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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 følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):
OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!
Tekst
ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)
Grafik
TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn
Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!
-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller
afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen
om mandagen.
2) Attached to e-mail på adressen mok@mok.info. Spørg evt. på datastudiesalen.
OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad
filen hedder.
-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg 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 illustrationernes størrelse og antal.

Onsdag:

MOK nr 5, årgang 37 udkommer

Torsdag:

Kl. ?? MSR Møde i FADLs mødelokale
Kl 18.30 PHILM-møde i FADLs mødelokale

Fredag:

Den lange fredagsbar endnu engang - Hurra!

Lørdag:
Søndag:

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.

Mandag:

12.00 MOK's DEADLINE
18:00 SAMS-møde i lokale 33.4.94

Forsider honoreres med 200,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:
Panum Instituttet:
1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen.
Fr.berg Hospital:
Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.
Hvidovre Hospital:
1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg:
Undervisningslokalerne, bygning 8
KAS Gentofte:
Auditoriet.
KAS Glostrup:
Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev:
Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet:
1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet:
Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet.
Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu (jehu@mok.info)
Denne uges forside: SVF og MOK

Tirsdag:

Denne

redaktion
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Redaktionelt

ENDELIG 1!

Den nye eksamensbekendtgørelse (langt kedeligt ord)
er blevet vedtaget og trådte i kraft den 19. august
2004. For os der er studerende er der et enkelt punkt
der sikrer de studerendes retslige status i forhold til
afholdelsen af mundtlige eksaminer. Det er paragraf
21 i femte kapitel som lyder:

ENDELIG 2!

Så skete det som redaktionen har ventet på i mange
år. Kvaliteten af MOKs billeder er blevet tålelig.
Det er nok de færreste læsere af den trykte udgave
af MOK i sidste uge som rent faktisk bemærkede at
noget var anderledes. Men ved et nøjere eftersyn er

der rent faktisk en tydelig forskel mellem MOK #3
og MOK #4 når man sammenligner dem. I den anledning har vi valgt at sætte et gammelt billede af
redaktionens yngste tøser i bladet i flot kvalitet.
MOK-red/Mav og Gordon

§ 21. Den studerende kan foretage
lydoptagelse af sin egen mundtlige
prøve.
Mere står der ikke og mere behøver der ikke at stå.
Siden båndoptagerens opfindelse har de studerende
ønsket at få mulighed for at optage deres mundtlige
eksamen. Det er ikke nogen hemmelighed at der
findes flere anakronistiske eksaminatorer som er
kendt for deres uretfærdige måde at afholde eksaminer (Der findes dog også mange gode eksaminatorer). MOK mener derfor at alle bør optage deres
mundtlige eksamen fremover, og at Det Medicinske
Studenterråds bør arbejde for at Universitetet indkøber båndoptagere, minidisk eller lignende lydoptagere som de studerende så for et mindre gebyr/
depositum kan låne når de skal til en mundtlig eksamen.
I længden ville man kunne samle lydoptagelserne af
eksaminerne sammen, og undersøge om der var en
reel overensstemmelse mellem givne karakterer og
egentlig kunnen i forhold til målbeskrivelserne. Og
for den studerende som ikke mener at den givne
karakter er forkert er det ikke længere ord mod ord
når der klages.
Helt ekstraordinært er det til gengæld lykkedes MOK
at få fat på et uddrag af en optagelse fra en skriftlig
eksamen. Den kan høres på http://mok.info.
Hele bekendtgørelsen kan læses på:
http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/
B20040086705-REGL

Styrende Organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin

Sekretær Anne-Lise Schultze Andersen, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 ( disp. og holdsætning 1+6+7 semester)
Mette kristensen, lokale 9.1.41 35 32 70 76 (lektionskataloger/SIS)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Anette Laurvig Nielsen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

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

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

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Sekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Træffetid
Man-fre 10-14
Studentersekretær Nina Løth
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen

INTERNET MENINGSMÅLING OM
BRUG AF PC TIL EKSAMEN?

Du vil i denne uge modtage en mail
med et link til en meningsmåling om
brug af PC til eksamen. Der skal svares
på fem spørgsmål. Jo højere
svarprocent, jo bedre.
Meningsmålingen gennemføres blandt
studerende på samtlige uddannelser
på fakultetet, dog eksklusiv MIH og
ph.d.
Baggrund
Der undersøges pt. mulighederne for at indføre brug
af PC til de skriftlige eksamener. PC vil blive stillet
til rådighed af Fakultetet. Det er dyrt og meningsmålingen skal afdække om der er interesse for det og
om det er ønskeligt, at der er adgang til udskrivning
undervejs i eksamen. Mere information om projektet kan findes på hjemmesiden http://www.sund.ku.dk/
pceksamen
venlig hilsen
Fakultetssekretariatet
email: sun-PCeksamen@adm.ku.dk

PANUM POSTEN
NR. 18  24. SEPTEMBER 2004

Dekanen skriver om strukturreform og
forskningsvilkår i DM den 24. sept.
Med overskriften ”Strukturreform og forskning - regeringens oplæg vil svække velfungerende forskningsmiljøer” kommenterer Dekanen i Dagens Medicin et
regeringsforslag, der vil fjerne Rigshospitalets særlige forskningsbevilling på 125 millioner kr.
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Læs kommentaren på fakultetets hjemmeside på:
www.sund.ku.dk/nyhed/20040924.htm

Fakultetsdagen og Faglig Dag 2004
afholdes den 7. oktober fra kl. 12.00
De to fakultetsarrangementer Fakultetsdagen og
Faglig dag er i 2004 lagt på samme dato nemlig
torsdag den 7. oktober. Arrangementet har til hensigt at give alle med daglig gang på fakultetet mulighed for at mødes.
I løbet af dagen vil der være foredrag i fakultetets
store auditorier (Lundsgaard, Dam og i store mødesal) med bidrag fra fakultetsfolk, udenlandske gæster og repræsentanter for de studerendes foreninger. Desuden vil der på dagen være udstilling af
posters fra fakultetets yngre forskere, og der vil
blive givet præmier for bedste posters, bedste videnskabelige artikler og for bedste undervisning.
12.00-12.10: Velkomst v. Dekan Ralf Hemmingsen,
12.10-13.00: Per Brodal, undervisningsdekan, Oslo
Universitet:
At ændre studieplanen handler om at ændre lærerne
13.00-13.40: Pause/Postersession I
13.40-14.00: Formand for Sundrådet Jesper Luthman:
Hvad skaber en god uddannelse?
14.00-14.20: Lars Kayser, lektor og leder af
fakultetets Pædagogisk Udviklingscenter:
Nye udfordringer i undervisningen
14.20-15.00: Kaffepause/Postersession II
15.00-15.20: Jens Juul Holst, professor ved Medicinsk Fysiologisk Institut:
Hvad vil det sige at forske? Hvordan starter man
etc.
15.20-15.40: Hans Karle, præsident for World Federation for Medical Education:
Internationalisering af lægeuddannelsen – behov for
standarder og akkreditering
15.40-16.00: Pause – dommerpanel voterer om bedste poster
16.00-16.20: Postervindere kåres v. dekan Ralf
Hemmingsen
16.20-16.45: Uddeling af fakultetets priser til bedste
yngre forskere v. dekan Ralf Hemmingsen
16.45-17.00: Uddeling af pris til bedste underviser og
pris for bedste faglighedsstand
17.00-18.00: Buffet.
NB: Sidste frist for tilmelding til posterkonkurrence
er mandag den 27. september.
Tilmelding til posterkonkurrence: Fakultetssekretariatet, att. Linette Kjær, likj@adm.ku.dk
Læs mere på: www.sund.ku.dk/forskning/
Fakultetsdagen.htm

PUCS afholder kursus i studieteknik i
november
Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab,
PUCS, tilbyder et kursus i studieteknik for studerende og andre interesserede. Kurset afvikles over 3
mandage i november måned og har tilmeldingsfrist
den 29. oktober.

STUDIET
Københavns Universitet. Denne vedtægt skal bl.a.
fastlægge den fremtidige ledelsesesstruktur, hvilke
organer der skal være, og hvordan der skal findes
medlemmer til dem.
Ansatte og studerende kan kontrollere, at de er optaget korrekt på valglisten. Valglisten blev offentliggjort den 15. september. Sidste frist for at klage
over forkert eller manglende optagelse på valglisten
er onsdag den 29. september 2004 kl. 14.00. På valglisten kan man se sit valgnummer, som skal bruges i
forbindelse med opstilling til valget.
Afstemningen foregår fra 29. oktober til 12. november, og resultatet offentliggøres den 18. november.
Information om sammensætningen af bestyrelsen kan
findes på www.ku.dk/ledelse/bestyrelse.
I anledning af bestyrelsesvalget har Valgsekretariatet
fået nye internetsider på www.ku.dk/valg.

Rekordstor tilslutning til elektronisk
eksamenstilmelding
Endnu engang har der været en rekordstor tilslutning til eksamenstilmelding via universitetets
intranet punkt.ku. Ved den netop overståede
eksamenstilmelding blev der foretaget 441 flere tilmeldinger via punkt.ku end til sommereksamen 2004,
og kun 8 studerende valgte at tilmelde sig med tilmeldingsblanketter.
Eksamenstilmeldinger, efteråret 2004
Antal tilmeldinger papir + punkt.ku
Antal tilmeldinger via punkt.ku
Antal i % via
punkt.ku
Medicin
6535
6524
99,83
Folkesundhed
980
978
99,79
Odontologi
908
908
100
Civilingeniør
120
120
100
Humanbiologi
112
112
100
Total
8655
8642
99,92 (gennemsnit)
Den elektroniske tilmelding er en stor aflastning for
eksamenskontoret, som takker alle implicerede parter for hjælpen - ikke mindst de studerende, som har
benyttet sig af denne lejlighed for at tilmelde sig til
eksamen.

