fremlæggelsen.

Bachelorprojektet, den tidligere Osval I, er en 
kombineret skriftlig og mundtlig opgave. Bachelor 
projektet skal være bestået inde du går til eksamen 
på 6. semester. 

Du skal tilmelde dig eksamen i Bachelorprojektet 
i eksamenstilmeldingsperioden via Internettet. Du 
skal også huske at aflevere forsiden til Bachelor-
projektet senest den 15. februar / 15. september, 
samt tilmelde dig fremlæggelsen senest den 13. 
november. Forsiden og tilmeldingen til frem-
læggelsen er særskilte blanketter, der kan printes 
fra www.medicin.ku.dk. De skal begge afleveres i 
ekspeditionen.

Din vejleder skal være ansat ved fakultet som 
f.eks. professor, lektor, klinisk lærer, klinisk 
lektor, ekstern lektor eller lignende. Er han/hun 
ikke dette skal han/hun godkendes som vejleder. 
Se på nedenstående side hvordan en vejleder 
bliver godkendt. Det kan tage op til 3 uger at få en 
vejleder godkendt. 

Se på www.sis.ku.dk under ”Osval og VKO” for, 
at se specifikke datoer for undervisning i f.eks. 
formidling og skriveprocessen.

OSVAL II – ER DU KLAR?
OSVAL II er en anden form for eksamen end de 
øvrige på studiet. Du skal derfor være opmærk-
som på at tilmelde dig korrekt, selv arrangere 
eksamen, samt sikre dig at din vejleder er ansat 
af fakultetet. 

Osval II ligger sig tæt op ad Osval I, men der er 
dog væsentlige forskelle. OSVAL II kan f.eks. være 
din sidste eksamen på studiet. OSVAL II skal først 
være bestået inde du blive kandidat. 

Din vejleder skal være ansat ved fakultet som 
f.eks. professor, lektor, klinisk lærer, klinisk lektor, 
ekstern lektor eller lignende. Er han/hun ikke dette 
skal han/hun godkendes som vejleder. For vejledn-
ing i hvordan en vejleder bliver godkendt, skal du 
kigge på www.sis.ku.dk under ”Osval og VKO”. 
Det kan tage op til 3 uger at få svar fra udvalget, 
så vær i god tid. 

Det semester du skal til eksamen skal du huske at 
tilmelde dig eksamen via www.punkt.ku.dk
samt senest den 1. marts/1. oktober aflevere for-
siden til din Osval II. Forsiden er en blanket der 
kan printes fra www.medicin.ku.dk. Tid og sted 
for eksamen aftales mellem vejleder, censor og 
studerende. Censor har krav på en forberedelsestid 
til gennemlæsning af opgaven på 3 uger. Der skal 
altså være tre uger imellem afleverings dato og 
eksamensdato. 

Når du har afleveret forsiden vil du få tilsendt 
yderligere information om eksamen.

SNYD 
Snyd på studiet bliver straffet med udskrivning! Dette medfører, at du ikke vil kunne gå til eksamen og vil 
blive forsinket i dit studieforløb.

Snyd ved eksaminer og skriftlige opgaver (incl. rapporter på 1.-5. semester) straffes med udskrivning fra univer-
sitet! Ved første forseelse er udskrivningen et halvt år, og gentagelser kan føre til permanent udskrivning.
 
Det er snyd, at…

- Skrive under for en anden person, ved fremmøde til obligatorisk undervisning. 

- Skrive under for en anden person, ved aflevering af opgaver og rapporter.

- Skrive af fra en anden tekst, uden at oplyse kilde og tydeligt markere citater i eksaminer, opgaver og rap-
porter.

- Skrive af fra andre studerendes tidligere afleverede eksaminer, opgaver eller rapporter i eksaminer, opgaver 
og rapporter.

- Aflevere enslydende opgaver i forbindelse med skriftlige opgaver (f.eks. metodelære). 

Se desuden eksamensbekendtgørelsen på www.medicin.ku.dk.

EFTERÅR 2006 
Studievejledningen for Medicin

Uge 39-40
Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder  
Tirsdag  26/9 1300 – 1400  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard  Med.
Onsdag  27/9 1600 – 1700  1300 – 1600  Malene Esager  Med.
Onsdag  27/9 1900 – 2000  1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Med. 
Torsdag  28/9 1600 – 1700  1300 – 1500 Gordon Thomas Jehu    Med.
Torsdag  28/9 1515 – 1600  1600 – 1900  Christina R. Lundin   Med. 
Mandag 2/10 1900 – 2000 1700 – 1900  Gro Askgaard  Med. 
Tirsdag  3/10 1300 – 1400  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard     Med. 
Onsdag  4/10 1600 – 1700  1300 – 1600  Malene Esager     Med. 
Onsdag  4/10 1900 – 2000  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul Med. 
Torsdag 5/10 0900 – 1000  1000 – 1300  Rasmus Storch Jakobsen Med. 
Torsdag  5/10 1600 – 1700  1300 – 1600  Gordon Thomas Jehu    Med. 
Torsdag  5/10 1515 – 1600  1600 – 1900  Christina R. Lundin   Med. 

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.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.

OBS! Den internationale studievejledning har lukket i september.

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       

STUDIET
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KOM DU HJEM MED MIN 
JAKKE?
Ved semesterstartsfesten mistede jeg min jakke. 
Den er kort, mørkeblå, har et læg på ryggen og er 
af mærket French Connection. Den ligner lidt en 
forkortet trenchcoat. 
Jeg savner den virkelig, så hvis du ved et uheld 
kom til at tage den fra garderoben, vil jeg meget 
gerne høre fra dig. 
Giver en kop kaffe og chokoladecroissant som 
findeløn.

Skriv eller ring til Tilde på 22 57 76 61 eller 
Tildesy@ofir.dk

STILLINGSOPSLAG 
Studentermedhjælper – deltid.

Afdeling for Almen Medicin på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet søger en 
studentermedhjælper 15 timer pr. måned snarest.

Arbejdsopgaver:

- Efterse kameraer og stativer, som bruges til undervisningen på 12. semester
- Slette bånd til vores videokameraer, 
- Praktisk hjælp ved eksamen. bl.a. klargøring af eksamenslokalet, samt kaffebrygning mm. 
- Andet forefaldende kontorarbejde
 
Stillingen kræver fleksibilitet og gode samarbejdsevner. Teknisk snilde er absolut en fordel, men ikke et 
krav. 
Du skal have lyst til weekendarbejde, da sletning af bånd foregår fra fredag eftermiddag og hen over week-
enden én gang om måneden (ca. 10 timer). 
Eksamenshjælpen foregår 2 hverdage dage pr. måned fra ca. kl. 7.30 og er fordelt på ca. 2½ time pr. dag.

Ansættelsesvilkår:
Arbejdstiden er 15 t/måned. Løn i henhold til overenskomst, som pr. 1. april er ca. 105 kr. pr. time alt efter, 
hvilket år du studerer på. Yderligere oplysninger kan indhentes hos afdelingsleder Klaus Witt (35 32 79 44)  
og Bente Jørgensen (35 32 79 50) .
Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Ansøgning:
Sendes til Afdeling for Almen Medicin, Øster Farimagsgade 5, Opgang Q, Postboks 2099, 1014 København 
K, senest den 4. oktober 2006, kl. 12.00

Afdeling for Almen Medicin er de praktiserende lægers universitetsafdeling, som varetager forskning og 
undervisning af lægestuderende i almen medicin ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns 
Universitet. Afdelingen beskæftiger tre fuldtidssekretærer. Afdeling for Almen Medicin er en af 11 afdelinger 
på universitetets Institut for Folkesundhedsvidenskab, og har desuden et tæt forskningssamarbejde med 
Forskningsenhed for Almen Praksis i København.

Forlaget Munksgaard Danmark 

sponserer en studerende med 

lærebøger fra forlaget gennem 

resten af medicinstudiet

Vind bøger til resten 

af dit medicinstudie!

Læs mere om konkurrencen på:

www.munksgaarddanmark.dk

MOK ANNONCE_sh.indd   1 24/08/06   11:32:49

Studie-
tilbud

VEJLEDER TIL OS-
VAL I OPGAVE
Skal du i gang med at skrive 
OSVAL I-opgave og mangler du en 
vejleder, så kan du kontakte mig. 

Jeg er læge og har i en del år arbejdet med type 2 
diabetes og muskelarbejde. Så ønsker du at skrive 
en OSVAL I opgave indenfor nævnte eller relat-
erede områder, er du velkommen til at kontakte 
mig på e-mail: ltobin@dadlnet.dk

Annoncer

STUDIET & ANNONCER
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LÆGEPRAKSIS PÅ 
FREDERIKSBERG C 
Solopraksis i almen medicin centralt beliggende 
på Frederiksberg søger medhjælp til
sygeplejeske-/sekretærarbejde i praksis én dag 
ugentligt og som vikar efter behov.

Arbejdet er selvstændigt og med vekslende arbe-
jdsopgaver som f.eks. blodprøvetagning, laborato-
rieopgaver, vaccinationer og telefonpasning. Du vil 
arbejde sammen med en fast sygeplejeske.
Praksis har edb med styresystemet Medwin. 
Studerende med Medwin/praksiserfaring eller på 
fase 2 foretrækkes.

Henvendelse rettes til:
Læge Eva Togsverd
Hostrups Have 40, 2. mf.
1954 Frederiksberg C
Tlf. 3537 0520 i dagtiden og 
4495 5675 om aftenen/weekenden.
E-mail: evatogsverd@hotmail.com

BØGER TIL 1. SEMESTER 
SÆLGES BILLIGT.
Helge Mygind:
· Kemi 1  175,-
· Kemi 2  175,-
· Kemi 3  175,-
· Holum: Fundamentals of general,
organic and biological chemistry.   
  300,-
Alle bøger er i MEGET fin stand og nyeste 
udgaver!

Mail: mrl@sol.dk

BØGER SÆLGES
1. / 2. Sem
Kringlen, Einar: ”Den Kliniske Samtalen”  
Som ny   300,-

3. Sem
Matthiessen m. fl.: ”Regionær Anatomi”  
Enkelte understregninger 175,-

Bojsen-Møller: ”Bevægeapparatets Anatomi”
Enkelte understregninger 550,-

Matthiessen m. fl.: ”Overfladeanatomi”
Som ny   100,-

Ring til Jannie på 22455335 eller 
mail til janniep@mok.info

DIÆT -BEHANDLING AF 
PCOS!
Kvinder søges til videnskabeligt forsøg vedrørende 
kostens indflydelse på evnen til at behandle 
polysistisk ovarie syndrome (PCOS) og evt. der-
ved blive gravid, da PCOS er en hyppig årsag til 
barnløshed.

PCOS viser sig ved træthed, sjældne eller ure-
gelmæssige menstruationer, hårvækst på kroppen, 
tab af hovedhår, overvægt eller elevatorvægt, og 
en sød tand. PCOS kan også medføre gentagne, 
spontane aborter.

Kosten menes at have betydning for graden af 
PCOS og evnen til at blive gravid, men der er delte 
meninger om hvorvidt kosten skal have mange 
proteiner eller mange kulhydrater.

Det forsøger Gynækologisk Klinik Taastrup 
(gynækolog Bjarne Stigsby) sammen med Institut 
for Human Ernæring (professor Arne Astrup) at 
finde ud af med et videnskabeligt forsøg, der løber 
over ½ år.

Forsøget er godkendt af etisk komite registrering-
snummer KA 05099gm, og sponsoreret af Fonden 
for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis.

Hvis dette har vakt din interesse kan du læse om 
projektet på hjemmesiden: 
www.gynklinik.dk under videnskabelige forsøg.
Se evt. også udsendelsen om PCOS af Lægens Bord 
du finder et link på  www.pcoinfo.dk

Hvis du kunne tænkes at have PCOS og har lyst til 
at deltage i det videnskabelige forsøg, så kontakt os 
venligst. Vi medtager kvinder med og uden ønske 
om graviditet.
Hvis du inden for de sidste 3 mdr. har været i 
hormonel behandling som f.eks. p-piller metformin 
eller lignende, skal der gå minimum 3 mdr. fra 
sidste pille til du kan starte i projektet. 
Kontakt os meget gerne alligevel. 