REFERAT AF MØDE I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET, D.
26. AUGUST 2004 KL. 15.00

Tilstede:
Prof. Torben V. Schroeder, institutleder Folmer Elling, overlæge Michael Pedersen,
overlæge John Vissing, overlæge Ole Weis Bjerrum,
overlæge Kjeld Kjeldsen, sekretær Rita Dalhammer,
sekretær Lili Hansen og studentersekretær Katrine
Fisker.
Fraværende:
Prof. Flemming Gjerris, overlæge
Henrik Arendrup, overlæge Jesper Eldrup, overlæge
Helle Aggernæs., stud. med. Niels Fuglede (11. sem),
stud. med. Mette Lenstrup (10. sem) og stud. Med.
Lisbeth Ellegaard (9. sem.), stud. med Thea Møller
(8. sem.), stud. med Hellen Edwards (7. sem.).
DAGSORDEN:

Den 8. november, kl. 14-17 i Haderup Auditoriet:
Læsestrategi: Hvordan bliver man en bedre læser og
får nemmere ved at følge med i pensum?
Den 15. november, kl. 14-17 i Haderup Auditoriet:
Notatteknik/repetition: Hvordan bliver man bedre
til at tage notater og huske det, man har læst?
Den 22. november, kl. 14-17 i Hannover Auditoriet:
Studiemotivation: Hvordan undgår man den kronisk
dårlige samvittighed, får mere overblik og bedre
arbejdsrytme?
Yderligere oplysninger og tilmelding: PUCS, att.
Annelise Wildenradt, a.wildenradt@pucs.ku.dk

Stemmeafgivelse til KUs kommende
bestyrelse begynder den 29. oktober
I begyndelsen af året godkendte ministeren de 6
eksterne medlemmer af den kommende bestyrelse
for Københavns Universitet. Den 15. september 2004
blev der udskrevet valg til repræsentanter for VIP,
TAP og studerende til den kommende bestyrelse.
Der skal vælges 2 VIP, 1 TAP samt 2 studerende.
Den bestyrelse, som tiltræder 1. januar 2005, får
som sin første opgave at vedtage en ny vedtægt for

1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.
Godkendelse af referat
Godkendt
3.
Meddelelser fra formanden
Studienævnet har godkendt planen for 9. semester.
Der er dog det praktiske problem, at logbogen endnu
ikke er færdig. Dette afstedkommer bekymring om,
hvorvidt afdelingerne kan skelne mellem, hvad der
kan forventes af de studerende på henholdsvis 7. og
9. semester. Der er stor tillid til, at RASK nok skal
løfte opgaven.
Det lovede informationsmøde med Flemming Gjerris
og Jørgen Hedemark efterlyses stadig på de afdelinger, som skal modtage 9. semesters studerende.
Det er et stort ønske, at 10. semesters logbogen (ny
studieordning) sendes i høring til både undervisere
på det pågældende semester samt studerende, således det er muligt at få indflydelse på det endelige
resultat.

Den 1. og 2. september afholdes i LKF medicinsk
fagprøve (OSCE) for udenlandske læger. Dette medfører, at læselokalerne lukkes for de studerende disse
dage.
HS-PMI er flyttet ind i afsnit 5404 i Teilum-bygningen. Ideen er, at PMI og LKF skal fusionere for at få
det optimale ud af de ressourcer, der er tilknyttet.
Flytningen er sket 4 måneder før planlagt, så der er
en masse praktiske ting, der mangler at falde på
plads.
4.
Meddelelser fra studienævn
På sidste studienævnsmøde blev studieplanen for 10.
semester kun delvist godkendt. Rammerne er endnu
ikke helt fastlagt
5.
Meddelelser fra sekretariatet
Efterårssemestret 2004 ser ud som følgende:
1. sem.: 1-dags besøg d. 2/9 er fordelt med 1 hold på
FH, 1 hold på RAS, ½ hold på RASK og 2½ hold på
RH.
4. sem.: Tidligt klinisk ophold er fordelt med 31
studerende til hvert klinikudvalg.
6. sem.: 3 hold á 21 studerende.
7. sem.: 3 hold på RH og 2 hold på RAS.
8. sem.: 3 hold á 24 studerende.
9. sem.: 15 studerende på RAS
10. sem.: KRH-1 er engelssproget og er sammensat
af 8 udenlandske studerende og 3 danske. På de resterende hold er der derfor 14-15 studerende.
11. sem.: Der er blevet oprettet 2 ekstra hold, og der
er alligevel massiv overbook. KRH-7 skal have anæstesi i VKO-perioden pga., at de studerende er på
overgangsordning fra gammel til ny studieordning.
12. sem.: 6 hold á 12-13 studerende.
13. sem.: Der er 1 overbookning på hvert hold på
Rigshospitalet og Frederiksberg/Amager og ingen
overbooking på Roskilde. Desuden er der 2 hold på
Holbæk og 1 hold på Næstved.
Der afholdes planlægningsmøde for forårssemestret d. 7/9-04.
De studerende er blevet bedt om at oplyse deres kuemail-adresser. Det er vigtigt, at adresserne er korrekte og postkasserne tømmes.
Det er nu muligt for de studerende at få netadgang
på Rigshospitalet, man skal blot henvende sig i sekretariatet for at blive oprettet som bruger.
Sekretaritatet er ved at undersøge muligheden for,
om de studerende også kan få adgang til afdelingernes journalsystemer, hvor det ønskes.
På 12. semester blev den centrale forelæsning d. 26/
8 kl 8-9 aflyst.
6.
Intet.

Meddelelser fra semestrene

7.
Nye mødedatoer for efterårssemesteret
Følgende datoer blev fastsat:
d. 23. september
d. 21. oktober
d. 25. november
d. 16. december
d. 20. januar 2005
8.
Intet

Evt.

Kage: Sekretariatet tager kage med til næste møde.
Referent: Studentersekretær Katrine Fisker
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STUDIET

Studievejledningen
ØKONOMI UNDER STUDIET  SU OG HVAD SÅ?

Er du studerende ved Københavns
Universitet, og har du brug for råd og
vejledning om økonomi og andre
sociale forhold?
Så er STUDENTER ØKONOMI
VEJLEDNINGEN måske svaret!
Vi kan ikke stampe penge op af jorden, men vi kan
hjælpe dig med at få overblik over din situation og
finde mulige løsninger.
Vi er uafhængige og kræver ikke dit cpr-nummer. Du
bliver ikke registreret i noget system og bliver dermed ikke til en ’sag’.
Sådan får du fat på studenterøkonomivejledningen
Vejledningen er kun åben efter aftale. Du ringer til
35 32 38 99 og vi aftaler en tid, hvor du kan få en
samtale. I nogle tilfælde kan vi klare problemerne
telefonisk. Du kan også sende en e-mail til sastudoekon@adm.ku.dk, hvor du fortæller, hvad du
ønsker at tale med vejlederen om.

Brug også SU-Kontoret og de
faglige vejledere
Hvis du har generelle spørgsmål om SU, f.eks. hvor
meget SU man i alt kan få til uddannelse – hvad man
gør hvis man vil have SU med til udlandet – om man
skal søge om SU igen når man kommer på overbygningen, frister, og lignende – er det ikke SØ-vejlederen du skal kontakte. Spørg i stedet SU-Kontoret.

JA, VI VED GODT, AT
MANGE AF DISSE INDLÆG ER SET FØR, MEN
!!!

Som nogle måske har bemærket,
starter der hvert semester nye
studerende, der aldrig har set dem før.
Derudover kommer mange gamle
studerende i klemme på grund af, at de
ikke er orienterede om gældende regler
på studiet.

Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage.