Gynækologisk Klinik Taastrup  
(www.gynklinik.dk)
Køgevej 129 D
2630 Taastrup
Tlf. 43 52 30 40 daglig 9-12 og 13-15
E-mail: reception@gynklinik.dk

PRAKTIKOPHOLD  
VED DEN DANSKE 
NATO-AMBASSADE I 
BRUXELLES

Praktiksted:
Danmarks faste repræsentation ved NATO (DAN-
ATO), Bruxelles.
Praktikperiode:
1. februar 2007  – 31. juli 2007  (præcise datoer 
efter nærmere aftale).  
Placering på repræsentationen
Som praktikant vil du primært blive tilknyttet 
den politiske afdeling på  repræsentationen, 
men vil også blive introduceret til arbejdet i de 
øvrige afdelinger. Arbejdet vil omfatte såvel mere 
selvstændige opgaver som tættere ”tandem”-arbe-
jde med sagsbehandlere. Du vil blive tilknyttet en 
primær vejleder.
Sagsområder du vil kunne 
stifte bekendtskab med under 
praktikopholdet
Sagområderne for praktikanter har traditionelt 
omfattet nedenstående emner. De præcise opgaver 
vil dog blive tilpasset dine ønsker og repræsen-
tationens konkrete opgaver i løbet af semestret. 
Multilateralt diplomati:  
- Bistå arbejdet i komiteer, hvor den danske stol 
varetages af DANATO-sagsbehandlere eller andre 
danske myndigheder. Som observatør vil du opnå 
et godt indblik i multilaterale arbejdsgange. 
Referatskrivning: 
- Bidrage til referatskrivning fra udvalgte møder, 
bl.a. i NATO-partnersamarbejdet, NATO-Rusland 
Rådet og Middelhavsdialogen.Informationssøgning 
og - formidling :
- Bistand til vedligeholdelse af repræsentationens 
hjemmeside og intranet.
- Baggrundsinformation fra internet, rapporter og 
dokumenter til oversigts-/baggrundsnotitser.
Dokumenthåndtering:
- Sammenfatte udvalgte NATO-dokumenter til 
brug for den indledende sagsbehandling. Udar-
bejdelse af notater og forberedelse af møder:- 
Udarbejde resuméer af længere rapporter, 
briefinger o .lign. til brug for repræsentationens 
sagsbehandlere (kan eventuelt kombineres med 
studierelevante emner).
Sigtet med praktikopholdet
Der er tale om uddannelsespraktik. Praktiko-
pholdet skal bidrage til din uddannelse og vil 
blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre 
meritoverførsel, hvis dit studiested tillader noget 
sådant.
Forventninger til praktikanten
Studerende med en baggrund inden for inter-
nationale studier, samfundsfag eller lignende 
foretrækkes. Arbejdssprogene er dansk og engelsk. 
Kendskab til fransk er en fordel, men ikke et krav. 
IT-kompetencer på normalt bruger-niveau.Gode 
samarbejdsevner. 
Praktikvilkår
Der er tale om ulønnet praktik. Du vil dog mod-
tage et tilskud til lokale udgifter på 380 EURO 
pr. måned. Repræsentationen kan eventuelt være 
behjælpelig med boligsøgning.Det er en forud-
sætning, at du kan sikkerhedsgodkendes.
ANSØGNINGSFRIST
16. oktober 2006
Ansøgning sendes til
Skriftlig ansøgning vedlagt CV, karakterudskrift 
og evt. anbefalinger sendes til: 
Den Danske NATO-repræsentation,
Boulevard Léopold III, 
B- 1110 Bruxelles, 
Belgien
Mrk:  ”Praktikant”
Yderligere oplysninger
Fås ved henvendelse til 1. amb. sek. Louise Auken 
på e-post louauk@um.dk / tlf.: +32 2 707 6105 eller 
praktikant Julie von Scholten på e-post julsch@um.
dk / tlf: +32 2 707 6136.
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ALTERNATIV 
BEHANDLING PÅ PANUM?!
Er du interesseret i at vide mere om alternative 
behandlingsformer – ud fra en sundhedsfaglig 
synsvinkel?

Så kom til GIMs næste månedsmøde onsdag d. 4. 
oktober kl. 16.00 i lokale 9.2.3 på Panum!

GIM er en basisgruppe, hvor vi har det til fælles, at 
vi gerne vil vide mere om alternativ behandling.
Dette er der mange gode grunde til:
- cirka halvdelen af vores kommende patienter 
anvender alternativ medicin i et eller andet 
omfang...
- hver femte gang, der udskrives en recept, er der 
risiko for stofinteraktioner med naturmedicin, som 
patienten tager ved siden af...
- pga. tabu foregår dette oftest uden lægens 
viden...
- på trods af dette, får vi ingen undervisning om 
alternative behandlingsformer på studiet...!

På mødet 4. oktober skal vi bl.a. have planlagt vores 
weekendhyttetur om “Manuel Medicin” d. 20-22/10 
færdig, vi skal have organiseret GIMs stand til 
Faglig Dag d. 5/10, og vi skal snakke om resten af 
semesterets aktiviteter.

Og så skal vi selvfølgelig drikke te, spise kage og 
hyggesnakke, som vi plejer!

Er du nysgerrig efter at se, hvem vi er i GIM, og har 
du evt. gode idéer til kommende arrangementer – så 
er du meget velkommen til at kigge forbi! :-)
Vi er altid åbne for nye medlemmer!

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen
GIM – Gruppen for Integreret Medicin

FAGLIG DAG/
FAKULTETSDAG D. 5/10
Har du lyst til at se, hvem vi er i GIM, så kom forbi 
til en snak og en kop urtete på vores stand foran 
Dam-auditoriet på Panum torsdag d. 5. oktober kl. 
12-17! Vi viser også billeder fra vores weekend-hyt-
teture om ”Akupunktur”, ”Antroposofisk Medicin” 
og ”Healing og Clairvoyance”.

Du vil også kunne møde mange af de andre basis-
grupper på Panum, bl.a.
MSR
Sund Børn
Equip
Gruppen af medicinstuderende under Læger Uden 
Grænser
SATS
Studenterpræsten
m.fl.
og der vil i løbet af dagen være forelæsninger under 
temaet ”Etnicitet” rundt omkring på Panum – se 
det nærmere program andetsteds i MOK eller på 
nettet.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen
GIM – Gruppen for Integreret Medicin

WEEKEND-HYTTETUR OM 
”MANUEL MEDICIN”
Har du lyst til at vide mere om, hvad Osteopati, 
Muskuloskeletal Medicin, Alexander-teknik, Body 
Self Development, Craniosakral-terapi og Rosen-
terapi går ud på, både teoretisk og praktisk, så tag 
med GIM afsted på hyttetur i weekenden d. 20-22. 
oktober 2006!

Vi har skaffet en række læger, fysioterapeuter, 
sygeplejersker og andre behandlere, som be-
skæftiger sig med disse manuelle teknikker, og 
de vil i weekenden undervise os om de alterna-
tive behandlingsformer ud fra en sundhedsfaglig 
synsvinkel.

Hytteturen er også en hyggelig måde at lære 
medicinstuderende fra andre semestre at kende, 
og vi plejer at have nogle fede fester! :)

Hvis du ønsker at tilmelde dig GIMs hyttetur, kan 
du bare skrive os en mail med dit navn, semester 
og tlf-nummer på: 
gim@studmed.ku.dk 

Deltagergebyret bliver på 200 kr. til dækning af 
mad.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen
GIM – Gruppen for Integreret Medicin

GIM

WWW.STUDMED.KU.DK/GIM
INDKALDELSE TIL 
ORDINÆR GENERAL-
FORSAMLING I SATS, 
2006
Dato, tidspunkt:  18 
oktober 2006 kl. 16.15 i 
FADL’s mødelokale.

Endelig dagsorden indeholdende 
indkomne forslag uddeles ved gen-
eralforsamlingens begyndelse til de 
fremmødte.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent og godkendelse af 
dagsorden.

2) Formandens beretning
 - Ved Bo Ravn, Formand

3) Evaluering af TraumeDage 2006
 - Ved Bo Ravn, Formand

4) Beretning fra nedsatte udvalg
 - Ved de enkelte udvalg

5) Forelæggelse af regnskab
 - Ved Jacob Vad, Kasserer

6) Fastlæggelse af næste års kontingent
 - Bestyrelsen foreslår at beholde kon 
    tingentet på 50 kr. / år

7) Behandling af indkomne forslag

8) Valg af bestyrelse
 - Bo genopstiller ikke som formand.
 - Bjarne genopstiller ikke som IT- 
 ansvarlig
 - Jacob genopstiller ikke som kasserer

9) Eventuelt

København, den  20. september 2006

INDKALDELSE TIL MØDE 
I SUNDRÅDET 
Dato: Onsdag 27.09.06
Tid: 17.30 – 19.30
Sted: Kontoret, 1.2.20

Dagsorden:
1. formalia
2. meddelelser
3. Akademisk råd, kort opdatering
4. Udviklingen av Nørre Campus
a. Oplæg om processen til nu
b. Diskution om perspektiverne
c. Præsentation og diskussion af et notat til 
Campusgruppen om SundRådets visioner for 
studenterfaciliteter mm for fremtiden.
5. Arbejdsmiljøet på panum
 a. Oplæg om arbejdsmiljørapporten.
 b. Diskution om handlingsplan
6. kaffeautomater, ansøgning til dekanatet om 
tilladelse til opsætning (udsat fra sidste møde)
 a. skal vi arbejde for flere   
 kaffeautomater?
 b. evt nedsette en arbejdsgruppe til  
 at indhente tilbud, indsende   
 ansøgning  til dekanatet ol.
7. socialt rum ved kantinen, forslag til dekanatet 
(udsat fra sidste møde)
 a. der er et forslag om at lave et   
 socialt rum i det gamle rygerum med  
 kaffeautomat og bordfodbold-bord.
 b. Nedsætte en arbejdsgruppe til at  
 arbejde videre med projektet. 
 Madelene fra MSR leder gruppen.
8. gennemgang af dagsorden til mødet med 
dekanatet (hvis en sådan kommer til den tid)
9. evt

Det er som vanlig mad efter mødet

BOING BOING!
Til alle jer fra alle os!

INDRE ORGANER
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KOM TIL 
SEXEKSPRESSENS 
ACTIONDAG!
Lørdag den 14. oktober fra kl. 11-
15 i Fadl’s mødelokale.

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. klasser 
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 semes-
trene.
· Du opdaterer din faglige viden eller lærer noget 

nyt.
· Du får træning i undervisning og formi-
dling.

· Du får større indblik i ungdomskulturen 
lige nu.
· Du kommer med til hyggelige eftermidd-
age og vilde fester.

Hvordan kommer jeg med?
Du sætter kryds i din kalender, tilmelder dig og din 
læsemakker, og glæder dig til en fantastisk dag. 

Mail til Trine på: tlc@stud.ku.dk senest den 13. 
oktober.

Om aftenen fejrer vi os selv til en kæmpe blend-
erfest.

Kom og bliv en del af Panums 
hyggeligste og festligste basisgruppe! 

TØR DU SPÅ OM 
FREMTIDEN?????
Kom og mød nogle der tør, når Niels Hahn, Læger 
Uden Grænser og Ole Kværnø, Chef for Forsvars-
akademiets Institut for Strategi debatterer fremti-
den for humanitær hjælp i krigszoner og grænsen 
for civil / militær samtænkning.

Torsdag den 5. oktober klokken 17
Panum, ”tandlægeauditoriet” i kælderen (lokale 
29.01.32)

Fri entre, ingen tilmelding - Rødvin og Snacks i 
pausen
 
Arrangør: IMCC. Arrangementet er støttet af 
DJØF/Stud.samf

SEXEKSPRESSENS 
MÅNEDSMØDE
Nu er det tid til at ses igen, -og forhåndtlig dukker 
der også nye ansigter op!
-Månedsmøderne er der hvor vi mødes som gruppe 
udover vores arrangementer, så kom velmødt:
TIRSDAG d. 3/10 kl. 16 i FADL’s 
mødelokale.

Bagefter mødet er alle der har lyst, velkommen til 
at gå med ud og spise pizza.

Sexekspresinfo:
· Du kommer med i Panums mest sociale gruppe
· Du kommer ud og underviser 7.-10. klasse i sexu-
alundervisning
· Du lærer andre at kende på tværs af semes-
trene
· Du opdaterer din faglige vi-
den eller lærer noget nyt
· Du får træning i under-
visning og formidling
· Du får større indblik 
i ungdomskulturen 
lige nu

Sexekspressen 
er for alle medicin 
studerende fra 1. semester og 
frem.
- Sexekspressen er Panums hyggelige 
og sociale basisgruppe!

OBS. Bemærk at månedsmøderne 
fremover vil ligge den første tirsdag i 
hver måned fra kl 16!

nyt.
· Du får træning i undervisning og formi-
dling.

Hvordan kommer jeg med?
Du sætter kryds i din kalender, tilmelder dig og din 
læsemakker, og glæder dig til en fantastisk dag. 

Mail til Trine på: tlc@stud.ku.dk senest den 13. 
oktober.

Om aftenen fejrer vi os selv til en kæmpe blend-
erfest.

· Du opdaterer din faglige vi-
den eller lærer noget nyt
· Du får træning i under-

studerende fra 1. semester og 

- Sexekspressen er Panums hyggelige 

OBS. Bemærk at månedsmøderne 
fremover vil ligge den første tirsdag i 

IMCC

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 39

Oktoberfest
Du kan stadig nå det! Tag nogle venner under 
armen og kom til årets sjoveste oktoberfest! Der 
vil være masser af god mad, gode øl til fornuftige 
priser, auktion over spændende oktoberfestgen-
stande, autentisk musik, højt humør og meget 
mere. Og lokalerne vil være pyntet, så ikke et 
øje er tørt! 

Tid: Fredag den 29. okto-
ber kl. 18.30
Sted: Sankt Johannes 
Kirke og Sankt Johan-
nesgården, Blegdamsvej 
1B, kælderen, ved Sankt 
Hans Torv
Pris: Kr. 75,- som betales 
ved indgangen
Tilmelding: Til oktober-
fest-dk@hotmail.com, tel-
efon 28 75 70 94 eller ved 
personlig henvendelse på 
kontoret. SENEST onsdag 
den 27. september.

Den Røde Tråd – strikkecafé
Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

Strikkecafeen er åben hver torsdag. Kom og brug 
dine hænder et par timer på noget hyggeligt og 
nyttigt. Du er velkommen, uanset om du er 100 % 
nybegynder eller en erfaren strikker. Vi har pinde 
og garn, så du kan komme i gang. Vi har også 

masser af gode ideer og opskrifter, hvis du mangler 
inspiration. Og så er der altid kaffe og lidt lækkert 
til den skrantende sukkerbalance!

Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præstens 
medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk 

Debatforum: ”Videnskaben og alt 
det andet”
Tidligere semestres studiekreds er blevet ramt af 
forandring. Møderne bliver nu holdt hyppigere, og 
der vil være lagt op til mindre forberedelse og mere 
fri debat. Studenterpræstens debatforum vil være 
et sted, hvor man kan diskutere emner som ligger 
mellem videnskaben og resten af verden – mest 
dog det mere uhåndgribelige som religion, kunst, 
etik og filosofi. 