MVH
SØ-vejlederen
www.ku.dk/sa/soe-vejledning/
studoekvejl.html

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN INTERNATIONALE
STUDIEVEJLEDNING
UGE 40-41
Dag

Dato

Telefontid

Træffetid

Vejleder

Mandag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

27/9
27/9
29/9
29/9
29/9
30/9
30/9
1/10

0900 – 1000
1900 – 2000

1000 – 1300
1600 – 1900
Ferie
1000 – 1300
1600 – 1900
1400 – 1700
0900 – 1200
Ferie

Ture Karbo
Christina Rydahl Lundin
Tina Gottlieb
Ditte M. S. Christensen
Ulrik Bodholdt
Gordon Thomas Jehu
Camilla Grønlund Hiul
Tina Gottlieb

Med
Med
Int
Med
Med
Med
Med
Int

Mandag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

4/10
4/10
6/10
6/10
6/10
7/10
7/10
8/10

0900 – 1000
1900 – 2000

1000 – 1300
1600 – 1900
Ferie
1000 – 1300
1600 – 1900
1400 – 1700
0900 – 1200
Ferie

Ture Karbo
Christina Rydahl Lundin
Tina Gottlieb
Ditte M. S. Christensen
Ulrik Bodholdt
Gordon Thomas Jehu
Camilla Grønlund Hiul
Tina Gottlieb

Med
Med
Int
Med
Med
Med
Med
Int

0900 – 1000
1500 – 1600
1300 – 1400
0800 – 0900

0900 – 1000
1500 – 1600
1300 – 1400
0800 – 0900

Personlig samtale kan bestilles via www.mdb.ku.dk/studievejledningen eller via www.sund.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til en samtale, da kan du møde op i starten af vores
træffetid
- for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.
DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER !
OBS! Den internationale vejledning har lukket i uge 40- 41 samt 47-48
Studievejledningen for Medicin:
telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a

Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.3

Desuden ændres der løbende i gældende regler !!!!!
Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre
og kedelige, men vi bringer ofte væsentlige ændringer af studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister,
ny praksis for dispensationer, nye SU- og orlovsregler og lign. der har betydning for dit studieforløb.
Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog kan du ikke regne med at den fortsat gælder
- 1999-udgaven er heller ikke helt korrekt længere,
og der er kommet en ny udgave af Studiehåndbogen
for både Studieordningen af 1986 og af Studieordningen af 2000. Du kan hente dem ned fra
fakultetets hjemmeside. Og husk: Hvis en ny regel
har været offentliggjort i MOK eller på nettet, gælder den, hvad enten du har læst den eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!
Den gældende studieplan samt de gældende
regler er dem der ligger på nettet. Du finder dem på
www.sund.ku.dk.

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige
oplysninger på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin
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1.-5. sem info
OBLIGATORISK UNDERVISNING I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI I

Vi gør opmærksom på at al samundervisning i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligatorisk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.
For at få godkendt Førstehjælpskurset kræves der
100 % fremmøde.
For at få godkendt Cellebiologisk kursus kræves 100%
fremmøde ved øvelser samt efterfølgende godkendt
rapporter.
Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studieelementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi
eller TAS.

HR (1. SEMESTER) INVITERER
HERMED DERES ÅRGANG TIL
JULEFROKOST
LØRDAG D. 4/12 2004 i klubben.

Nærmere information følger, men sæt allerede nu
kryds i kalenderen.

OBLIGATORISK UNDERVISNING I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI I

Vi gør opmærksom på at al samundervisning i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligatorisk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.

På Hvidovre skal der i Pædiatri 10 studerende op den
3. januar.
På Glostrup skal der i Pædiatri 7 studerende op den
3. januar.
Fordelingen sker ved lodtrækning, og det er ikke
muligt at bytte, med mindre man selv finder en at
bytte med.
De studerende det kommer til at berøre vil få lovligt
fravær på første undervisningsdag i Akut Patient.

For at få godkendt Førstehjælpskurset kræves der
100 % fremmøde.

Med venlig hilsen

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

Susanne Simonsen
Eksamenskontoret
Mail: ssi@adm.ku.dk

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

6.-13. sem info
ÆNDRING EKSAMENSDATOER
13. SEMESTER GYN/OBS OG
PÆDIATRI

RETTELSE VEDR.
6.SEMESTERS EKSAMEN
SEP. 2004
I SIS har der indtil for nyligt fejlagtigt stået, at der
ikke er reeksamensmulighed på 6. semester.

Grundet store hold dette semester er det nødvendigt
også at afholde eksamen mandag, den 3. januar 2005.
Dette er godkendt af studieleder Pernille Due og de
eksamensansvarlige på de pågældende hospitaler.

Det skal her gøres helt klart, at der både er syge- og
reeksamensmulighed på 6. semester. Dette er nu
blevet rettet i SIS.

Det drejer sig om Gyn/Obs på Rigshospitalet, her
skal ca. 10 studerende op den 3. januar.

Studieadministrationen skal beklage den forvirring,
som dette eventuelt måtte have skabt.
Med venlig hilsen
Studieadministrationen.

Studietilbud

LKF - LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER.
Hvad er LKF?
LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på 6.-13. semester, som ønsker at forbedre deres kliniske færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhører. Det er en perfekt mulighed til
at forberede sig på det kliniske ophold på 7.+9. semester, genopfriske færdighederne inden et lægevikariat, eller at forberede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13. semester. Vi tilbyder
følgende GRATIS aftenkurser:
IV Adgang
Et must inden det kliniske ophold på 7.+9. sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning
Sutur
Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7.+9. semester, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse til kirurgisk lægevikariat.
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer og knudebræt med instruktion
Kateter
God forberedelse til 7.+9. sem. Klinik og lægevikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer
Avanceret Genoplivning
Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst relevant undervisning til akut patient eksamen. En væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genoplivning efter opdaterede danske standarder for læger (Medicinering, hjertemassage, defibrillering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk genoplivningsdukke, med IV adgang og medicingivning, defibrillering samt hjertemassage.
På dette semester holder vi kombinerede aftenkurser hvor de studerende har mulighed for at prøve både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme aften. Dette er blandt andet ideelt
for de 7.semester studerende der er startet i klinik eller som genopfriskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra 16.15-20.30 og der er plads til 18 studerende. Derudover er der aftenkursus,
hvor der kun undervises i et emne, nemlig genoplivning.
Neurologisk Undersøgelse
Som noget nyt udbyder vi nu neurologisk undersøgelse som aftenkursus. Neurologisk undersøgelse er noget, der for mange medicinstuderende er en svært tilgængelig disciplin. Der er mange
ting at holde styr på, og hvor skal man starte og slutte? Der findes et utal af neurologiske variable der kan undersøges for. Men det er ikke nødvendigvis alle, der er lige relevante.
Vi tilbyder nu dette kursus, hvor DU får muligheden for at prøve at lave neurologisk undersøgelse på en patient fra neurokirurgisk afdeling.
Målet:
På kurset vil der blive lagt vægt på at indøve systematik i undersøgelsen, samt træne relevante neurologiske variable.
Kurset er ikke en gennemgang af neurologiske sygdomme, eller en gennemgang af hvordan man tolker på de forskellige fund. Det er et kursus i de praktiske færdigheder, der bruges ved
undersøgelsen.
Kursus forløb:
Kurset varer to timer. Der indledes med ca. 15. min introduktion til undersøgelsen. Herefter vil i være fire kursister om at lave neurologisk undersøgelse på en patient, dette under supervision
af en underviser fra LKF.
Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle, der er i klinikophold eller snart skal ud i klinikken. Kurset er også en oplagt mulighed som en del af forberedelserne til et vikariat eller turnus. Studerende
på tidligere semestre, med særlig interesse for faget, har ligeledes mulighed for at deltage. Studerende på den kliniske del tilgodeses dog først.
Hvor og hvornår:
Kurset vil blive afholdt på annoncerede dage i tidsrummet 16:30 – 18:30 (se under LKF-kurser), på Rigshospitalet i auditoriet på neurokirurgisk afd. 2092.
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Her følger åbningstiderne for våd studiesal for: oktober
Den sidste uges åbningstider kommer senere
Vi ses i kælderen.
Mvh studiesalsvagterne
Ret til ændringer forbeholdes.

LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTILBYDER I OKTOBER 2004 KURSER
FOR STUDERENDE HOLDSAT PÅ 6.-13. SEMESTER I NEDENSTÅENDE FÆRDIGHEDER:

DATO

EMNE

Mandag den 4. okt.

Kombi-kursus
(sutur, i.v. & kath.)
Neuro-kursus(auditoriet,
neurokirurgisk afd. 2092)
Genoplivning
Genoplivning
Kombi-kursus
(sutur, i.v. & kath.)
Neuro-kursus(auditoriet,
neurokirurgisk afd. 2092)
Neuro-kursus(auditoriet,
neurokirurgisk afd. 2092)
Genoplivning
Kombi-kursus
(sutur, i.v. & kath.)
Genoplivning
Kombi-kursus
(sutur, i.v. & kath.)
Neuro-kursus(auditoriet,
neurokirurgisk afd. 2092)

Tirsdag den 5. okt.
Onsdag den 6. okt.
Mandag den 11. okt.
Tirsdag den 12. okt.
Onsdag den 13. okt.
Mandag den 18. okt.
Tirsdag den 19. okt.
Torsdag den 21. okt.
Mandag den 25. okt.
Tirsdag den 26. okt.
Torsdag den 28. okt.

TID

ÅBN.

16.15-20.30

29.09

16.30-18.30
16.15-19.30
16.15-19.30

29.09
29.09
29.09

16.15-20.30

29.09

16.30-18.30

29.09

16.30-18.30
16.15-19.30

29.09
29.09

16.15-20.30
16.15-19.30

29.09
29.09

16.15-20.30

29.09

16.30-18.30

29.09

Laboratoriet For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf.: 35 45 54 04
TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN SKE PÅ TLF.: 35 45 54 04 OG 35 45 54
08 PÅ HVERDAGE KL. 08.30-15.00 ELLER VED PERSONLIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I LKF INDEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM

KLOKKEN
17.00
I KLUBBEN
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Annoncer
VIL DU TIL NORGE?

STUDIEJOB I STUDENTERHUSET

Har en Sterling flybillett Kbh-Oslo t/r som jeg
ikke får brukt….! Avreise 08.10 kl 18.30, retur
mandag 11.10 kl 18.30…Selges for 950,- inkludert
endring til ditt navn(2x275,-)…Dato kan og
endres(koster ytterligere 275,- pr vei) v å ringe
Sterling…Interessert?