Studenterpræsten vil komme med et kort oplæg om 
et emne som fx: tro & viden, evolution & design, 
Darwin & Grundtvig, kemi & kærlighed; etik & te-
knik, vilje & instinkt, kunsten & videnskaben – og 
derefter er ordet frit. Kom selv med flere forslag!

Tid: Hver 2. tirsdag (i ulige uger) fra 15.30 
– 17.30; datoerne er 26/9 – 10/10 – 24/10 - 7/11- 
21/11- 5/12) 

Sted: HCØ. 

Nærmere oplysninger kan fås på 28 75 70 94 eller 
pnh@adm.ku.dk

Faglig Dag på Panum
Tid: torsdag den 5. oktober
Sted: Panum – detaljer følger

Studenterpræsten vil igen i år være til stede på 
sin stand til Faglig Dag. Du kan få en sludder 
med præsten, dykke ned i de gode bønner, spørge 
til strikkecafeen – eller hvad der nu falder dig ind. 
Årets tema er etnicitet, og vi vil derfor bl.a. benytte 
dagen til at invitere til en samtaledag fredag den 
10. november om ”Det er dansk; det er dejligt…?” 
Hør mere til faglig dag eller check allerede nu www.
samtaledag.dk 

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, ensomhed, 
kærestesorg, studiestress, dårligt humør eller 
andet, og det behøver altså hverken at handle om 
tro eller kristendom. Præsten fører ingen journaler 
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.

Studenterpræstens kontor
Blegdamsvej 3b, 15.2.1
2200 København N

Tlf.: 35 32 70 94 / mobil: 28 75 70 94
Mail: pnh@adm.ku.dk 
eller lotz@adm.ku.dk
Hjemmeside: www.sund.ku.dk/praest

INDRE ORGANER
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Vinderne af panummesterskaberne i fodbold d. 22. september blev: 

MULTIGLANS

SIMS takker alle 15 hold for en fed turnering.
Hvis du er interesseret i idrætsmedicin eller idræt generelt er SIMS lige noget for dig. Vi holder 

månedsmøde første tirsdag i hver måned i 9.2.3. Husk at vi afholder adventurerace i oktober!

GLEMTE SAGER TIL PANUMMESTERSKABET
I forbindelse med afholdelse af Panummesterskabet i fodbold, blev der glemt følgende ting:
-En sort vindjakke med Koldingegnens idrætsefterskoles logo str. M
-Et par hvide PUMA CAT sko str. 45
-En rød Vietnam landsholdstrøje med nummeret 10
-En almindelig rød bomulds t-shirt
-Et blåt sengetæppe fra IKEA

Mangler du en af ovenstående ting, kan du kontakte Louise på tlf. 61300183 eller mail: torpedo@stud.
ku.dk

SIMS HOLDER MÅNEDSMØDE 
TIRSDAG D. 3/10 KL. 16.00 I 
LOKALE 9.2.3

I SIMS er vi alle interesserede i idrætsmedicin Vi 
arrangerer foredrag, praktiske kurser og lignende 
hvor vi kan lære mere om idrætsmedicin og have 
det sjovt. Er dette noget for dig, så kom til vores 
månedsmøde og hør nærmere! 
OG TIL ALLE SOM ER MEDLEMMER: DER 
SKAL TAGES BILLEDE TIL SCOREBOGEN, SÅ 
HUSK AT MØDE OP!!!

Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Update på planlægning af arrangementer i 
efterårssemestret, herunder 
-Adventurerace
-Besøg på idrætsmedicinsk klinik
-Skulderworkshop
-Julefrokost

3. Status fra kasserer
4. BILLEDTAGNING!!!!
5. Evt.

Håber på at se så mange af Jer som muligt!

Mange hilsner
Louise, Formand for SIMS

Innovation uden fakultetets støtte
Har medicinstuderende ingen originale ideer 
eller mener fakultetet bare at de medicinstu-
derende kan klare både at studere og være 
innovative. Samtidig skal vi studerende vide 
alt om hvordan man går fra ide til færdigt 
produkt uden nogen form for vejledning eller 
undervisning. Tager man nogle af de kurser 
som universitetet tilbyder, så er der intet 
at hente i form af merit, selvom kurserne 
berettiger til f.eks. 15 ECTS point.

Innovation er fremtiden
Regeringen peger på det, eksperterne støtter 
og erhvervslivet bakker op om at innovation 
er fremtiden. Det er en af de veje det danske 
samfund skal holdes i gang. Der bliver kastet 
enorme summer efter innovationsmiljøerne 
og iværksætterne. Der bliver afholdt semi-
nar, kurser, foredrag og konkurrencer. Alt 
dette for at styrke den økonomiske udvikling 
i Danmark i fremtiden.

Den originale ide
Der findes mange bud på hvor innovative vi 
alle er, men flere undersøgelser har vist at 
i gennemsnit, så er det kun 1:1000 der kan 
komme på en original ide eller opfinde noget 
nyt. Men i universitetsmiljøet er der ikke helt 
så langt imellem ideerne. Da de medicin-
studerende bliver betegnet som blomsten 
af danmarks ungdom, så må vi jo også gå 
ud fra at underviserne og forskerne der er 
tilknyttet fakultetet er de skarpeste knive 
i skuffen. Denne dynamiske cocktail burde 
være det perfekte fundament for udvikling 
af originale ideer. Men hvor er innovations-
miljøet på Panum ?

Tech Trans enheden
Er man ansat ved fakultetet er der hjælp 
at hente hos Tech Trans enheden. De kan 
hjælpe med kontakt til erhvervslivet, med 
juraen og mange andre ting. Er man stud-
erende, så kan de ikke hjælpe. Universitetet 
har åbenbart kun rettighederne til de opfin-
delser/opdagelser som de ansatte gør. Om de 
rent faktisk vil hjælpe hvis man kommer som 
studerende med en konkret henvendelse skal 
jeg ikke kunne sige.

Fremtidens samarbejdspartnere og 
sponsorer
Universitetet skal samarbejde med erh-
vervslivet og i fremtiden bliver en større 
del af fakultetets budget afhængig af dette 
samarbejde og sponsorernes velvillighed. I 
mange andre lande er det normalt at trække 
på de tidligere studerende til at spytte i 
kassen og ofte ser man at de studerende der 
efter studiet opnår stor finansiel succes ofte 
vælger at donerer store summer til deres 
gamle universitet. Jeg skal ikke kunne sige 
om det sker ind i mellem på Panum, men det 
er ikke noget der bliver snakket særlig højt 
om. Nogen gange virker det som om der er 
en vis berøringsangst mellem universitetet 
og erhvervslivet.

Venture Cup
Fakultetet er vært for et Venture Cup 
kick-off arrangement, men mener åbenbart 
ikke at det er noget for de studerende, da 
jeg ikke har set det annonceret i hverken 
MOK eller på opslagstavlerne. Københavns 
Universitet er en af hovedsponsorerne i 
Venture Cup. Kigger man på Venture Cup 

website, kan man læse at konkurrencen er 
åben for deltagelse af alle med tilknytning 
til universitetet (og en række andre institu-
tioner). På deres website henvises der til en 
side på ku.dk, der omhandler innovation og 
iværksætteri (http://www.ku.dk/innovation/). 
Her listes der en række kurser, foredrag og 
lignende. Mange af disse kurser giver ECTS 
point. Nu skal man jo ikke kun deltage på 
den slags kurser for at opnå nogle point til 
studiet. Har man interessen for innovation 
eller en god ide til et produkt eller en service 
så er Venture Cup et godt sted at starte. Jeg 
håber at der er andre studerende end mig der 
har tænkt sig at prøve i år. Med eller uden 
fakultets støtte.

En målrettet uddannelse
Når man spørger studievejlederne om muligheden 
for at få merit for de ECTS point som man opnår, 
er forklaringen at medicinstudiet er så målrettet at 
der ikke kan tages noget ud og gives merit for noget 
der ikke direkte indgår i undervisningsplanen. 
Deres forslag var at det måske kunne bruges som 
VKO, men de mente ikke at det var relevant nok. 
Kan det virkelig være rigtigt at vi skal ende med 
at komme ud som en flok ensartede, ensrettede, 
ensporede, ikke selvstændigt tænkende læger ? 
Er det det fakultetet ønsker ? Hvad ønsker vores 
fremtidige arbejdsgivere ?

Mikkel Pedersbæk

Debat

INDRE ORGANER



Lægevikar
Ledige vikariater på Psykiatrisk Sygehus Frederiksborg Amt.

Prøv kræfter med psykiatrien.

Hold et sabatsemester.
Måske drømmer du om en længere rejse, men mangler at få 

økonomien på plads.

-Vi er en stor funktionsenhed med sengeafdelinger i Freder-
ikssund, Helsingør og Hillerød.

-Vi er vant til, og glade for at have studenter ansat.

-Vi er fleksible - der er mulighed for at planlægge en for-
længet weekend, selv om du arbejder.

-Vi giver grundig introduktion og følgevagter, så du føler dig 
tryg inden første selvstændige vagt.

-Vi er et godt team af reservelæger, som er vant til at hjælpe 
og støtte hinanden.

-Vi honorerer vagter ud over rullet, så hvis du planlægger 
sabatsemester med rejse er der mulighed for at tjene ekstra 

penge.

-Vi har ledige vikariater fra 1.oktober 2006
  eller senere.

-Vi giver dig mulighed for ”en dag på afdelingen” inden du 
beslutter dig for ansættelse.

Lyder det spændende, eller har du spørgsmål, så kontakt 
cheflæge Peter Treufeldt via mail: petr@fa.dk eller vagtplan-

lægger Aase Einfeldt via mail: aaei@fa.dk

annonce
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HVORFOR TAGE PÅ 
KONFERENCE?

Ja hvorfor ikke? 
Studentergruppen i studienævnet 
og to repræsentanter fra MSR har 
netop tilbragt 5 dage på AMEE 
konferencen i Genova. Det blev 
til 5 ualmindeligt morsomme og 
utroligt lærerige dage. Her kan 
du følge konferencen igennem de 7 
deltagere.
Af: Studienævnsgruppen  (Simon 
Krabbe undtaget) samt MSR’s 
repræsentanter Line Malmer Madsen 
og Morten Noack

AMEE er forkortelsen for Association on Medical 
Education in Europe, og der afholdes én årlig kon-
ference, som altid finder sted i Europa. Til denne 
konference valfarter undervisere, studieledere, 
dekaner og naturligvis studerende hvert eneste år 
for at blive inspireret af hinandens undervisnings- 
og eksamensmetoder. Her hører man hvordan de i 
andre lande kører PBL-undervisning, hvordan de 
afholder kliniske og praktiske eksamener i udlan-
det og hvordan man udvikler sin studieordning 
(curriculum). Ved året konference deltog i alt ca. 
1800 mennesker fra hele verden.

Vores tur startede med at en distræt formand havde 
sørget for at alle mødte en time for tidligt op ude i 
lufthavnen... Efter et par flyveture hvoraf den ene 
kunne kvalificere til en plads Top 5 over ”verdens 
mest effektive tørretumblere”, ankom vi til Genova 
og lagde ud med en gåtur i Genovas gader. Byen 
har ca. 600.000 indbyggere og var et godt eksempel 
på en sydlandsk by med bakker,bjerge og masser 
af charme

Byen kan til enhver tid anbefales som shop-
pingdestination men har dog også mindre laster 
heriblandt   en utroligt gennemtrængende lugt 
af hunde- og menneskeefterladenskaber. På en 
hyggelig cafe stiftede vi dog bekendtskab med den 
helt fantastiske lokale øl, ”Noel”, som fik os alle til 
at blive og spise middag på den lille café vi havde 
fundet i en gyde. STOR fejltagelse.  Kun  tre ord for 
den oplevelse: salat, fiskesovs og kapers!

Konferencen starter altid med en åbningsreception, 
hvor man plejer at møde undervisere og studerende 
fra hele verden, mens man langsomt dør af sult pga. 
de utroligt små pindemadder lynhurtigt slipper op. 
Dette var dog ikke i tilfældet til dette års reception, 
og vi jublede over at spare de 7 euro en middag ude 
i byen mindst ville koste. 

Vi nåede at socialisere med adskillige finner, hol-
lændere, ægyptere, svensker og vores helt egen 

Mogens Holst Nissen (medlem af Studienævnet). 
Denne socialisering er en kernerne ved at deltage 
i konferencer. Man hilser først pænt på folk og på 
et tidspunkt tør man tage ordentlig kontakt og 
spørge, hvor de kommer fra, hvordan de gør tingene 
og derigennem udveksle erfaringer.

Selve konferencen er opbygget af nogle forskel-
lige undervisningsmoduler. Der er de såkaldte 
plenaries, hvor alle konferencedeltagere deltager. 
Herefter er programmet opdelt i forskellige under-
visningstemaer og –metoder. Der er workshops, 
hvor kun et begrænset antal kan deltage, og hvor 
man deltager meget aktivt i diskussionen af emnet. 
De såkaldte ”short communications” består af 5-6 
oplæg af 15 min varighed om det samme emne 
fx OSCE. Endelig er der mulighed for at deltage 
i postersessions, hvor posterdeltageren på et be-
stemt tidspunkt fremlægger sit projekt. Med dage 
der starter kl. 8:15 og slutter kl. 16-18 er der nok 
at se og lære!

Gruppen blev ret hurtigt spredt for alle vinde, 
idet vi havde meget forskellige interesser. Det 
har medvirket til, at vi kommer hjem med mange 
flere oplevelser og gode idéer. Nogle af disse idéer 
vil blive beskrevet her i MOK løbende hen over 
semesteret. 

Et eksempel på et oplæg kunne være ”skriftlige 
eksamener”. Umiddelbart lyder det måske ikke 
nyskabende, men skriftlige eksamener kan være 
meget mere end krampe i hånden pga. 5-lags gen-
nemslagspapir!

Hollandske forskere havde fx undersøgt, hvorvidt 
man kan bevare en prøveforms pålidelighed, hvis 
man erstatter sandt/falsk spørgsmål (som vi har 
på 1. semester i basal humanbiologi) med mul-
tiple choice questions (MCQ’s). Problemet med 
sandt/falsk prøver er, at de i nogle tilfælde kun 
tester hvorvidt den studerende kan sige om noget 
er forkert ( når svaret er falsk), og rent faktisk ikke 
tester, hvorvidt den studerende kender det sande 
svar. Det udelukker også en masse spørgsmål, da 
de fleste situationer i den kliniske verden ikke er 
så sort-hvide.
MCQ’s tester både at den studerende kan sortere de 
forkerte svar fra og kan finde det/de rigtige svar.

SANDT/FALSK ELLER 
MULTIPLE- CHOICE 
QUESTIONS???
De hollandske forskere var dog bange for at prøve-
formens pålidelighed ville falde og lavede derfor 
et studie, der viste at pålideligheden ved MCQ’s 
steg over tid, den var højere end ved sandt/falsk 
prøverne og man behøvede færre spørgsmål ved 
en MCQ (ca. 170) i forhold til en sandt/falsk prøve 
(ca 250).

Konferencens sociale element er også med til at 
tære på kræfterne. De studerendes ”egen” bar, 
”Banana Tsunami” blev hurtigt et tilholdssted, 
hvor man samlede op på emner fra dagen og el-

lers forsøgte at samtale om andre til tider mere 
private emner. 

Tre af de undertegnede valgte at tage til den såka-
ldte konferencemiddag. Denne middag foregår altid 
et meget prominent sted hvor maden (næsten) altid 
er god og man socialiserer med dekaner, studiele-
dere, sundhedsstyrelsefolk o.lign. fra hele verden. 
Omgivelserne er anderledes, men der foregår præ-
cis det samme: man skaber kontakter og bliver til 
enhver tid forundret over at man kan gøre tingene 
på en helt anden måde end i Danmark og stadig 
uddanne normale dygtige læger!!!
De new zealandske damer ved vores bord havde 
også hørt om Danmark- at vi havde problemered 
svenske og norske studerende! Hvis det er det 
indtryk Danmark sender til omverdenen, så er 
det måske et wake-up call til at prøve at gøre 
noget ved det!
Hovedparten af de forskellige oplæg er naturligvis 
baseret på seriøs forskning og bliver holdt i en 
seriøs tone men der var dog også tid til mere un-
derholdene indlæg . På konferencens sidste dag, 
hvor alle som regel mest tænker på at komme hjem 
havde AMEE’s planlæggere været så bedt Ron Berk 
fra Johns Hopskins University om at holde en af 
de afsluttende plenaries. Han startede ud med 
at præsentere sig igennem en hjemmelavet film: 
”The xtreme professor make over”. Hjemmelavet, 
men den fangede endda opmærksomheden hos 
folk der allerede var faldet i søvn (Ingen forskel 
fra Lundsgård mandag morgen). Det blev en lat-
terkrampende oplevelse, hvori han fremlagde sine 
mere seriøse pointer ved hjælp af afstemninger og 
Monty Pyton filmklip.

Det vigtigste man skal tage med sig hjem fra en 
konference er naturligvis sit konferencebevis, så 
man kan dokumentere at man har deltaget og 
derved søge en masse legater samt få godkendt 
sit VKO. J Efter at have sagt farvel til alle nye 
og gamle bekendte drog vi mod lufthavnen for at 
komme hjem.

Efter endnu en tur i tørretumbleren (og andre 
fly) ankom vi trætte og mættede til København 
hvor der lige kunne nås 4-5 timers søvn inden vi 
atter vendte tilbage til den barske hverdag med 
forelæsninger og klinik.

Guidet tour
Studerende til gallamiddag - yes sir! Alle lytter koncentreret til 

plenumoplæggene!

Kenneth 
i Genova. 
Hvorfor 
tage på 
konference? 
Jo, derfor!

INDRE ORGANER
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MSR VIL DISKUTERE 
REEKSAMENER- HVAD 
MENER DU???
Følgende er et oplæg der vil blive 
diskuteret på MSR-mødet torsdag 
d. 28. sept. Planen er at starte 
diskussionen i studienævnet til 
mødet d. 3. oktober så hvis du vil 
give dit besyv med skal du komme 
til mødet d. 28!
Ved oprettelsen af studieordning 2000 blev der 
lagt vægt på, at den studerende skulle aktiveres i 
undervisningen i løbet af semesteret, hvorfor den 
reelle læseferie blev afskaffet. Mange eksamener 
på studieordning 1986 var plaget af sygemeldinger, 
idet de studerende forsøgte at få to måneders ekstra 
læseferie. Derfor findes der i dag i studieordn-
ing 2000 og 2006 kun reeksamener, når dette er 
påkrævet – dvs. ved stopprøver.

BAGGRUND
I studieordningerne 2000 og 2006 er der reeksa-
men på 1. sem., 2. sem., 6, sem. og 12. sem., samt 
reeksamen på bachelor- og kandidatprojekterne. 7. 
sem. indeholder kun en sygeeksamen. 
At dumpe en eksamen medfører ofte forsinkelse, 
idet arbejdsbyrden vil blive uoverkommelig, hvis 
man forsøger at tage to semestre samtidig, f.eks. 
5. og 6. sem. De studerende, der forsøger dette, vil 
ofte dumpe den ene eller begge af disse eksamener 
og dermed ende i et 3.gangs forsøg i den ene og et 
2. gangsforsøg i den anden.

FORSLAG
Det Medicinske Studenterråd (MSR) ønsker en 
debat om en ”15 %’s grænse” for indførelse af 
reeksamener. – Dvs. hvis flere end 15 % af de 
eksamenstilmeldte (efter afmeldingsfristen er 
udløbet) dumper, udebliver eller bliver syge, så 
skal der tilbydes en reeksamen. Det er MSR’s 
håb at denne fleksible løsning vil sænke dumpe-
procenterne, idet vi mener det kunne motivere de 
undervisningsansvarlige til at nytænke undervis-
ningen og udformningen af eksamensopgaverne 
så en reeksamen slet ikke blev nødvendig. Denne 
regel tager højde for evt. misbrug af reeksamener, 
idet de studerende ikke på forhånd ved, om der 
kommer en reeksamen.
MSR foreslår, at reeksamen afholdes én gang årligt 
i starten af august. Dette mener vi vil være mest 
hensigtsmæssigt, idet en studerende, der dumper 
5. semester i januar kan fortsætte på 6. semester, 
bestå dette og bestå 5. semester i august uden 
forsinkelse. Vi mener ikke, det er hensigtsmæs-
sigt at afholde reeksamen i februar med mindre 
dette er højst nødvendigt, som det allerede ses ved 
stopprøverne.
Endelig er det de studerendes holdning, at en 
indførelse af reeksamener vil øge andelen af stud-
erende, der gennemfører studiet på normeret tid, 
samt sikre fakultetets STÅ-indtægter.
Alternativet til dette forslag kunne være genind-
førelse af reeksamen på alle semestre uanset 
dumpeprocent. 

BESTÅR 
DU NU?

DAGSORDEN TIL MSR-
MØDE D. 28/9-06 KL. 
16:15, LOKALE 1.2.20
Temaet for denne uges møde vil være 
de oplæg, vi skal sende i studienævnet. 
Der er blevet udfærdiget et debatoplæg 
om re-eksamener på medicinstudiet- 
hvor og hvornår synes vi, de mangler? 
Desuden har vi udfærdiget et oplæg 
vedr. 4.-5. semester, idet vi ønsker 
at gøre kurserne på disse til ægte 
blokkurser.
Desuden vil der være powerpointshow 
fra repræsentanterne, der deltog i 
AMEE konferencen i Genova.

1. Formalia  3 min 
2. Nyt fra semestrene 20 min 
3. Nyt fra udvalg 15 min 
4. Nyt fra bestyrelsen- 
 herunder økonomi 15 min 
5. Studienævn 20 min 
6. Sundråd  10 min 
7. PAUSE  10 min 
8. MSR’s fagligdag 10 min 
9. UPU’s politikpapir 10 min 
10. AMEE-oplæg 15 min 
11. Meddelelser 5 min
12.  Evt.  5 min

Mødet forventes at vare max 2 timer. Der vil blive 
serveret mad under AMEE-filmen

Vel mødt

Sabrina Eliasson
Formand, MSR

Hvis du er ny på studiet følger her en 
lille uddybning til nogle af punkterne 
på dagsordenen, såkaldte ad.’er

Ad. 1-6: Disse punkter er altid faste på dagsor-
denen. Her skal vi høre hvordan det går i de forskel-
lige udvalg under SN, fakultetet og i MSR’s egne 
udvalg. Desuden diskuterer vi altid hvilke vigtige 
punkter der er på dagsordenen til studienævnsmø-
det. Vi taler også om hvad der foregår i Sundrådet, 
som er MSR’s ”storebror” her på fakultet.
Ad. 2
Under punktet ”Nyt fra semestrene” spørger vi til 
hvordan det går på hvert enkelt semester. Hvis man 
er ny og er dukket op for at kommentere på noget så 
er det under dette punkt man skal sige det.
Ad. 3
Her melder de forskellige repræsentanter tilbage 
fra de udvalg de sidder i. Hvad har udvalget dis-
kuteret- er man måske i tvivl om man er enig med 
udvalget i nogle beslutninger er det altid godt at 
vende det på mødet. Og som repræsentant i udvalg 
har man pligt til at holde MSR løbende orienteret 
om hvad der sker.
Ad. 4
Under dette punkt melder MSR’s bestyrelse tilbage 
om hvad der har været diskuteret i bestyrelsen og 
den økonomiansvarlige afleverer til hvert møde 
en opdatering af regnskabet så alle har en mu-
lighed for at følge med i hvordan MSR’s finanser 
bestyres.
Ad. 5
Dette punkt er ofte det største og det afhænger helt 
af hvad der er på dagsordenen til studienævns-
mødet hvad vi diskuterer. Det kan være at nogle 
undervisere måske gerne vil have gjort deres under-
visning obligatorisk og at dette så skal behandles i 
studienævnet. Så sørger MSR for at tage en debat 
om hvad vores holdning til dette må være.
Vi skal under studienævnspunktet i dag blive enige 
om den endelige form af oplæggene til studienævnet 
vedr. reeksamener på medicinstudiet, samt diskus-
sionen omkring 4. og 5. semester.
Ad. 6
MSR er repræsenterer over for fakultetet og 
dekanatet i form af Sundrådet, som er det sund-
hedsvidenskabelige studenterråd og således 
repræsenterer både medicinere, tandlæger, hu-
manbiologer og alle de andre studerende der findes 

på fakultetet. 
Vi sørger derfor at få en opdatering med hvilke 
dialoger der har været mellem Sundrådet og 
dekanatet og følger op på relevante sager man 
arbejder med på fakultetsniveau- fx etableringen 
af et studenterhus
Disse første 6 punkter er faste på 
dagsordenen til MSR-møderne. 
Derudover sørger vi for at tage 
relevanter emner op til diskussion
Ad. 8
Der afholdes kombineret Fagligdag/Fakultetsdag 
torsdag d. 5. oktober og vi plejer at stille med en 
stand og måske en lille konkurrence. Vi skal finde 
nogle kreative hoveder der vil producere ”standma-
teriale”- plakater, konkurrence osv.
Ad. 9
UPU (Uddannelsespolitisk Udvalg under FADL) 
har formuleret deres politikpapir vedr. uddannelse 
færdigt. Vi er derfor blevet bedt om at læse dette 
igennem og kommentere på det.
Ad. 10 
De 7 repræsentanter der har været på AMEE 
konference i Genova har forberedt et lille oplæg 
med billeder og film, som beskriver hvad der er 
foregået på konferencen. 
Dette oplæg vil både illustrere de mange interes-
sante sessions vi har deltaget, og samtidig vise den 
mere sociale vinkel af konferencen, både blandt os 
selv men også mellem de studerende fra resten af 
landet og verden.

DAGSORDEN TIL MSR’S 
GENERALFORSAMLING 
TORSDAG D. 19/10 KL. 
16:15, LOKALE 1.2.20
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
4. Vedtagelse af budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse bestående af 5 
personer:
· formand
· økonomisekretær
· kontaktperson til Studenterrådet
· kontaktperson til Studienævnet 
· kontaktperson til Sundrådet
7. Valg af revisor
8. Valg af repræsentanter til eksterne   
udvalg og bestyrelser, herunder    
Universitetsbogladen og MOKs  bestyrelse.
9. Nedsættelse af og valg til udvalg under MSR.
10. Eventuelt

Kort om generalforsamlingen:

ALLE der måtte have lyst til at deltage i denne er 
velkomne. Der vil være beretninger fra forskellige 
udvalg og tillidsposter og desuden har vi valg til en 
masse forskellige udvalg. Disse udvalg er små som 
store- men alle der måtte have interesse i at sidde i 
et udvalg er mere end velkomne til at dukke op.
Det er også til generalforsamlingen vi vælger 
repræsentanter og suppleanter til studienævnet 
som jo er noget nær det vigtigste organ at besætte 
pladser i. Vi indstiller desuden også kandidater til 
Akademisk Råd som efter den nye universitetslov 
er blevet et noget mere vigtigt udvalg

Ud over det, så er generalforsamlingen jo MSR’s 
øverste myndighed så hvis generalforsamlingen 
befaler formanden at flyve til månen skal han/hun 
gøre det… 

VIL DU LØSE EN OP-
GAVE FOR MSR?
MSR har med økonomisk støtte fra FADL sørget 
for at der er blevet opstillet et lille minikøkken i 
kantinen til brug for alle studerende. Her vil du 
finde to mikrobølgeovne og to elkedler samt en 
håndvask. Det betyder at du nu kan medbringe 
mad der skal varmes i eksamensperioderne og ikke 
leve af guldkarameller eller pizza… 
Har du andre lignende gode idéer så er det måske 
MSR du skal henvende dig til!