Baransvarlig søges til
Studenterhusets café:

Studenterhuset søger en initiativrig baransvarlig
med organisatorisk talent og interesse for at
arbejde inden for et miljø, som er præget af
studerende og frivillige. Studenterhuset er en
café, et spillested og et sted for faglige og kulturelle aktiviteter.

Ragnhild 24618459/38109625

·
Dit primære arbejdsområde vil blive
ansvaret for driften af baren.
·
Du skal have overblik og evne til at tænke
koldt i stressede situationer.
·
Du skal stå for vagtplanlægning, optælling
og regnskab.
·
Du skal kunne motivere og engagere de
frivillige i huset.
·
Desuden vil du få mulighed for at udvikle
husets faglige og kulturelle miljø.
·
Du er en ildsjæl, som har lyst til at engagere
sig socialt med de frivillige i huset, også uden for
arbejdstiden (Fælles aftensmad, vagtplanlægning,
møder,
fester og hytteture).

STUDIEJOB SOM RUSMIDDELGUIDE I
KØBENHAVN
- måske er det lige noget for dig?

Folkesundhed København har siden oktober 2003
tilbudt folkeskolerne besøg af rusmiddelguider
der kan formidle viden om rusmidler. Rusmiddelkorpset består af 12 unge, og vi vil nu gerne
uddanne yderligere 15 unge.

Korpset skal:
Først og fremmest skabe dialog blandt
unge om holdninger og normer i forbindelse med
brug af rusmidler.
Desuden formidle viden til unge om tobak, alkohol, hash og andre stoffer.
Undervise i folkeskolens ældste klasser,
på tekniske skoler, i gymnasiet, og ved forældrearrangementer.
Et undervisningsforløb strækker sig over to lektioner og er oftest i dagtimerne.
Der er to guider på hver undervisningsgang.

Vi tilbyder:
Studierelevant arbejde med god løn
4-dages obligatorisk kursus, mandag den
8. november -torsdag den 11. november klokken
8.30-16.00 samt en opfølgnings eftermiddage ugen
efter.
Supervision ca. 8. gange om året (kl.
16-19.00)

Du skal:
Være i begyndelsen af 20'erne, ( kvinder og mænd af forskellig etnisk baggrund)
Ikke være for langt i dit uddannelses
forløb.
Kunne fungere som rollemodel for andre unge - du skal derfor være røgfri og have et
fornuftigt og afklaret forhold til rusmidler
Kunne lytte og være dialog med de unge
Kunne lide at "være på" og formidle
viden

Yderligere information fås på
telefon 35 30 45 01
Skriv kort om dig selv og send ansøgningen til:
Folkesundhed København
Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning
Sjællandsgade 40
2200 København N.
Att:. Lone Just
eller til lonejust.suf@ipost.kk.dk

Ansøgningsfrist den 15. oktober 2004
kl. 12.00

Vi tilbyder:

BORNHOLMS CENTRALSYGEHUS

Venter du på at starte din turnus
SE HER

Såfremt du er på venteliste til turnus så har
Bornholms Centralsygehus, me-dicinsk afdeling
et ledigt vikariat som vi ønsker at få besat pr.
01.11.2004 eller efter aftale. Vikariatet kan søges i kortere eller længere perioder.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Amtsrådsfor-eningen og Foreningen af Yngre Læger.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen
ved at henvende dig til over-læge Svend
Vestergaard, tlf. nr. 5690 9102.
Ansøgning, mærket MM7301FE, skal være
Sygehusadministrationen, Ul-lasvej 8, Postboks
79, 3700 Rønne, i hænde senest den 13.10.2004,
kl. 12.00.
Med venlig hilsen
Rie Jessen
Sygehusadm.

FORSKNINGSASSISTENT TIL
GENERS INTERAKTION MED
PARTIKELLUFTFORURENING
PÅ UDVIKLING AF LUNGE- OG
HJERTEKARSYGDOMME I
DEN ALMINDELIGE BEFOLKNING. DELPROJEKT AF AIR
POLLUTION IN A LIFETIME
HEALTH PERSPECTIVE
(AIRPOLIFE).

En stilling som forskningsassistent med henblik
på indskrivning som Ph.D. studerende opslås til
ansættelse 1. november 2004 eller snarest derefter til ovenstående projekt.

TURNUS BYTTE

Haves turnus i Københavns amt start efterår
2005. Ønskes turnus i Århus eller pendler afstand
start forår 2005.
Skriv eller ring.
Dinah_khatir@hotmail.com
Tlf: 22949004

Formål
At undersøge effekten af geners interaktion med
partikelluftforurening på udvikling af lunge- og
hjertekarsygdomme i den almindelige befolkning.
Se fuldt stillingsopslag på

www.airpolife.ku.dk.

·
En levende, dynamisk og til tider stressende arbejdsplads
·
Et rigt socialt miljø, hvor du lærer en masse
studerende at kende
·
Mulighed for at deltage i udviklingen af
studenterhuset
Arbejdstiden: Torsdag kl.18 – 02 og fredag kl. 18
- 05. 3-4 vagter om måneden.
Løn: 118 kr. i timen
Ansøgningsfristen er d. 21. oktober 2004, med
tiltrædelse snarest.
Spørgsmål kan rettes til kontoret på 35 32 38 61
eller sh.kontor@studenterhuset.ku.dk
Ansøgningen sendes til:
Studenterhuset
Att: Stinne Bruun Nielsen
Købmagergade 52
1150 København K
Flere informationer om Studenterhuset på
www.studenterhuset.ku.dk

STILLINGSOPSLAG
DEMONSTRATOR TIL
STUDIESAL
FAG: MAKROSKOPISK ANATOMI (VÅD STUDIESAL)

Stillingen kan søges af medicinstuderende med
et godt kendskab til makroskopisk anatomi. (Bestået 5. semester – ny ordning)
Arbejdstid: Ca. 80 timer pr. semester fordelt
efter vagtskema. Enkelte weekend - vagter må
påregnes.

Timeløn: Kr. 169,49 + feriepenge
Ansøgningsskema, kan afhentes på instituttets
sekretariat, Bygning 18.1.
Ansøgningen skal være indsendt til Medicinsk
Anatomisk Institut senest ...ONSDAG DEN 6.
OKTOBER 2004, KL. 12.00.
Såfremt du ikke har hørt fra instituttet senest
den 20. OKTOBER 2004 – er stillingen besat til
anden side.
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Københavns Kredsforening
Åbningstider
man-, tirs- og torsdag
fra 10.00 til 12.00
samt fra 13.00 til 15.00.
Telefon
35327490
Mail
kkf@fadl.dk
Du kan møde dine studenterrepræsentanter i FADL hver
tirsdag, hvor der er træffetid.
Har du spørgsmål, ris, ros eller
bare en masse gode ideer til
din forening, så kom forbi!
FADL, Københavns
Kredsforening, afholder
turnusinformationsmøde den
28. september klokken 16.00 i
Dam auditoriet.
Mød op og bliv klogere på din
fremtid!

anden side er det nødvendigt for
beslutningsprocesserne, at der er nok
deltagere til alle møderne, da de
ellers ikke er beslutningsdygtige.
Hvis man har interesse for det, kan
man deltage i udvalg under Hovedforeningen. Hvis man ønsker at
deltage i disse udvalg, er der naturligvis pligt til deltagelse i møder.
Det var noget om mødepligten. Dertil
kommer pligten til at forvalte
medlemmernes kontingentkroner
på en fornuftig måde, så de også
kommer medlemmerne til gavn. Den
pligt kan og skal ikke undervurderes.
Men i FADL er der som sagt er også
rettigheder.
Som aktiv i FADL får du mulighed for

at udvikle FADL og ikke mindst dig
selv. I FADL er der plads til alle og
brug for alle. Der er mulighed for
arbejde indenfor stort set alle emner,
og dertil kommer, at FADL gennem
sine overenskomster har en pæn pose
penge, der skal bruges på medlemmerne, så der er faktisk kun mangel
på aktive, der kan finde ideerne frem!
Op til FADL' generalforsamling har
repræsentantskabet lavet plakater,
som du kan se rundt om på Panum.
Formålet er at gøre opmærksom på
generalforsamlingen, således at der
kommer mange samt at gøre opmærksom på, at vi mangler aktive. Vi
håber, det hjælper!
Mange hilsner repræsentantskabet

FADL mangler aktive.
FADL, Københavns Kredsforening,
mangler aktive medicinstuderende,
der er villige til at lægge et frivilligt
stykke arbejde for at sikre FADL’s
fremtid.
Som medlem af FADL’s repræsentantskab er der visse pligter men også
mange rettigheder.
Af pligter er der naturligvis en vis
mødedeltagelse. Repræsentantskabet
holder omkring 8 møder om året. Der
er ikke egentlig mødepligt, da alle på
den ene eller anden måde kan blive
forhindret i at deltage, men på den

Alle nye medlemmer af FADL får gratis
medlemskab af filmklubben. Mød op i
filmklubben torsdag med dit studiekort.
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Dit nuværende repræsentantskab.
Fortsat fra sidste MOK
Simon Serbian, 10. semester.
Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for FADL i København.
Formand for FADL's hovedforening (HF).
Sidder som observatør i Foreningen Af Yngre Læger (FAYL) i deres Forsknings- og Uddannelsesudvalg
(F&U).
Er med i Sundheds- og Uddannelsespolitisk Udvalg under hovedforeningen (HF).
Simon genopstiller til repræsentantskabet for FADL i København.