INDRE ORGANER
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EKSTRAORDINÆRT 
MSR-MØDE:
Revision af 6. til 9. semester
Fire hold har været gennem 6-9. semester og det 
er nu på tide at få rettet op på fejl og mangler. Der 
er nedsat et udvalg bestående af 7 personer fra 
fakultetet og 2 studerende, men vi har brug for 
ideer fra så mange studerende som muligt. Derfor 
holder MSR et ekstraordinært møde, som skal være 
en brainstorm om disse semestre. Formand for 

FADL’S VAGTBUREAU
Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N 

EKSPEDITIONENS E-MAIL: 
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)   bj@fadl.dk (Beate Jørgensen)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag til torsdag: 9.00-17.00 
Fredag: 9.00-15.00
Kursusafdelingen har lukket den første 
onsdag i måneden

ANNONCER 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 
psykiatriske 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 holdtil-
læg).

Krav: 
Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter 
pr. måned, (også nattevagter). 

Ansøgningsfrist: 
redag den 29 september 2006 
Via www. Fadl-vagt.dk –København -  tilmelding 
til hold

Yderligere info: Holdleder Imran Sarwar, tlf.: 
31235111 eller
VB Adm.sygeplejerske Gry Orkelbog tlf.nr. 
35245402 eller go@fadl.dk

NYT HOLD 1802
Børne- og ungdoms psykiatrisk afd. F 
Bispebjerg Hospital

Børne og ungdomspsykiatrisk lukkede afdeling 
søger 8 FADL- vagter til et midlertidigt hold på 
ca. 2 måneder, med evt. chance for forlængelse 
eller permanent hold. 
Afsnittet er et specialafsnit, der modtager unge 
i alderen 14 - 18 år. Målgruppen er psykotiske 
unge, der har brug for intensiv behandling i et 
beskyttet og lukket miljø. Der modtages både 
frivilligt indlagte patienter og patienter, indlagt 
uden samtykke i henhold til Psykiatriloven.

Grundet den intensive behandling, kræves det 
at du er fortrolig med plejen til svært psykisk dår-
lige børn og unge. Desuden forventes det, at du 
kan omstille dig, fra gangvagt til fastvagt funktion 
i løbet af din vagt.
Ønsker du at se kompetenceprofi l, er du velkom-
men til at henvende dig på vagtbureauet.

Arbejdstid :  
Aftenvagter alle ugens dage fra kl. 15.30 – 23.30

Vi forventer at du opfylder følgende:
-Har min. 300 – 400 SPV timer, med mange psyk. 
vagter 
-Kan tage min.4 vagter om måneden 
-Har et gyldigt akkrediteringskort 
-Er indstillet på at holdets ansættelsesperiode 
kan blive forlænget eller bliver permanent 
-Deltage i ansættelsessamtaler den 3.oktober og 
stiftende holdmøde den 5. oktober

Løn : 
SPV- hold med psyk. tillæg 

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest 
mandag den 29. september 2006 kl. 12.00. 
Ansøgning via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold – hold 1802
Ansættelsessamtaler fi nder sted på afdelingen 
den 3. oktober. 
Stiftende holdmøde den 5.oktober kl. 16.00. 
Forventet start 7. oktober. 

Yderligere informationer:
Kontakt venligst Adm.sygeplejerske Gry Orkelbog 
tlf.nr 35 24 54 02 eller mail go@fadl.dk

DIALYSEHOLD 4222: HJEMMEDI-
ALYSEHOLD I ØLSTYKKE SØGER 
NYT MEDLEM.

Arbejdet består i opsætning at dialysemaskinen, 
start og afslutning af dialysebehandling samt 
monitorering af patienten under dialysen.
Under dialysen er der god tid til at f.eks. at læse 
eller få skrevet sin OSVAL.

Patienten er en sød og rar dame der har kørt 
hæmodialyse i næsten 30 år med hjælp fra 
dialyseassistenter. Patienten har selv stor viden 
om sin sygdom/behandling og deltager aktivt i 
vurdering af f.eks. væsketrækkets størrelse.
Vi er meget vellidte af både patienten og 
hendes mand og holdets medlemmer er ofte på 
holdet lige indtil de bliver kandidater.

Der dialyseres mandag, onsdag og fredag. 
Tidspunktet aftales fra gang til gang. Vagterne 
kan således – indenfor rimelighedens grænser 
– tilpasses undervisning og klinikophold.

Der kræves
· Hæmodialyseerfaring m. AK 100/200
· 500 dialysetimer
· at du er fl eksibel
· at du kan tage 4 vagter pr. måned

Såfremt du ikke opfylder alle krav til fulde så søg 
da alligevel. Måske har du andre kvalifi kationer/
erfaring, der gør at du vurderes som værende 
den rigtige til jobbet

Pr. vagt afl ønnes for 6 timer HD, samt transport-
godtgørelse. Lønnede følgevagter efter behov 
(normalt 1-2).

Har dette fanget din interesse, kan du kontakte 
Dan Calatayud på tlf. 51 60 86 68 for at høre 
nærmere.

Ansøgningsfrist: 29. september 2006  
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til hold

udvalget, Torben Schrøder, deltager i mødet.
Vi starter med en indledning om hvad tanken bag 
6-9 semester er og hvad der nu skal revideres. 
Herefter skal folk arbejde i grupper i en times tid 
ud fra temaerne:
· Parakliniske og folkesund-fag: Skal de integreres 
eller udskilles? Hvordan kan de sammensættes 
hensigtsmæssigt?
· Introduktionskursus til medicin og kirurgi. Hvad 
skal det indeholde? 
· Klinisk undervisning: Hvad kan vi tænke os? LKF, 

bed side teaching, logbøger, porteføljer mv.
Efter en times gruppediskussion, fremlægger 
grupperne og derefter diskussion. Samlet tager 
mødet 3 timer med pauser. Der er kaffe og kage 
undervejs.
Tidspunktet er d. 4. oktober kl. 16.15 på MSRs 
kontor. 

INDRE ORGANER
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UD AT FLYVE...
SPV-FLYVERHOLD 1502 SØGER 
NYE MEDLEMMER.

Holdet dækker 8 timers vagter døgnet rundt 
på både psykiatriske og somatiske afdelinger i 
hovedstadsområdet (jævnligt på Riget). Det er 
oftest faste vagter, men gangvagter forekommer 
også.
Vi bliver typisk 1-2 uger på samme afdeling, men 
kan blive i op til 3 måneder. Når holdet ikke er 
ude, er du garanteret, om du måtte ønske det, 
en løs vagt i stedet for (alm. SPV løn uden holdtil-
læg).
Løn: 
SPV-holdløn - pt. ca. 160 kr i timen

Holdet er dit “ønskehold”, hvis du:
- har mindst 200 SPV timer på bagen
- kan tage 4 vagter om måneden
- vil planlægge dine vagter i god tid og være 
sikker på at få dem 
- er lidt fl eksibel mht. vagtlægning og tager Nat-
tevagter en gang i mellem
- er kollegial - det er vi nemlig :-)

Interesseret? Kontakt holdledere Marie på mobil: 
26138211 eller email: marie@arkinet.dk

Ansøgningsfrist 
Tors, d. 05.10.2006 via www.fadl-vagt.dk - Køben-
havn – tilmelding til hold 

BIOPSIHOLD 1608, 
RIGSHOSPITALET søger l nyt medlem

Vi er et lille hold på 7 medlemmer, hvis arbejdstid 
ligger fra mandag til fredag i tidsrummet
(ca.) 9.00 – 15.00. 

Krav:
1 Går på 7.-8. semester
2 Min. 200 SPV-timer
3 Gerne VT-kursus
4 Gerne erfaring med knoglemarvs-bi 
 opsitagning eller
5 Klinisk ophold på hæmatologisk  
 afdeling  
6 Kunne afholde 6 følgevagter i oktober,  
 (heraf 3 lønnede).
7 Kunne afholde 4 vagter månedligt.

Ansøgningsfrist:     
Skriftlig ansøgning til Vagtbureauet senest fredag 
d. 29.09.06 kl. 12.00.
                                  via:  www.fadl-vagt.dk

Yderligere oplysninger: 
Holdleder Andreas, tlf.: 40 26 69 97

HOLD 1706 GLOSTRUP 
SKADESTUE 
Aften og Nattevagter

Glostrup skadestue søger 2 FADL - vagter som  
lægesekretærer.
Holdet skal dække 60 vagter over en 12 ugers 
plan, ca. 20 vagter pr. måned.
Arbejdstiden: alle ugens dage, aften og nat-
tevagter. 
Vagtfordelings plan kan rekvireres på VB. 

Arbejdsområder som lægesekretær på Glostrup 
skadestue:

Varetage den akutte telefoniske visitation efter 
givne retningslinier.
Skrive skadesjournaler og dokumentation i 
forhold til afdelings standarder.
Modtagelse af patienter i samarbejde med den 
visiterende sygeplejerske, registrere administra-
tive oplysninger m.m.
Div. Registreringer af patientforløb og afslutning 
af patientforløb.
Rekvirere div. undersøgelser og prøver m.m.
Primære opgaver vil være administrative læges-
ekretær opgaver, men Ad hoc opgaver på 
behandlingsstuerne kan forekomme.

Ønsker du yderligere information, kan Funktions-
beskrivelse for hold 1706 ses hos Gry Orkelbog 
- Vagtbureauets kursusafdelingen.

Krav: 

Du skal kunne håndterer stressede situationer 
Have gode skrive egenskaber 
SPV timer minimum 400 timer
Skal have bestået 4 semester
Skal kunne tage minimum 4 vagter pr. mdr., 
gerne fl ere i sommerferieperioden
Du deltager i én af de  først kommende læges-
ekretærvikar kurser 
Du skal have et gyldig akkrediteringskort

Der afholdes ansættelsessamtaler på Glostrup 
skadestue.
Ansøgere med fl est antal timer og højeste se-
mestertrin vil bliver prioriteret.
Oplæring: Du vil modtage en grund oplæring i 
afdelings procedurer inden holdstart.

Ansøgningsfrist: Den 29. september kl. 12.00.
Løn: SPV-holdløn

Tilmelding gerne via hjemmesiden www. Fadl-
vagt.dk (København – tilmelding til hold)

Hvis der er spørgsmål skal du kontakte Adm. 
Sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon 35 24 54 
02 eller mail go@fadl.dk

HÆMODIALYSEHOLD 4202 PÅ 
AMTSSYGEHUSET I HERLEV 
søger 2 nye holdmedlemmer

Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant 
arbejde med en høj grad af selvstændighed og 
ansvar. Du vil gennem dit arbejde blive fortrolig 
med alle aspekterne i hæmodialysebehandling 
og blive i stand til at arbejde selvstændigt på 
afdelingen som dialyseassistent på lige fod med 
dialysesygeplejeskerne. 

Vores hold er meget vellidt på afdelingen, og 
vi har på den baggrund forhandlet os til et 
løntillæg på kr. 25,-/time. Vi dækker ca. 4 vagter 
hver pr. 4-ugers plan med lidt variation til begge 
sider. Men som udgangspunkt skal der dækkes 
4 vagter pr. måned. Vi er pt. 5 studerende på 
holdet.

Oplæring:
Din oplæring vil følge et fastlagt program med 
mindst 10 følgevagter (normalt mellem 10 og 12), 
hvor du følges med en af afdelingens rutinerede 
dialysesygeplejesker. Afdelingen yder fuld løn 
under din oplæring.

Arbejdsplanlægning:
Holdet mødes een gang hver måned og aftaler 
vagter. 

Arbejdstider:
mandag-fredag 7.30-15.00 og 14.30-22.00
lørdag 7.30-15.00 og søndag 14.30-22.00

Krav:
Du skal have bestået 7. semester og have min. 
200 VT-timer.
Du skal kunne starte oplæring hurtigst muligt. 
Oplæringen skal ske over ca. 1 – 1 ½ måned, da 
det kræver rutine.

Har ovenstående fanget din interesse eller 
skulle du have yderligere spørgsmål, er du 
meget velkommen til at kontakte holdleder 
Anne Vest Sørensen på 25331649 eller pr. e-mail: 
annevest@lycos.com

Ansøgningsfrist: Mandag den 9. oktober 2006. 
Ansøg via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding. 

2 VENTILATØRER SØGES TIL 
HOLD 4409  PR. 1/11-06
RIGSHOSPITALETS NEUROLO-
GISKE KLINIK-NEU/AFS. 2094

Holdet dækker aften- og nattevagter alle ugens 
dage i 8¼ timer. 

Arbejdet består i anfaldsobservation og anfald-
sregistrering med henblik på udredning af 
epilepsi og evt. kir. behandling, og vagterne 
afholdes sammen med en SOSU-ass.

Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timer 
varighed.

Krav:
· 100-150 VT-timer
· Gode samarbejdsevner, høj kvalitet i  
 opgaveløsning og ansvarsfølelse
· For at sikre rutine, minimum 4 vagter pr.  
 md.
· Kunne deltage i holdmødet i 3. okto 
 ber kl. 17.00 
· Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Fredag den 29. september kl. 
12.00
Ansøgningen sendes via  www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til hold
                              
For yderligere oplysninger kan holdleder kon-
taktes på mail. mettenormark@hotmail.com 
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FADL, Københavns Kredsforening
Åbningstider
Mandag, tirsdag, torsdag 
10.00 til 12.00 
og 
13.00 til 15.00

Telefon: 3532 7490

Mail: kkf@fadl.dk

INFOMØDE OM REPRÆSENTANTSKABETS 
ARBEJDE

Er du interesseret i at vide mere om Repræsentantsskabets arbejde 
og dine muligheder for at engagere dig i arbejdet, så afholder vi et kort 
infomøde tirsdag den 3. oktober 2006 kl. 16.00 i FADLs mødelokale.

FADL, GENERALFORSAMLING
Dagsorden til FADL, Københavns Kredsforenings ordinære
Generalforsamling den 4. oktober 2006, kl. 17.00 i Studenterklubben. 

Frist for opstilling den 5. oktober 2006.  

Valget kører fra den 23. oktober - 3. november 2006 kl. 12.00.

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. Lovændringer

8. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleant

9. Valgtaler fra lister/kandidater

10. Eventuelt     

Valgresultatet offentliggøres den 8. november 2006 i MOK

VIL DU BESTEMME?
Hvis du vil stille op til repræsen-

tantskabet i København, så følg 
vejledningen på opstillingslisten, 
og aflevér sedlen senest den 5. 
oktober kl. 12.00 på sekretariatet 
i bygn. 1.2.7. 

Den dag må du også meget 
gerne aflevere et opstillings-
grundlag, der kan trykkes i Valg 
MOK, som sendes ud til samtlige 
medlemmer, hvor de har mulig-
hed for at stemme på netop deres 
kandidat. 

I dette opstillingsgrundlag må 
du gøre rede for de mål du vil ar-
bejde for i FADL det kommende 
år. Du bør også så vidt muligt 
komme ind på din holdning til 
strukturdebatten i FADL. 

INDRE ORGANER
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Igen i år har repræsentantskabet 
været fuldtalligt med 21 medlem-
mer. Det har været med til at give 
Kredsforeningen ekstra kræfter og 
samtidig gjort os i stand til at byg-
ge videre på det arbejde, der blev 
udført i sidste foreningsår.

De vigtige overskrifter er:

· Et stærkt udbygget kursustilbud 
til alle semestertrin

· Et stort anlagt psykiatrikursus på 
Axelborg

· Nyt personale i Kredsforeningen

· Genforhandling af bank- og for-
sikringsaftale

· Genforhandling af FADL-vagt og 
lægevikaroverenskomsterne

· Et gennemrevideret semester-
hæfte i et lækkert layout

Kredsforeningen
Lokalt i København er der ble-

vet brugt meget energi på at op-
prioritere kursusudbuddet til med-
lemmerne. Der er kommet en del 
nye lægevikarkurser, der spæn-
der bredt fra infektionsmedicin 

til neurologi og stetoskopiteknik. 
Kredsforeningen har ansat en stu-
dentermedhjælper til at håndtere 
meget af det praktiske omkring af-
holdelsen af disse kurser. Hermed 
burde processen køre mere glat 
her i efteråret, efter vi i foråret blev 
overrumplet over den enorme in-
teresse for kurserne.

Sekretariatet har også fået et 
kæmpe løft i det forgangne år. Vi 
har fået to nye ansatte: Helle Dahl 
som bogholder og Line Frank som 
sekretariatskoordinator. De nytil-
førte kræfter har allerede gjort, at 
foreningen kører langt mere opti-
malt i forhold til de sidste par år, 
hvor meget af den daglige drift i 
foreningen har hvilet på bestyrel-
sens skuldre. Vi har store forvent-
ninger til, at det bliver endnu bed-
re i det kommende år, når der nu er 
stilhed på personalefronten.

Sekretariatet skal bl.a. arbejde 
med at synliggøre FADLs arbejde, 
så man som medlem er klar over, 
hvad ens kontingentkroner går til. 
Vi skal samtidig sikre en kontinuer-
lig service over for medlemmerne 

– også i de perioder, hvor repræ-
sentantskabet går i eksamensdva-
le. 

Faglige sager
Foreningens faglige sagsbe-

handler har også i det forgangne 
år varetaget mange medlemmers 
rettigheder i sager af varierende 
størrelse. Den højst profilerede sag 
omhandlede medlemmer, der var 
ansat som præparatfremstillere på 
Medicinsk Anatomisk Institut. Sa-
gen startede med et enkelt med-
lem, der blev forsøgt tvunget til at 
betale 37.000 kr. af sin løn tilbage 
på trods af, at instituttet havde 
godkendt alt arbejdet. Det eska-
lerede derfra til en sag om mang-
lende ansættelsesbreve og trusler 
om at blive smidt ud fra studiet. 
Efter FADL gik ind i sagen, fik præ-
paratfremstillerne i alt 100.000 kr. 
i erstatning fra instituttet, og insti-
tuttet blev pålagt at betale en bod 
til FADL.

Hovedforeningen
På landsplan er København fort-

sat med til at sætte dagsordenen 
og har gennem arbejdet i de tre 
overenskomstudvalg sikret, at der 

Alle medlemmer af FADL indbydes til den årlige ordinære

 generalforsamling. 

Kom og giv din mening til kende! 

Generalforsamlingen

 afholdes den 

4. oktober 2005 kl. 17.00 i Studenterklubben.

BESTYRELSESBERETNING 2005-06
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brugt i forbindelse med Kredsfor-
eningens køb af lejlighed, hvor for-
eningen flytter over i foråret 2007. 
Vi er nu nået til det punkt, hvor fa-
kultetets dårlige behandling af de 
studerende gør, at vi ikke længere 
kan blive boende på Panum uden 
at skulle betale over 600.000 kr. i 
husleje om året. Konsekvensen ville 
blive, at FADL ville have et tilsva-
rende mindre beløb at uddele til 
de studentersociale aktiviteter, som 
fakultetet også unddrager sig at 
betale for. Vi vil i efteråret ydermere 
forsøge at synliggøre de områder, 
hvor fakultetet år efter år forringer 
de studerendes vilkår.

Kredsforeningen har støttet føl-
gende basisgrupper og organisa-
tioner gennem det sidste år:

»  Det medicinske studenterråd

» MOK

»  Medicinerrevyen

» Rusvejlederuddannelsen

allerede er blevet genforhand-
let to overenskomster, samt den 
tredje på studenterunderviser-
området, der forventes færdigfor-
handlet senere på efteråret.

Vi er også med at drive proces-
sen fremad ift. at sikre FADL en ny 
hjemmeside, der bliver bygget 
over systemet bag laeger.dk. Det 
er et arbejde, der efterhånden har 
varet to år, og som gentagne gan-
ge har været ved at lide skibsbrud 
pga. forskellige visioner for hjem-
mesiden i de tre studiebyer. Vi er 
dog nu tæt ved målstregen, og vil 
– uanset udfaldet af landssamar-
bejdet – have nye hjemmesider 
for Kredsforeningen og Vagtbu-
reauet klar tidligt næste år.

Regnskab 2005
Regnskabsåret 2005 sluttede 

med et overskud på 1.255.720 
kr. mod et underskud i 2004 på 
188.374 kr. Flere detaljer om årets 
resultat kan ses i infoboksen. Det 
store overskud fra 2005 er blevet 

RESULTATOPGØRELSE 2005
Kontingentindtægter mv.      2.787.538
Udgifter       1.676.721
Resultat før hensættelser     1.110.817
Årets resultat      1.255.720

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2005
Aktiver:
Omsætningsaktiver     6.700.296
Anlægsaktiver                                 2.628.136
Aktiver i alt       9.328.432

Passiver:
Egenkapital       3.219.308   
Hensættelser      1.111.981
Gæld  (skyldig Codan forsikring)    2.183.358
Passiver i alt       9.328.432

» SATS

» Sexekspressen

» GIM

» Panumkoret

» Medicinerbandaften

» 3om1 Indisk Aften

» Rusbogen

» Dissektionsturen

Magtafgivelse til Hovedfor-
eningen eller ej?

Arbejdet med at se på en ny 
foreningsstruktur har fyldt me-
get i foreningen det sidste år. 
Det er indtil videre kulmineret i 
et repræsentantskabsmøde den 
11. september 2006, hvor vi i re-
præsentantskabet besluttede at 
bremse processen, fordi udka-
stet, der var forsøgt vedtaget før 
sommerferien, indeholdt mange 
utilsigtede konsekvenser for 
Kredsforeningen.

Det er et meget hedt emne, 
hvorvidt Kredsforeningen skal 
fraskrive sig retten til selvstæn-
dige politiske udmeldinger og 
overgive denne magt til Ho-
vedforeningen. Og det vil have 
vidtrækkende konsekvenser for 
foreningen fremover. Vi har fået 
igennem, at disse ændringer ikke 
skal forsøges vedtaget uden om 
medlemmerne, og der vil derfor 
blive afholdt en medlemshøring 
i efteråret. Såfremt processen går 
videre, vil alle medlemmer til slut 
være med til at bestemme for-
eningens retning, når spørgsmå-
let sendes til urafstemning. 

Hvis du mere direkte vil være 
med at præge retningen for din 

INDRE ORGANER



19

forening, vil vi i bestyrelsen op-
fordre dig til at stille op til repræ-
sentantskabet og så vidt muligt 
i dit opstillingsgrundlag i valg-
hæftet redegøre for, hvilken hold-
ning, du har til emnet. Så har folk 
mulighed for at stemme dem ind 
i repræsentantskabet, som tættest 
repræsenterer deres holdninger.

På Generalforsamlingen i Stu-
denterklubben den 4. oktober 
2006, vil vi komme mere ind på 
emnet, og dagen efter kl. 12.00 
er der så frist for at stille op til re-
præsentantskabet. Vi håber, at 
Generalforsamlingen igen i år bli-
ver spændende, og at vi ser lige 
så mange deltagere som sidst. Vi 
starter kl. 17.00, og der vil i løbet af 
mødet være aftensmad og selvføl-
gelig nogle øl bagefter.

Jeg håber, vi ses!

Formand Morten Andresen 
På vegne af bestyrelsen 

FADL, Københavns Kredsforening

FORLAGETS  
BERETNING 2005

Regnskabsåret 2005 blev et 
spændende år for FADL’s Forlag 
præget af mange aktiviteter, hvil-
ket til tider har bidraget forlagets 
ansatte med ekstraordinært man-
ge udfordringer. Året har desuden 
været præget af udskiftninger 
blandt forlagets faste personale.

Vi ønsker således at takke sekre-
tær Estrid Liljedahl og redaktør Bir-

the Petersen for deres indsats i for-
laget og ønsker samtidig sekretær 
Nathalie Jouglas og redaktør Klaus 
Kesje velkommen.

Trods bestyrelsens beslutning 
om, at foretage en ekstraordinær 
nedskrivning af lagerets værdi er 
det alligevel lykkedes at skabe et 
positivt resultat som det fremgår 
ar årsrapporten.

FADL’s Forlag gjorde sig i 2005 
bemærket i dagspressen efter ud-
givelsen af en selvundersøgelses- 
cd-rom ”Brystet – din komplette 
guide til selvundersøgelse”.

Diskussionen udsprang af en 
udtalelse fra en forsker på Institut 
for folkesundhedsvidenskab på 
Københavns Universitet. Denne 
forsker mente ikke, at der er bevis 
for at selvundersøgelse nedsætter 
dødeligheden af brystkræft, hvor-
for der således ikke er belæg for 
at anbefale selvundersøgelse som 
screeningsteknik.

2005 blev ligeledes året, hvor 
FADL’s Forlag sammen med hen-
holdsvis Danske Fysioterapeuter 
og Ergoterapeutforeningen gik 
sammen om at lave en internet-
baseret bogklub. Der er tale om 
to bogklubber, hvor alene med-
lemmer af de to foreninger kan 
tilbydes den relevante pensum-
dækkende litteratur til konkurren-
cedygtige priser.

FADL’s Forlag har således mar-
keret sig som en attraktiv samar-
bejdspartner for de to foreninger 
og har desuden slået forlagets po-
sition som den førende udbyder af 
litteratur til fysioterapeuter og er-
goterapeuter fast.

Som en ny aktivitet indstifte-
de forlaget i 2005 FADL’s Forlags 
Boglegat. Legatet, der gælder til 
køb af forlagets bøger til en værdi 
af 3.000 kr., blev uddelt sammen 
med de lokale FADL-boghandlere 
i henholdsvis København, Århus 
og Odense. Det er hensigten, at 
boglegatet skal være en årligt til-
bagevendende begivenhed.

Ulovlig kopiering af bøger er 
fortsat et stort problem i Dan-
mark. Den ulovlige kopiering 
underminerer muligheden for at 
udvikle nye bøger og er med til at 
presse prisen op på nyudgivelser. 
Det danske marked for medicinsk 
faglitteratur er begrænset og 
dermed også skrøbeligt. Uden-
landske forlag opkøber i stigende 
grad hinanden og engelskspro-
get faglitteratur er nu engang bil-
ligere end dansksproget. FADL’s 
Forlag ønsker fortsat at være et 
sted, hvor danske forfattere kan 
udgive dansksproget litteratur 
målrettet mod de danske medi-
cinstuderendes behov. Der er så-
ledes i forlagets interesse, og i de 
medicinstuderendes interesse, at 
der sættes ind over for ulovlig ko-
piering. 

Det var således studenterre-
daktører fra FADL’s Forlag der på 
foranledning af Den Danske For-
læggerforening i 2005 foretog 
kontrolkøb af kopieret materiale 
fra et århusiansk kopicenter. Ko-
picenteret blev senere, ved Ve-
stre Landsret, dømt til at betale 
en bod på 400.000 kr. for at have 
brudt ophavsretten og for at have 
solgt kopier af ca. 350 lærebøger.

I samarbejde med FADL’s Vagt-
bureau i København udgav for
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laget i 2005 en ny SPV-bog til er-
statning for den efterhånden for-
ældede udgave som de fleste me-
dicinstuderende kender på godt 
og ondt. SPV-bogen bruges som 
intern kursusmateriale ved uddan-
nelsen af sygeplejevikarer.