Karen Boje, 10. semster.
Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for FADL i København.
Formand for FADL i København.
Næstformand for hovedbestyrelsen (HB) under hovedforeningen (HF).
Medlem af medlemsfordelsudvalget (MFU) under hovedforeningen (HF).
Medlem af forsikringsudvalget under hovedforeningen (HF).
Karen genopstiller til repræsentantskabet for FADL i København.

Mads Holten, 13. semester.
Medlem af repræsentantskabet for FADL i København.
Sidder i medlemsfordelsudvalget (MFU) under hovedforeningen (HF).
Arbejder med overdragelsen af Thalia.
Mads genopstiller ikke til repræsentantskabet for FADL.

Derudover er der:

Ole Henrik Johnsen (11. semester). Genopstiller ikke.
Sveinar Menne (12. semester). Genopstiller ikke.
Gordon Jehu (11. semester). Genopstiller.
Morten Bo (13. semester). Genopstiller ikke.
Camilla Boesen (10. semester). Genopstiller.

I sidste udgave af MOK kunne du se de resterende 5 fra repræsentantskabet i FADL.
Det fremgår klart, at de aktive i repræsentantsakabet er gamle eller om ikke andet så på høje semestre.
Der kun er 9 fra det nuværende repræsentantskab, der genopstiller til repræsentantskabet i Københavns Kredsforening.
Der er 21 pladser i repræsentantskabet.
FADL har brug for aktive medicinstuderende!

Mød op på FADL's generalforsamling den 6. oktober klokken 17.00 i Studenterklubben!
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Beretninger til generalforsamlingen
Bestyrelsens beretning.
Det sidste års tid har i FADL, Københavns Kredsforening, været præget af
meget arbejde og få hænder til at
udføre dette arbejde. Dette er et
udgangspunkt for den følgende beretning fra bestyrelsen på vegne af
repræsentantskabet.
Repræsentantskabet opsatte en
arbejdsplan, da det sidste år i november tiltrådte.
Punkterne på denne plan var:
·
Jubilæum.
·
Bedre medlemsinformation
herunder søge aktive gennem
MOK, suppleringsvalg og
introduktion til nye medlemmer,
vinsmagning, gourmetklub og
generelt mere sjov for medlem
merne.
·
Sundhedsfagligt kursus f. eks.
et etik-seminar.
·
Ny FADL filmproduktion.
KKR-møder
Der er blevet afholdt 8 møder i repræsentantskabet siden generalforsamlingen i 2003 frem til 23. september
2004, hvoraf et var et weekendmøde.
Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder i
samme periode.
Jubilæum
FADL fejrede i uge 18 sit 50 års
jubilæum. Selve dagen, den 28. april,
blev fejret med en reception i Universitets Festsal, og gennem hele ugen var
der på Panum arrangementer spændende fra gratis morgenmad, flere
velbesøgte foredrag til en
specialudgave af StudMed, der blev
sendt til alle medlemmer af FADL.
Jubilæet kulminerede med en middag
for FADL’s medlemmer med efterfølgende fest i Studenterklubben.
FADL’s jubilæum var i København en
stor succes! Jubilæet var med til at
sætte fokus på FADL, og både før og
efterfølgende har repræsentantskabet
ihærdigt forsøgt at fastholde denne
fokus.

Øvrige aktiviteter
I foråret 2004 forsøgte repræsentantskabet sig med et suppleringsvalg,
der dog ikke gav noget resultat,
forstået på den måde, at der ikke var
nogle, der stillede op til suppleringsvalget.
Derudover har repræsentantskabet
forsøgt at lave bedre og mere medlemsinformation. Dette er sket i form af
bedre og mere letlæselige sider i
MOK, introduktionsmapper med
information om FADL til alle nye
medlemmer samt et nyt introduktionsprogram for russerne. Hvorvidt dette
har haft den ønskede effekt er endnu
for tidligt at bedømme, men overordnet
lader det til, at flere medlemmer er
begyndt at benytte tilbuddene under
FADL.
FADL i København har som i de sidste
par år lavet en studiekalender til alle
medlemmer i København. Blandt
FADL’s medlemmer er der en stor
interesse for kalenderen, men det har
for mange været problematisk, at
kalenderen først udkom sidst i august.
Dette skal til næste år laves om,
således at kalenderen udkommer
allerede i starten af juni.
Af mere sjov for medlemmerne har
repræsentantskabet forsøgt sig med
at lave en vinklub. Gourmetklub er
aldrig blevet forsøgt, og generelt må
det konkluderes, at mængden af sjov
for medlemmerne primært var centreret om jubilæumsugen.
Personalet
På personalesiden har det sidste år i
FADL været ret turbulent. I foråret
2004 fratrådte sekretær Linda Edslev
sin stilling efter gensidig aftale. I
august 2004 opsagde Jette Lykke sin
stilling som forsikringsansvarlig med
ønsket om at gå på efterløn.
Beslutninger i hovedbestyrelsen har
medført, at der er lavet omrokeringer,
således at den faglige sagsbehandler,
Torben Conrad, der tidligere har været
ansat af Københavns Kredsforening nu

overflyttes til hovedforeningen. Den
endelige overflytning sker pr. 1. januar
2005.
Københavns Kredsforening regner
med pr. 1. november at ansætte en ny
sekretær.
Beslutningerne i hovedbestyrelsen om
omrokeringer blandt personalet i
København har også medført fysiske
omrokeringer efter aftale med det
Medicinske Studenterråd, MSR.
Således har Københavns
Kerdsforening over sommeren byttet
lokale med MSR.
Faglige sager
Københavns Kredsforening kører en
sag for et medlem som blev fyret fra
sit job for ikke at være medlem af HK
og samtidigt kræves erstatning for
store mangler i ansættelsesbrevet.
For studenterstudievejlederne kørte
kredsforeningen en sag om manglende ansættelsesbreve. Det medførte
at syv studievejledere hver fik kr.
10.000 i byretten, idet Københavns
Universitet havde overtrådt lov om
ansættelsesbeviser og FADL fik
efterfølgende kr. 35.000 i Arbejdsretten
af Københavns Universitet, der blev
idømt denne sum som en bod, idet de
også havde overtrådt overenskomsten.
Efterfølgende har samtlige studenterstudievejledere på KU fået et
ansættelsesbrev / et tillæg til deres
ansættelsesbrev.
Flere medlemmer er blevet hjulpet i
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forbindelse med deres lægevikariat,
både med hensyn til at få de nye
decentrale tillæg samt de rigtige
skattefradrag.
Efter barselspjecen er kommet på
hjemmesiden er mange hjulpet med
de enestående muligheder der er for
lægestuderende når de får børn under
studiet.
For øjeblikket er er to sager under
opstart for medlemmerne – den ene
drejer sig om obduktionsarbejde, hvor
Rigshospitalet aflønner lægearbejde
som HK arbejde – den anden drejer
sig at kunne få aflønning for ankesagsudvalgsarbejde.
Foreningens økonomi
På sidste års generalforsamling blev
salg af Thalia, FADL i Københavns
kursusejendom, drøftet. Thalia er nu
solgt med overtagelse den 1. januar
2005.
Thalia er solgt for 3,1 million, hvoraf 1
million skal bruges til dækning af
underskud i vagtbureauet efter den
tidligere direktør. De resterende midler
er tænkt som en del af en ny kursusejendom.
Resultatopgørelse 2003
Kontingentindtægter mv. 2.859.178
Udgifter
2.732.293
Årets resultat
126.885
Balance 31. december 2003
Aktiver:
Omsætningsaktiver
3.560.028
Anlægsaktiver
1.370.131
Aktiver i alt
4.930.159
Passiver:
Egenkapital
716.373
Underskud Vagtbureau
1.000.000
Hensættelser
751.613
Gæld (Codan forsikring) 2.462.174
Passiver i alt
4.930.160
Året 2003 sluttede med et overskud
på 126.885 mod underskud i 2001 på
472.375 og i 2002 på 153.498.
FADL har gennem det sidste år
støttet:
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Det Medicinske Studenterråd
MOK
Medicinerrevyen
Rusvejlederne
Philm
Sehat
SAMS
Dette er beretningen fra FADL, København repræsentantskab og bestyrelse
2003/2004. I det kommende år skal
der arbejdes på, at der kommer flere
ind i repræsentantskabet. Der er en
masse projekter, der kan tages hul
på. Allerede nu arbejder FADL i
København på at redigere journalkonceptet samt lave et psykiatrisk og
et neurologisk koncept. Der er behov
for nye kurser til medicinstuderende
på 1. og 2. del ny studieordning.
Overenskomstforhandlingerne går i
gang i starten af det nye år. På
landsplan er der også mange arbejdsopgaver, der venter. Et tættere samarbejde med Den Almindelige Danske
Lægeforening, DADL, skal diskuteres
med medlemmer og aktive i FADL, og
der er mange administrative opgaver,
som der skal tages hul på i FADL.
Repræsentantskabet