FADL’s Forlag har lånt en million 
kr. af FADL-Hovedforeningen. Pen-
gene skal anvendes til at lave bø-
ger målrettet til første del af medi-
cinstudiet. Som første produkt af 
dette projekt udkom i marts Me-
dicinsk genetik, der er den første 
dansksprogede pensumbog inden 
for området. 

Debatbogen Etiske spørgsmål 
i medicinen, der er lavet i samar-

Vagtbureauets beretning til ge-
neralforsamlingen er dels et tilba-
geblik på den mere økonomiske del 
i form af vagtantal og regnskabsre-
sultater og dels en orientering om 
den aktuelle situation og de tiltag, 
der enten allerede er iværksat eller 
bliver fremlagt til overvejelse i det 
kommende år.

Regnskabsåret 2005
I lighed med tidligere år, udviste 

driften af Vagtbureauet et mindre 
overskud på ca. 69 tkr. Vagtbureau-
ets status er ren non-profit, hvilket 
betyder at vi kun må opkræve ad-
ministrationsgebyr fra hospitaler-
ne mm., svarende til vores udgifter 
til driften, hvorfor det er tilfreds-
stillende, at vi kan imødekomme 
dette. Vi anvender dette mindre 
overskud – efter tilsagn fra H:S – til 
investering i telefoni og IT.

Der blev i 2005 solgt samme an-
tal vagttimer som tidligere år, og 
der var i alt 1.709 studerende, der i 
løbet af året fik løn fra Vagtbureau-
et. Gennemsnits-indkomsten lå på 
kr. 44.868 og der var i alt 1.379 stu-
derende der tjente under eller op til 
max. SU fribeløb. 

Der blev i alt udbetalt ca. 77 mio. 
kr. til FADL-vagterne for løn, ferie-
penge mm. 

Uddannelses- og Kursusaktivi-
teten dækker de grundlæggende 
FADL uddannelser; Sygeplejevikar-
kurset (SPV) og ventilatørkurserne 
(VT og B-VT) samt H:S akkredite-
ringskurserne i brandforebyggelse 
og hjertestopbehandling. Udgif-
terne til denne del af Vagtbureau-
ets aktiviteter blev lidt mindre end 
budgetteret, men på grund af stør-
re udgifter tilbage til 2004, endte 

bejde med Den Almindelige Dan-
ske Lægeforening (DADL) udkom i 
september. Bogen blev præsente-
ret ved en reception sammen med 
etisk udvalg under DADL og repræ-
sentanter fra sundhedsverdenen.

2005 blev også året, hvor vi fra 
forlagets side har udbygget vores 
tilbud til medicinstuderende på vo-
res hjemmeside. Udover forskellige 
atlas kan man frit downloade ud-
valgte kapitler fra de fleste af vores 
bøger. Vi kan desuden i samarbejde 
med Ugeskrift for læger tilbyde kli-
niske procedurevejledninger, der 
kan downloades direkte til lomme-
computer. Vi udvikler fortsat hjem-
mesiden, der således står over for 

en gennemgribende opgradering 
i 2006.

Sidst men ikke mindst foretog 
forlaget i 2005 sammen med kom-
munikationsvirksomheden Nordic 
Action en brugerundersøgelse 
blandt vores primære målgruppe 
– de danske medicinstuderende.

 Vi er blevet klogere med hensyn 
til vores stærke og svage sider og 
har fået ny dyrebar viden, som vi 
vil forsøge at implementere i vores 
fremtidige strategi.

Med venlig hilsen 
Jacob Andersen,  

Formand for bestyrelsen

året med et underskud, der dog 
forventes indhentet i løbet af 2006. 
Dette regnskab kører fra år til år, i 
modsætning til administrations-
regnskabet, der afsluttes hvert ka-
lenderår. Endelig blev der udbetalt 
flere sygedagpenge end løbende 
opkrævet hos hospitalerne; dette 
udlignes dog i løbet af 2006. 

Vagtbureauets drift 
i indeværende år

Vagtbureauets vagter er sam-
mensat af dels løsvagter, der dæk-
kes gennem vagtafdelingen og 
dels holdvagter. Traditionelt har der 
været en ca. 50% / 50% fordeling 
mellem de to vagttyper og med en 
markant repræsentation af hjem-
mehold. I løbet af de sidste par år, 
har vi erstattet de fleste hjemme-
hold med helt nye typer af hold, 
der giver vagttagerne en helt 

VAGTBUREAUETS BERETNING 2006
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ny mulighed for ikke kun en hø-
jere løn men også en unik chance 
for at de i løbet af studietiden kan 
tilegne sig en uvurderlig viden og 
praktisk erfaring. Ligesom vi til-
sigter, at der er vagter og hold til 
alle kompetenceniveauer og se-
mestertrin. Der oprettes helt nye 
holdtyper; bl.a. klinisk neurofy-
siologiske hold, klinisk biokemi-
ske hold, lægesekretærvikarhold 
på skadestuer, nye intensiv hold, 
medicingiverhold mm. Alt i alt en 
væsentlig udvidelse af tilbuddene 
til FADL medlemmerne.

Opmærksomheden rettes på, at 
der altid er et bredt udbud af ledi-
ge løsvagter og specielt hen over 
sommerperioden, har der været 
stor vagtaktivitet, hvilket betyder 
at antallet af vagter i de første 8 
måneder af 2006 har da også har 
været stigende i forhold til sidste 
år. 

På Uddannelses- og Kursussiden, 
gennemførte vi i forårssemesteret 
50% flere SPV-kurser end normalt, 
således at der blev ryddet totalt op 
i den venteliste, der blev skabt hen 
over efteråret 2005, da en meget 
stor del af både nye studerende 
og også ”gamle” studerende på 
højere semestertrin meldte deres 
interesse for dette kursus. Til dette 
efterår er der oprettet flere kurser 
end normalt, ligesom der igen til 
det kommende forår kan oprettes 
flere kursuspladser, hvis der bliver 
behov for dette. 

Vagtbureauet og omverdenen
Vagtbureauet har gennem de 

senere år søgt en mere synlig profil 
over for både FADL- medlemmerne 
og de afdelinger og hospitaler, som 
vi dækker vagter for. Ligeledes sø-

ger vi at placere os i en mere bred 
position over for eksterne interes-
senter og offentlige instanser. 

På de indre linier, har vi med de 
nye semesterhæfter kunne give 
en væsentlig bredere information 
til FADL-medlemmerne både fra 
Vagtbureauet og fra Kredsforenin-
gen. Vi evaluerer også løbende vo-
res Kursus- og Holdaktiviteter, med 
henblik på en løbende forbedring.

På de ydre linier, har vi nu en 
tættere kontakt med de store ho-
spitaler og indgår løbende i større 
og mindre udvalgsarbejder, med 
henblik på at fastholde den positi-
on som FADL og Vagtbureauet ret-
telig bør have inden for Sundheds-
sektoren. Resultaterne af dette 
arbejde er mange og udmønter sig 
bl.a. i helt nye holdtyper og vagt-
opgaver, en tættere kontakt til de 
besluttende råd og udvalg, større 
kontakt til vores overenskomst-
partnere i forbindelse med den 
kommende regionsdannelse og 
– ikke mindst – placering af FADL’s 
Vagtbureau som dét naturlige før-
stevalg af vagttagere til Sundheds-
sektoren. 

Direktør Peter Andersen,  
FADL’s Vagtbureau i København

BERETNING FOR 
HOVEDFORENIN-
GEN

Hovedforeningens kræfter har i 
det forgangne år været bundet til 
flere store opgaver. Der er blevet 
lagt mange arbejdstimer i over-
enskomstforhandlingerne med 

Amtsrådsforeningen og HS, li-
gesom den nye forsikringsordning 
er blevet færdigforhandlet.

Desværre har tilgangen af nye 
politikere ikke helt stået mål med 
foreningens visioner. Foreningen 
er baseret på frivillig arbejdskraft, 
og flere udvalg har været båret 
frem af enkeltpersoner, som ud 
over studiet har brugt meget af 
deres tid på dette frivillige arbejde. 
De politikere, der lægger så man-
ge kræfter i foreningen, fortjener i 
denne anledning et cadeau for de-
res arbejde. 

Overenskomsterne
Overenskomsterne er en af hjør-

nestenene i FADLs arbejde og fun-
damentet for selve foreningens. 
Vi har som fagforening det ansvar 
at forhandle overenskomsterne 
på plads. Overenskomstudvalget 
og lægevikargruppen har det for-
gangne år begge afsluttet over-
enskomstforhandlingerne.

På SPV/VT området er der opnå-
et følgende hovedresultater.

· Indførsel af en obligatorisk pen-
sionsordning for alle vagttagere, 
der planmæssigt skal udbygges 
til næste overenskomstforhand-
ling i 2008. 

· Barns første sygedag for hold-
medlemmer, der arbejder 
mindst otte timer per uge.

På LVG området er der opnået:

· Indførsel af en obligatorisk pensi-
onsordning for alle lægevikarer. 
Denne skal også planmæssigt 
udbygges til næste overens-
komstforhandling i 2008.

· Barns første sygedag.  

Der er endvidere forhandlinger 
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i gang på studenterviserover-
enskomsten. Disse forhandlinger 
forventes at blive færdiggjort se-
nere på året. 

Desværre er overenskomsten 
ikke en ren FADL-overenskomst 
og pga. den dårlige organisering 
på studenterunderviserområdet, 
er det begrænset, hvor store resul-
tater, der kan opnås på dette om-
råde. 

Medlemsfordelsudvalget
MFUs arbejde i foreningsåret 

05/06 har været præget af genfor-
handling af forsikringsordningen 
med CODAN. Selvom ordningen 
trådte i kraft pr. 1/1-06, er de sid-
ste detaljer først blevet afklaret i 
løbet af sensommeren. Den nye 
aftale sikrer de lægestuderende 
en skræddersyet dækning til en 
fornuftig pris. Den nye ordning er 
blevet mere fleksibel i forhold til 
den enkelte samtidig med, at man 
fastholder en høj grad af solidari-
tet i ordningen. Endvidere er ord-
ningen blevet forbedret for de, der 
bliver færdige.

De politiske udvalg
FADL har gennem det sidste 

år koncentreret sig mere om det 
sundhedspolitiske gennem det 
Sundhedspolitiske Udvalg. Der har 
i flere anledninger været citater 
fra FADL i de større danske aviser. 
Senest i forbindelse med lægevi-
karers mulighed for benyttelse af 
bagvagter.Ligeledes lægger FADL 
en masse kræfter i det uddan-
nelsespolitiske og vi giver bl.a. de 
lokale fagråd muligheden for at 
kommunikere på tværs af landet. 
UPU har nyformuleret uddannel-
sespolitikken for den prægraduate 
uddannelse, herunder en politik 
for optag til lægeuddannelsen. 

UPU støtter fortsat et frit optag i 
Norden, men ønsker at optag skal 
ske på lige vilkår landene imellem. 

Der er er stort behov for koordi-
nering mellem medicinstudierne 
i landet. Derfor anbefaler UPU, at 
der oprettes et Nationalt råd for 
den prægraduate lægeuddannel-
se. 

På internationalt niveau har UPU 
sendt deltagere til en workshop 
om den såkaldte Bolgnaproces og 
til årets AMEE-konference. Dette 
arbejde har bl.a. bidraget til at for-
mulere 

kerne-kompetencer for lægeud-
dannelsen på europæisk niveau. 
UPU ønsker, at dette arbejde skal 
anvendes nationalt i forbindelse 
med et øget samarbejde de dan-
ske universiteter imellem.

Desuden har UPU arbejdet med 
og deltaget i formulering af ny tur-
nusordning. Udvalget mener såle-
des, at turnus bør være på 1 år og 
have målsætninger, der er mere 
overordnede end i dag. Lodtræk-
ningssystemet for turnus er under 
revision, og UPU støtter den ’Dan-
ske model’, hvor der vælges på ni-
veau af afdeling eller hospital.

Foreningsstruktur
Der har i FADL længe været dis-

kuteret om, hvorvidt foreningens 
struktur skulle ændres. På det sid-
ste landsmøde var konklusionen 
klar. De overordnede politiske ud-
meldelser skulle komme fra Hoved-
foreningen, og Hovedforeningens 
struktur skulle ændres således, at 
der blev afholdt to årlige lands-
møder, hvor et større forum kunne 
diskutere foreningens visioner. 

Afgivelse af kompetencen til at 
komme med selvstændige poli-

tiske udmeldelser har vist sig en 
smule mere kompliceret at få omsat 
til lovtekst end først antaget. Men 
processen fortsætter. Landsmø-
derne vil dog hurtigst muligt blive 
skrevet ind i vedtægterne.

Fremtiden
Hovedforeningen vil i løbet af ef-

teråret arbejde for at standardisere 
holdregler over hele landet, lige-
som der arbejdes videre i en sty-
regruppe med at udvide assistent-
begrebet, således at flere stærkt 
specialiserede hold kan etableres 
med den løn de fortjener.

Planlægningen af lægevikarkur-
ser i de tre byer søges ligeledes 
koordineret således, at hele kursus-
pakken kan udbygges.

Der har gennem længere tid væ-
ret forsøgt startet forhandlinger 
med forsvaret om lægevikarer. Det 
er nu endelig lykkedes for forsvaret 
at opnå forhandlingskompetence, 
og forhandlingerne tænkes påbe-
gyndt i løbet af efteråret. Vi håber, 
dette åbner for nye spændende 
vikariater til foreningens medlem-
mer.

Hovedforeningen arbejder i øje-
blikket på at oprette en ny hjem-
meside i samarbejde med DADL, 
hjemmesiden vil dog stadig være 
100% FADL eget. Vi håber, dette vil 
lette informationsflowet til med-
lemmerne. 