Forlagets beretning
FADL’s Forlag er en non-profit virksomhed eget af FADL. Vores formål er
at udgive lærebøger til medicinstuderende. De skal være af høj kvalitet –
og I skal kunne købe dem billigst
muligt.
Udover at være en non-profit virksomhed, kendetegnes FADL’s Forlag ved
at være bygget op omkring en gruppe
af engagerede medicinstuderende, fra
Århus, Odense og København. Vi
indgår i bøgernes redaktion, og er
derved med til at tilpasse bøgerne
bedst muligt til behov og krav på
studiet samt for fremtidens læge.
Udover at det er førende læger der
skriver vores bøger, sikrer dette en høj
kvalitet af vores bøger. For at forlaget
kan fortsætte med at være unikt på
dette punkt, er det vigtigt at sikre

kontinuerlig fornyelse i gruppen - pt.
mangler vi studerende fra især København og Odense.
I 2003 indførte FADL i Odense og
Århus i samarbejde med forlaget en
ekstrarabat på bøger fra FADL’s
Forlag, således at FADL’s medlemmer
nu får 15% i rabat. Dette kan desværre ikke lade sig gøre i København,
da Universitetsbogladen ikke udelukkende er ejet af FADL. Forlaget håber
dog med tiden at kunne tilbyde alle
FADL’s medlemmer en bogklub,
ligesom vi har en bogklub for ergoterapeuter og er på trapperne med en for
fysioterapueter.
Den daglige drift af Forlaget varetages
af en professionel stab af medarbejdere, og den øverste ledelse udgøres
af bestyrelsen. Hidtil har bestyrelsen
bestået af 6 medicinstuderende/yngre
læger, men som noget nyt, blev der
på generalforsamlingen i maj 2004
indvalgt 2 erhvervsfolk. Dette grundet
et stort behov for at sikre ansvarlighed
overfor vores virksomhed, samt støtte
vi studerende med erfaring og kompetencer indenfor bl.a. personaleledelse
og virksomhedsdrift.
Hvert år udgiver FADL’s Forlag et
katalog over ”Bøgerne til studiet”. Her,
og på www.fadl.dk/forlag, kan I læse
om de bøger vi udgiver. Vi udgiver ca.
25-30 bøger årligt, og havde i 2003 en
omsætning på ca. 8,9 mio. kr. Af
nyere udgivelser kan nævnes Kræftsygdomme – onkologi, Kompendium i
Speciel Histologi, Klinisk Socialmedicin, 4. udgave af Klinisk neurologi og
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neurokirurgi samt Retsmedicin.
Hidtil har forlaget hovedsageligt
udgivet lærebøger til 2. del af medicinstudiet. Det ligger dog i forlagets
målsætning også at udgive bøger til 1.
del af studiet – fordi det vil være en
fordel for alle medicinstuderende samt
synliggøre FADL og herunder FADL’s
Forlag, som leverandør af det materiale til studiet, som giver de bedste
læger – allerede fra 1. studiedag.
Derfor satser FADL’s Forlag for tiden
på at udgive bøger til anvendelse
tidligt på studiet, og i 2003 ydede
FADL forlaget et lån på 1 mio. kr.
hertil. Pt. arbejder vi med underviserne på Københavns Universitet, som
skal give vores nye bøger ligeret med
de etablerede – just som den nye
studieordning foreskriver.
Karen Kjær Larsen
Stud.med. ved Aarhus Universitet
Bestyrelsesformand i FADL’s Forlag

Bogladens beretning
FADL har stillet Morten Bo og Gordon
Jehu til rådighed som FADL’s repræsentanter i Universitetsbogladens
bestyrelse, som desuden består af
medlemmer udpeget af MSR og
Natrådet (Naturvidenskab). Desuden
er der en repræsentant for personalegruppen i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig i januar
2004 med Uffe Christensen fra Natrådet som formand.
I december 2003 blev Bogladen mødt
med massivt huslejekrav far Københavns Universitet. Et huslejekrav, der
under ingen omstændigheder kunne
betales af bogladen.
Foråret igennem forhandlede bogladen
med Københavns Universitet, og har i
sommeren 2004 landet en ny huslejekontrakt, der betyder en væsentlig
reduktion i m2 samt har nødvendiggjort en en ny organisationsplan for
bogladen. Men samlet set vil bogladen
skulle stige fra 200.000 kr. til ca.
390.000, hvilket i sig selv er næsten
en fordobling af huslejen, men dog et
væsentligt bedre forhandlingsresultat.

Der vil påløbe bogladen omkostninger
ved ombygning som skal være tilendebragt i oktober 2004.
Bogladen har også i året oplevet at
FADL’s forlag ensidigt har reduceret
rabatten til bogladen betydeligt. Det
har betydet, at bogladen har mistet et
dækningsbidrag på ca. 70.000 kr. Og
det kan mærkes betydeligt, og har
bl.a. nødvendiggjort afskedigelser i
bogladens faste personale.
Bogladen har endvidere været plaget
af omfattende butikstyverier, som vi på
forskellig måder nu vil dæmme op på.
Men som udgangspunkt bliver alle
konstaterede butikstyverier uanset
størrelse politianmeldt.
I august i år har bogladen sammen
med de øvrige Campus boglader i
Danmark igangsat en kampagne for
fjernelse af moms på lærebøger.
Kampagnen skulle være debatskabende, og forhåbentlig være med
til at sætte fokus på de urimelige
forhold studerende har i forhold til
andre befolkningsgrupper, samt ligeså
urimelige forhold bogladerne må leve
under i forhold til udenlandske
internetboglader, der uretmæssigt
sælger bøger uden opkrævning af
dansk moms.
Omsætningsmæssigt har det været et
godt år for bogladen. Vi har øget
omsætningen med ca. 20%, som
skyldes en leveringsaftale med
Københavns Amt, samt ikke mindst
også at der kom nye udgaver af
Medicinsk Kompendium, Kirurgisk
Kompendium, Klinisk Ordbog, Basisbog i Medicin og Kirurgi. Alle disse
udgivelser er vigtige udgivelser, og vil
altid give bogladen ekstra omsætning
når der kommer nye udgaver.
Desværre kan vi også se, at de
studerende i stigende omfang vælger
andre leverandører af udenlandske
bøger end bogladen. Det er til stor
skade for bogladens økonomi, og
bliver stadig vanskeligere at nå vore
mål om at skabe en økonomi, der
gennem fondsmidler også kan komme
de studerende til gode.
Forretningsudvalget for bogladen
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valgte i april at uddele fondsmidler i
henhold til vedtægterne til studentersociale formål. P8n blev støttet med
2.000 kr. til et delefilter til subwoofer.
Derudover har vi sponseret forskellige
konkurrencer etc. over driftsmidlerne.
Bogladen har to år i træk gennemført
en kundeanalyse, og en ny bliver
gennemført i dette efterår. Vi kan med
glæde notere os, at de besvarelser vi
får ind er i overvejende grad særdeles
positive. Vi arbejder aktivt med kundeundersøgelserne for hele tiden at gøre
det bedre til glæde og gavn for vore
vigtigste kunder: de studerende ved
Panum.
For anden gang i træk har de største
udenlandske forlag i verden udnævnt
bogladen til Skandinaviens bedste
akademiske boghandel. Det er en ære
vi i bogladen er særdeles stolte af.
Peter Langford,
Direktør i Bogladen

Vagtbureauets beretning
Regnskabsåret 2003
For Vagtbureauet blev 2003 året, hvor
flere års konstante underskud på
driften blev afløst af et mindre overskud; således blev der indtjent et
overskud på 352.000 kr. Dette overskud bliver brugt til en delvis dækning
af de store underskud fra årene 2001
og (især) 2002. Hertil kommer i 2004
et tilskud fra FADL Københavns
Kredsforening på 1.000.000 kr. og en
ekstraopkrævning hos hospitalerne på
1.322.000 kr. Det vil med andre ord
sige, at Vagtbureauet nu er ude af de