Husk, at gøre din magt gældende 
på Generalforsamlingen i din by.

Bliv politisk aktiv – hjælp os med 
at bære ansvaret og bringe FADL 
godt ind i fremtiden.

Bjarne Skjødt Worm 

Hovedbestyrelsesformand
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Opstillingsliste til FADL - København 
oktober 2006

Undertegnede medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening, opstiller hermed til valg til repræsentantskabet.
Der indgåes listeforbund med følgende lister:
Ved listeforbund sammenlægges kandidatlisternes stemmetal forud for mandattildelingen.

Der indgåes valgforbund med følgende lister:
Ved valgforbund sammenlægges kandidaternes stemmetal forud for mandattildelingen.

Er listen prioriteret? _____  _____

Undertegnede bekræfter hermed ved vores underskrifter den eventuelle indgåelse af liste- eller valg forbund samt den 
eventuelle prioritering af opstillingslisten

 Navn    Adresse   CPR-nummer  Underskrift

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.
22.

Listen kan bestå af 1 til 22 kandidater.
Hvis listen kun består af en kandidat skal den vedhæftes liste med mindst 5 stillere.
Består listen af mere end 1 kandidat skal den vedhæftes en liste med mindst 15 stillere.

Frist for aflevering af opstillingsliste og stillerliste er torsdag den 5. oktober, kl. 12.00 på FADL 
Københavns sekretariat.
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Stillerliste til FADL - København 
oktober 2006

Undertegnede medlemmer af FADL, København Kredsforening, stiller herved for liste _____ med _____kandidater til 
valget af repræsentantskabet oktober 2005.

 Navn      CPR-nummer     Underskrift

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.

Ved opstilling af 1 kandidat kræves mindst 5 stillere.
Ved opstilling af flere kandidater på 1 liste kræves mindst 15 stillere.
Man kan kun være stiller for 1 liste.
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§ 2,  stk. 3. Foreningen kan uddele bidrag til al-
menvelgørende/-nyttige formål.

§ 2, stk. 3 fjernes

§ 5. Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 til 
31/12. Revision foretages af to af repræsentantska-
bet valgte kritiske revisorer samt en statsautoriseret 
revisor eller en registreret revisor.

§ 5. Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 til 
31/12. Revision foretages af to af generalforsamlin-
gen valgte kritiske revisorer samt en statsautoriseret 
revisor eller en registreret revisor.

§ 6. Medlemskontingentets størrelse og forfalds-
tid fastsættes af repræsentantskabet. FADL-kon-
tingentet opkræves direkte i medlemmernes løn i 
forbindelse med lønudbetaling på Vagtbureauet, 
eller ved direkte betaling for de medlemmer, som 
ikke har haft lønindtjening via Vagtbureauet.

§ 6. Medlemskontingentets størrelse og forfalds-
tid fastsættes af repræsentantskabet.

§ 6A, stk. 2. Indskrivningskontingentets størrelse 
fastlægges af kredsrepræsentantskabet.

§ 6A, stk. 2. Indmeldelseskontingentets størrelse 
fastlægges af kredsrepræsentantskabet. 

§ 6, stk. 2. Medicinske studenter, der  nyindmel-
der sig i foreningen senere end immatrikulations-
tidspunktet, betaler kontingent for hele den perio-
de, vedkommende har været immatrikuleret ved de 
Sundhedsvidenskabelige Fakulteter i Danmark, dog 
max. 1 år for ikke tidligere medlemmer (incl. det 
regnskabsår, hvor indmeldelsen sker), med den for 
disse gældende kontingenter og evt. anden ydelse.

 

§ 6, stk. 2. Lægestuderende, der nyindmelder 
sig i foreningen senere end immatrikulationstids-
punktet, betaler kontingent for hele den periode, 
vedkommende har været immatrikuleret ved de 
Sundhedsvidenskabelige Fakulteter i Danmark, dog 
max. 1 år for ikke tidligere medlemmer (inkl. det 
regnskabsår, hvor indmeldelsen sker), med den for 
disse gældende kontingenter og evt. anden ydelse. 

VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ændringer i kredsforeningens vedtægter skal forelægges til vedtagelse på en generalforsamling før de kan godken-

des i repræsentantskabet. De fleste af ændringerne er små konsekvensrettelser eller rettelser af fejl, der i tidens løb har 
sneget sig ind i vedtægterne.

Reelle ændringsforslag er forslagene om ændring af valgregulativet så elektroniske valg muliggøres, samt at valgre-
gulativet fremover skal godkendes på en generalforsamling, og at repræsentantskabet ikke blot kan ændre i det efter 
forgodtbefindende.

  Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter
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§ 6, stk. 3. Når særlige forhold taler herfor, kan 
kredsforeningens bestyrelse bevilge dispensation 
for bestemmelsen fastlagt i § 6,stk. 2.Dispensation 
skal dog altid gives til medicinske studenter, der før 
indmeldelsen i FADL har betalt kontingent til anden 
fagforening, for de perioder, hvor en sådan betaling 
har fundet sted.

§ 6, stk. 3. Når særlige forhold taler herfor, kan 
kredsforeningens bestyrelse bevilge dispensation 
for bestemmelsen fastlagt i § 6,stk. 2. Dispensa-
tion skal dog altid gives til lægestuderende, der før 
indmeldelsen i FADL har betalt kontingent til anden 
fagforening, for de perioder, hvor en sådan betaling 
har fundet sted.

§ 8, stk. 5. Repræsentantskabet vælges i overens-
stemmelse med det af repræsentantskabet vedtag-
ne og Hovedforeningen godkendte valgregulativ, 
der kun kan ændres af repræsentantskabet efter 
forudgående offentliggørelse i MOK og/eller ved 
opslag.

§ 8, stk. 5. Repræsentantskabet vælges i overens-
stemmelse med det af generalforsamlingen ved-
tagne og repræsentantskabet samt Hovedforeningen 
godkendte valgregulativ.

h) Vælges repræsentanter til kursusejendom-
mens bestyrelse

i) Der foretages valg blandt kredsforenings-
medlemmerne af bestyrelsesmedlemmer og sup-
pleanter til FADLs Vagtbureaus Fonds bestyrelse. 
Valget sker for to år. Genvalg kan finde sted. Betin-
get af at der er oprettet en fond.

§ 9, stk. 3. h) og i) fjernes

§ 8,stk. 9. Suppleanter for repræsentanterne 
optages blandt de ikke valgte kandidater efter 
retningslinier fastsat i det af repræsentantskabet 
vedtagne valgregulativ.

§ 8, stk. 9. Suppleanter for repræsentanterne 
optages blandt de ikke valgte kandidater efter ret-
ningslinier fastsat i det af generalforsamlingen ved-
tagne og repræsentantskabet samt Hovedforeningen 
godkendte valgregulativ.
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§ 9, stk. 6. Repræsentantskabet er beslutnings-
dygtigt, når mindst en mere end halvdelen af 
repræsentantskabets stemmeberettigede medlem-
mer er mødt. Hvis denne brøkdel ikke er et helt 
tal, skal den nedrundes til det nærmeste hele antal 
personer. Til et forslags vedtagelse kræves simpel 
majoritet. Dog kræves der til lovændring 2/3 majo-
ritet. I tilfælde af manglende beslutningsdygtighed 
indkaldes repræsentantskabet påny med sædvan-
ligt varsel. Ved dette møde er repræsentantskabet 
beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte 
repræsentanter. Såfremt et repræsentantskabsmø-
de indkaldes med mindst 14 dages varsel, samtidig 
med at den af bestyrelsen foreslåede dagsorden 
meddeles, er mødet beslutningsdygtigt uanset 
antallet af fremmødte deltagere.

§ 9, stk. 6. Repræsentantskabet er beslutnings-
dygtigt, når mindst en mere end halvdelen af 
repræsentantskabets stemmeberettigede medlem-
mer er mødt. Hvis denne brøkdel ikke er et helt 
tal, skal den nedrundes til det nærmeste hele antal 
personer. Til et forslags vedtagelse kræves simpel 
majoritet. Dog kræves der til lovændring 2/3 majo-
ritet. 

§ 11, stk. 2. Bestyrelsen handler under ansvar 
over for repræsentantskabet. Den deltager i og 
leder dettes møder, men dens medlemmer har kun 
stemmeret, hvis de er medlemmer af repræsen-
tantskabet. Bestyrelsens funktionstid udløber, når 
repræsentantskabet har valgt en ny bestyrelse, og 
denne har konstitueret sig.

§ 11, stk. 2. Bestyrelsen handler under ansvar 
over for repræsentantskabet. Den deltager i og 
leder dettes møder. Bestyrelsens funktionstid udlø-
ber, når repræsentantskabet har valgt en ny besty-
relse, og denne har konstitueret sig.

§ 12, stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling, der 
indkaldes med en uges varsel med mindst 2 opslag 
pr. sektion og så vidt muligt i MOK, kan indkaldes 
af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 50 af 
foreningens medlemmer fremsætter skriftligt for-
langende herom med angivelse af hvilke emner og 
forslag, der ønskes behandlet.

§ 12, stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling, der 
indkaldes med en uges varsel ved opslag på Panum 
og så vidt muligt i MOK, kan indkaldes af bestyrel-
sen og skal indkaldes, når mindst 50 af foreningens 
medlemmer fremsætter skriftligt forlangende 
herom med angivelse af hvilke emner og forslag, 
der ønskes behandlet.

§ 12, stk. 7. Vælges kritisk revisor og en revisor-
suppleant blandt de tilstedeværende på FADLs or-
dinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 
Revisorerne kan ikke samtidig opstille til repræsen-
tantskabet. 

§12 stk. 7:  Der vælges to kritiske revisorer blandt 
kredsforeningens medlemmer. Genvalg kan finde 
sted. Revisorerne kan ikke samtidigt opstille til 
repræsentantskabet.
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MEDICINERREVY 
2007
så går vi i gang - er DU med??

Går du rundt med en skuespiller 
i maven, kan du spille et instru-
ment, er du glad for lys, lyd og 
teknik eller er du bare fiks på 
fingrene - så er 
revyen lige noget for dig! 

Vi holder infomøde om den 
kommende revy-sæson tirsdag 
d. 3. oktober og torsdag d. 
5. oktober, begge dage i stu-
denterklubben kl 20:00. 
Hvis du har lyst til at være med, 
eller blot være med på en lytter, 
skal du bare møde op, så giver vi 
en kop te/kaffe og et lille stykke 
kage.
 
Kom glad 
Kærlig hilsen Revyen

PÅ UTALLIGE OPFORDRINGER...

I kølvandet på sidste uges guide til din VPS, har vi modtaget flere henvendelser. De 
har alle et gennemgående tema, idet de ønsker en illustration af den korrekte måde 
at udmåle VPS. Som det ofte er med dumme spørgsmål, er de gerne lige på tungen, 
hos flere end man aner. Derfor har vi besluttet at udviske enhver tvivl en gang for 
alle. Her er vejledningen som den fremgår af homospot.dk : 

”Når du har opnået den maksimale 
hårdhed, så tag din valgte måle-ting 
(bånd eller lineal) og placer den ende 
der har et “0” ved pikroden. Pikroden 
er der, hvor pikken er fæstet mod 
kroppen. Det er punkt “A” på figuren 
nedenfor. Bare læg målebåndet blidt 
op af din pik, op over spidsen.Nu kan 
du så gøre et ud af to. Bruger du et 
målebånd, kan du sætte et mærke 
med en kuglepen ud for pikkens spids, 
men bruger du en lineal, bør du sætte 
en negl ved pikkens spids. Spidsen er 
punkt “B” på figuren nedenfor.”

Så skulle det være skåret ud i pap! MOK har modtaget dette billede af 3 unge filejsers 
rygge.... mums! -Og tak for det.

Meget er sket siden sidste afsnit i 
MOK´s dækning af dette efterårs 
hitserie nr. 2 (For dem der ikke 
kan gætte nr.1 – den har solgt 1 
million DVD’er i DK). Den største 
nyhed er nok det nyeste medlem i 
flokken Christina (ikke at forveksle 
med Christina-musen aka Dukke-
barnet), der venter sit andet barn. 
Efter en lidt rodet teenageperiode 
med druk, ungdomspension og 
selvmordsforsøg, er hun nu på rette 
spor i et fast forhold. Fortiden jager 
hende dog og spørgsmålet om, hvor-
vidt hun får lov at beholde ungen, 
rider hende som en mare.

Bente har fået et helt nyt look efter 
en tur på frisørskolen. Hun er dog 
nervøs for at hendes røde lokker, 
skal sabotere hendes chancer for 
en gloværdig karriere indenfor 
militæret. Hendes ambitioner ska-
ber under overfladen spændinger 
mellem hende og kæresten David. 
Militæret var jo hans store drøm og 

selv om han blev sendt hjem efter 
6 dage pga dårligt knæ, betyder 
det jo ikke, at han er ringere end 
Bente…
I Asaa 30 km nord for Aalborg er alt 
ved det gamle. June er fortsat på 20 
smøger om dagen (eller hvor mange 
hun nu kan nå) og ophober risiko-
faktorer hurtigere end Peter kan 
smække en væg op. I den lokale vid-
eokiosk kommer det frem, at Hans 
Christian er mest til westerns og 
alt med Arnold, imedens June hun 
bedst kan lide en gang splatter.

Seriens mest velfungerende, den 
leukæmiramte Nadja, får gode ny-
heder hos lægen. Hun kan godt få et 
barn til, hvis hun ønsker det. Nadja 
er begejstret, Nadjas mor er knap så 
begejstret…René ser sikkert frem 
til lidt mere voksentid (læs sex på 
bordet).

DUM - EN KORT UPDATE.

Christinamusen med ungen Lucas

René og Nadja, med lille Sebastian

FRI LEG