14

store økonomiske problemer, der
kendetegnede de forrige år.
Der blev i 2003 solgt i alt 400.082
vagttimer, svarende til ca. 49.000
vagter. Disse fordeles med 65% SPVvagter, 24% VT-vagter, 5% CARDvagter, 5% DIA-vagter og 1% øvrige
vagter. Dette omsætningsniveau
udgjorde en stigning på 5% i forhold til
året 2002. Vagterne fordeles med ca.
55% inden for H:S området, ca. 36% i
Amterne og endelig 9% i andet regi.
Der blev i 2003 udbetalt ca. 71 mio.
kr. til vagttagerne for løn, feriepenge
mm.
Uddannelses- og Kursus aktiviteten
dækkede i 2003 de grundlæggende
uddannelser; Sygeplejevikarkurset
(SPV og B-SPV), Ventilatørkurset (VT
og B-VT), Deskriptiv og klinisk EKG
samt de to H:S akkrediteringskurser:
brandforebyggelse og hjertestopbehandling. I alt gennemgår således
ca. 700 studerende vores kurser på
årsbasis. Regnskabet for vores
Uddannelses- og Kursusafdeling gav
et mindre underskud for 2003 på ca.
61.000 kr. bl.a. på grund af et stigende antal studerende, der gennemfører vores kurser. Dette underskud
overføres til 2004 regnskabet.
Endelig var der et mindre overskud på
ca. 5.000 kr. på vores administration
af sygedagpengene til vagttagerne.
Dette overskud overføres til 2004
regnskabet.
Vagtbureauets drift i indeværende
år
Vagtbureauets omsætning af vagter lå
gennem det første halvår en smule
under niveauet for 2003, men takket
være en meget kraftig stigning i antal
vagter hen over sommerferien, er der
efter de første 8 måneder tale om
samme omsætning som året før.
Således forventes der nu, at 2004
bliver på samme niveau som 2003
med hensyn til solgte vagttimer.
Driftsregnskabet er fortsat positivt og
tilfredsstillende, og der forventes også
et overskud for hele året 2004. Likviditeten er tilsvarende tilfredsstillende.
Uddannelses- og Kursus aktiviteten
har haft en stigende aktivitet (primært
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SPV-kurser) og der er planer om en
mindre udvidelse af kursustyperne
(ex. Blodprøvetagning mm.) I løbet af
efteråret skal vi begynde at udstede
akkrediteringskort til de vagttagere,
der arbejder inden for H:S området,
hvilket i praksis vil sige stort set alle.
Dette er et krav fra H:S og hænger
også sammen med de senere års
akkrediteringskurser i brand og
genoplivning.
Markedsføring af Vagtbureauet
I år er det 40 år siden, at det daværende ”Københavns Hospitalsvæsen”
gav tilladelse til at Vagtbureauet som
vi kender det i dag, kunne etableres
den 1. oktober 1964. I årene op til
1964 havde FADL det daværende
Ventilatørbureau, der havde fungeret
siden den store polioepidemi i starten
af 1950’erne. Grundtanken fra den
gang er fortsat gældende, med
principperne om ansvarsfuld og
fleksibel service: ”Rigtig vagt til rigtig
vagttager” og at Vagtbureauet skal
fungere nonprofit samt varetage egen
uddannelsesfunktion. Helt tilbage til
1957 blev der indgået de første lokale
overenskomster, der siden har sikret
såvel løn og uddannelse som arbejdsforhold for de studerende.
Gennem årene har sundhedssektoren
ændret sig ved bl.a. større sparerunder på hospitalerne og lanceringen
af private sygepleje-vikarbureauer.
Markedssituationen er således blevet
væsentlig skarpere over årene, hvilket
Vagtbureauet skal tage hensyn til i sin
markedsføring. Der vil således i de
kommende år blive anvendt flere
ressourcer og sat mere fokus på
Vagtbureauet og vagttagernes ekspertise over for hospitalerne mm. Målet
er, at fastholde den nuværende
positive markedssituation samt at
Vagtbureauet fortsat kan udvide vagtmulighederne til såvel rekvirenter som
for de studerende.
Peter Andersen,
Direktør for Vagtbureauet

Hovedforeningens beretning
Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) har en lang række
af aktiviteter på nationalt plan. Arbejdet organiseres i FADLs Hovedforening via en række organer herunder Hovedbestyrelsen og de landsdækkende udvalg: Overenskomstudvalget, Lægevikargruppen, Sundheds- og uddannelsespolitisk udvalg
og Medlemsfordelsudvalget.
Arbejdet i år har været præget af dels
større overordnede sager – både
eksternt og internt i organisationen –
og dels af arbejdet med lægevikarområdet og det sundheds- og
uddannelsespolitiske arbejde. Endelig
er arbejdet til de kommende overenskomstforhandlinger påbegyndt.
FADLs samarbejde med Lægeforeningen
Sidste år påbegyndte FADL en proces
hen mod et tættere samarbejde med
DADL (Den Almindelige Danske
Lægeforening) – ”Lægeforeningen”.
Arbejdet går ud på at belyse og
afklare, hvorvidt det er ønskeligt og
fordelagtigt at etablere et tættere
formelt samarbejde mellem FADL og
Lægeforeningen. FADL er allerede
repræsenteret i en række politiske
udvalg i Lægeforeningen, men både i
FADL og internt i Lægeforeningen
drøftes det at udvide arbejdet – og
således nyde godt af hinandens
kompetenceområder og indflydelse
samt styrke lægekulturen fra første
studieår.
Arbejde med et udvidet samarbejde
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med Lægeforeningen er potentielt
ganske omfattende, og det har høj
prioritet i FADLs nuværende arbejde.
Dette efterår står således i debattens
tegn. Alle FADLs medlemmer vil blive
søgt engageret i debatten. Og i
FADLs kredsforeninger og på nationale møder vil emnet blive diskuteret i
løbet af semesteret. Det er håbet, at
debatten bl.a. vil udfolde sig på FADLs
hjemmeside (FADL.dk), som alle har
let adgang til. På FADLs Landsmøde i
februar 2005 er det ambitionen at
træffe de endelige beslutninger om et
eventuelt tættere samarbejde med
Lægeforeningen.
Forbedringer i sekretariatet
I foråret færdiggjorde FADL et længerevarende personale- og sekretariatsprojekt. Både nationalt og lokalt i
kredsene var der et ønske om at
udvikle og forbedre den administrative
del af FADL. Projektet blev gennemført
i FADLs sekretariater, og således blev
nye ledelses- og arbejdsformer
afprøvet.
Som direkte resultat af projektet er
der nu blevet placeret en stilling som
faglig sagsbehandler i Hovedforeningen, således at alle medlemmer og dele af FADL let kan få gavn
heraf. Ydermere er der oprettet et
såkaldt Ledelelsesforum. I dette organ
samles know how om den daglige
ledelse i FADLs sekretariater og
vagtbureauer. Målet er optimere de
administrative opgaver, som finder
sted flere steder i landet samt at sikre
en konstant vidensdeling.
Skattesag
FADL har besluttet at rejse en skattesag på lægevikarområdet. FADL vil
gennem sagen søge at sikre, at
medicinstuderende, der er i vikariat så
langt fra deres sædvanlige bopæl, at
de bor på et vagtværelse, opnår
mulighed for størst mulige skattemæssige fradrag. Der vil orienteret på
hjemmesiden (FADL.dk), så snart der
er afgørelse i sagen.
Lægevikarområdet
Arbejdet med lægevikarers løn og
vilkår varetages i FADL af Lægevikar-

gruppen. På området er der sket store
ting i dette år. FADL har intensiveret
sine forhandlinger med landets sygehuse om løntillæg til lægevikarer.
Således har FADL i dag en række
såkaldte lokalaftaler med en meget
stor del af landets sygehuse. Oversigt
og resume af aftalerne kan findes på
hjemmesiden (FADL.dk).
Lægevikarer kan bliver konfronteret
med klager. FADL prioriterer det højt
også her at kunne give personlig
hjælp til den studerende. Og derfor
har FADL øget sit faglige beredskab
vedrørende patientklagersager, således at FADL på kompetent måde kan
rådgive og støtte de studerende, der
på den ene eller anden måde involveres i en patientklage.
FADL udsender i oktober måned en
pjece direkte til afdelingsledelser/
personalekontorer på landets sygehuse. Pjecens titel er ”Vær at vide,
når der ansættes en lægestuderende i
en underordnet lægestilling”. Hensigten med pjecen er dels at belyse de
lægelige kompetencer for en lægevikar, og dels at opsummere de regler
og ansættelsesmæssige forhold, der
er gældende.
Endelig arbejder FADL på i samarbejde med Praktiserende Lægers
Organisation (PLO), der er en del af
Lægeforeningen, at udforme en aftale,
der regulerer lønforholdene for de
studerende, som arbejder i praksis.
Uddannelse
Uddannelsesområdet varetages af i
FADL af Sundheds- og uddannelsespolitisk udvalg, hvor de medicinske
studenterråd fra de tre universitetsbyer
deltager. Udvalgets arbejde har
bidraget til, at der er opbygget en
tættere kontakt mellem de studenterpolitiske organer på landsplan.
Sidste år fornyede FADL sin turnuspolitik, og politikken bliver ved møder
og arbejde med eksterne parter
diskuteret. Turnusansættelsen skal
dog uddannelsesmæssigt tænkes
sammen med den prægraduate
uddannelse – medicinstudiet. I regi af
udvalget er der således nu påbegyndt
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et arbejde med at formulere en national overordnet uddannelsespolitik for
lægestudiet. Politikken søges baseret
på områderne uddannelsesindhold
(bachelor/kandidat), undervisningsformer og klinik. Arbejdet påregnes
afsluttet dette efterår, således at
FADL velfunderet kan supplere Lægeforeningens arbejde på området.
FADL har i løbet af det sidste halve år
succesfuldt opgraderet det internationale arbejde. Repræsentanter har
deltaget i flere europæiske møder om
uddannelsesudvikling og overordnet
planlægning. Den såkaldte Bolognaproces, der er et overordnet europæiske planlægningsprojekt på regeringsniveau, har således nu også kritisk
deltagelse fra danske medicinstuderende. Arbejdet er bl.a. med til at
kvalificere de nationale diskussioner
om lægeuddannelsen.
Sundhedspolitik
FADL har i foråret arbejde med
Sundhedspolitik. Området varetages
af Sundheds- og uddannelsespolitisk
udvalg, som har udarbejdet et politikpapir på området. Området har stor
offentlig interesse, og FADL er nu
rustet til at kunne deltage i debatten
via standpunkter indenfor områderne
uddannelse, sundhedssektor og
samfund.
I lægeuddannelsen bør sundhedsfremme og forebyggelse opprioriteres.
I sundhedssektoren bør rygning
tilstræbes forbudt på alle danske
hospitaler, og relevant substitutionsterapi tilbydes under indlæggelser.
Patienters kost bør individualiseres
mht. appetit og næringsbehov. Samfundet bør sætte ind overfor især
unges brug af alkohol og tobak,
hvorfor aldersgrænserne for køb kunne
sættes op, ligesom priserne igen bør
hæves. Endelig bør der sikres let
adgang til sund og billig mad, hvilket
f.eks. kan søges gennem nedsat
moms på frugt og grønt. Politikpapiret
er omfattende og kan ses i sin helhed
på hjemmesiden (FADL.dk).
Overenskomster
FADL har overenskomster for både
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arbejdet gennem FADLs vagtbureauer
og for arbejdet som Lægevikar.
Desuden forhandler FADL sammen
med Studenterundervisernes Landsforbund (SUL) med Finansministeriet
den såkaldte Universitetsoverenskomst for studerende ansat på
universiteterne. Alle overenskomster
skal forhandles i 2005. De tidligere
forhandlinger om fornyelse af
Universitetsoverenskomsten er gået i
hårdknude. FADL har derfor valgt at
fortsætte forhandlingerne i Forligsinstitutionen.
For de øvrige overenskomster er FADL
ved at forberede arbejdet i foråret
2005. Der har været afholdt
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overenskomstseminar for personalet i
FADLs sekretariater. Og der er planlagt et forhandlingsseminar for Lægevikargruppen og Overenskomstudvalget. Endelig indsamles der i
øjeblikket krav til de kommende
forhandlinger, der påregnes påbegyndt
april måned.
Det næste år
Det kommende års arbejde bliver
vigtigt for FADL. Debatten om FADLs
samarbejde med Lægeforeningen går
ind i en vigtig og spændende fase – i
efteråret internt i FADL og i foråret i
regi af Lægeforeningen. Samtidigt
bliver kerneområdet overenskomster
som nævnt et stort arbejdsområde,

der kommer til at præge især forårets
arbejde.
Endelig er der nyvalg til repræsentantskaberne i kredsene: I København og
Århus dette efterår, og i Odense i
foråret. Ved alle valg er det centralt, at
repræsentantskaberne
personmæssigt bliver store og engagerede. Både lokalt og nationalt er der
brug for aktive studerende i FADL. Og
som altid er det muligt at deltage på
forskellige niveauer – eksempelvis kan
begyndes på www.fadl.dk
Simon Serbian
formand for Hovedbestyrelsen

Kom til ordinær generalforsamling
i Foreningen Af Danske Lægestuderende (FADL), Københavns Kredsforening.
Onsdag den 6. oktober 2004 klokken 17.00.
I studenterklubben.
Husk at medbringe gyldigt årskort.
Dagsorden:
1.
Valg af dirigenter
2.
Valg af referanter
3.
Beretning fra bestyrelsen
4.
Beretning fra hovedbestyrelsen og udvalg
5.
Beretning fra Forlaget og Bogladen
6.
Repræsentantskabet ønsker at diskutere "manglende aktive i FADL".
Generelt på medicinstudiet er der nedgang i antallet af aktive medicinstuderende, der arbejder med andet end selve studiet. FADL er ramt af
samme bølge, og vil gerne have ideer til at ændre det i det kommende år. Derfor vil repræsentantskabet gerne høre, hvilke forslag medlem
merne har.

7.

Lovændringer
§ 11A, stk. 2 Bestyrelsen ansætter vagtbureauets direktør og vagtchef.
ændres til:
§ 11A, stk 2 Bestyrelsen ansætter vagtbureauets direktør.
Begrundelse: Der er ikke længere vagtchef ansat på vagtbureauet.

8.
9.
10.

Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant (jf §12 stk. 7)
Valgtaler fra lister/kandidater til valget
Eventuelt

Alle beretninger kan læses i dette nummer MOK!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Foreningen Af Danske Lægestuderende (FADL),
Københavns Kredsforening

17

INDRE ORGANER

NY ”48-TIMERS REGEL”
Kære Vagttagere!
Med virkning fra den 1.oktober 2004, træder en ny regel i kraft med hensyn til Jeres opskrivninger til vagter
Årsagen til denne nye regel er, at alt for mange
vagttagere lader sig slette fra opskrivningen. Vi har
flere gange før nævnt dette, men det er desværre
stadig væk et problem…
Når man lader sig slette fra opskrivningen sker der alt
for ofte det, at Vagtafdelingen ikke kan dække de
bestilte vagter og i sidste ende kan dette resultere i, at
afdelingerne holder op med at bestille vagter hos os.
Men, ”sletterierne” har også en kollegial konsekvens
idet at Vagtafdelingen lukker for opskrivningen når vi
vurderer, at vi har vagttagere nok. Det betyder, at den
enkeltes opskrivning blokerer for medstuderendes
opskrivning. Det er alene for de studerendes skyld at
vi lukker opskrivningen, idet vi ønsker at der skal
være en reel chance for at få vagt når man er skrevet
op! Altså; I skal kun lade Jer slette på ”opskrivningen”,
når der er væsentlige grunde til dette og i så god tid
som muligt, så vi kan tilbyde de ledige vagter til anden
side.
Indtil nu har Vagtafdelingen praktiseret at man skal
lade sig slette i god tid. Der er dog gået lidt for meget
elastik i begrebet ”god tid”, og derfor indfører vi som
sagt denne nye regel pr. 1. oktober:
- Man skal lade sig slette fra opskrivningen minimum
48 timer før vagtstart, og kun mellem 12:00 og 20:00
- Overholdes denne frist ikke vil vi gøre et notat på
vagttageren (!)
- Sker dette endnu en gang, modtager man en skriftlig
påmindelse fra vores sundhedsfaglige konsulenter (!!)
- Skulle det usandsynlige ske, at dette fortsætter med
en 3. gangs ”for sent sletning” får man 1 måneds karantæne, hvilket betyder, at man ikke kan tage vagter i en
måned. Man kan ligeledes heller ikke blive skrevet op
til vagt før den måned er gået L
- Denne regel omfatter også de vagttagere, der gentagne gange ikke tager telefonen når de er skrevet op
til vagt. Hvis du er skrevet op til vagt, og hvis Vagtafdelingen ikke har kunnet få fat på dig – indtil vagtstart - gælder ovennævnte regler altså også. Husk på,
at vi bruger oceaner af telefontid på at få fat i vagttagere,
der alligevel ikke ønsker en vagt eller ikke tager telefonen. Det generer os, afdelingerne og – ikke mindst –
kan det resultere i udækkede vagter, der jo lige så godt
kunne gå til Jeres medstuderende.
Undtagelser fra denne regel er naturligvis sygdom og
lignende. Ved sygdom gælder fortsat reglen om, at
man aktivt skal sygemelde sig til vagtafdelingen min.
4 timer før vagtstart.
Vi håber på forståelse for denne nye regel, der jo
forhåbentlig kun vil få betydning for få af Jer!!
Med venlig hilsen
Vagtbureauet

SKYND DIG !!
OBLIGATORISKE KURSER
FOR ALLE VAGTTAGERE.
BRAND OG GENOPLIVNING.
Vi planlægger i øjeblikket de sidste obligatoriske
BRANDkurser. Hvis du skal nå med inden tidsfristen
udløber 01.01.2005, er det NU det foregår.
Det samme gælder for GENOPLIVNINGskurserne,
dog med den undtagelse at kurserne allerede er oprettet. Ring til Beate på telefon 35 24 54 05 og hør hvornår du kan komme på kursus.
Som omtalt i Semesterhæftet skal alle vagttagere have
udstedt et ”Stamkort” i dette semester. Stamkortet
kan kun udstedes til vagttagere som har gennemført
ovenstående kurser, og som har gennemført den elektroniske brandtest.
Brandtesten skal du gentage én gang om året, og du
skal selv holde styr på hvornår det er.
Hvis du har glemt hvornår det er, eller bare glemt dit
login og password så ring og spørg Tina eller Beate på
tlf. 35 24 54 04 eller via e-mail tj@fadl.dk.

Sundhedsfaglige
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404
Niclas Seierby:
nds@fadl.dk
Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os
besked enten pr. brev,
telefon eller email.

På hjemmesiden www.fadl-vagt.dk og på Vagtbureauet
finder du skemaer vedr. tilmelding.

40 års jubilæum
Tro det eller ej… I disse dage er det nu 40 år siden, at Vagtbureauet åbnede op for
de første vagter.
Historien om Vagtbureauet skal skrives ud fra den historiske baggrund tilbage i
1952, hvor den store polioepidemi rasede og de første stud.med. kom i arbejde
som ventilatører. Senere kom andre vagttyper med og den 1. oktober 1964 kom
det vagtbureau, som vi kender i dag til verden. Da Vagtbureauet intet ville være
uden stud.med.er, rekvirenter og – endelig – et godt personale på Blegdamsvej 4,
er et også med glæde at vi sammen med Vagtbureauet kan fejre vores vagtleder
Bilde’s tilsvarende 40-års jubilæum.
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EKG KURSER I EFTERÅRET
2004.
EKG kurserne er som bekendt lidt forsinkede i dette efterår. Grunden til dette er,
at den ene af vores undervisere desværre
ikke har mulighed for at undervise i dette
efterår.
Derfor bliver der føreløbig udbudt følgende kurser:
Kursus 1:
18. oktober
15.45-17.45
20. oktober
15.30-17.30
21. oktober
15.30-17.30
03. november
15.30-17.30
04. november
15.30-17.30
Kursus 2:
18. oktober
17.45-19.45
20. oktober
17.30-19.30
21. oktober
17.30-19.30
03. november
17.30-19.30
04. november
17.30-19.30
Ansøgningsfrist: Fredag den 8. oktober 2004 kl. 12.00.

UNDERVISER TIL VT-KURSET
Vagtbureauet søger 3-4 nye undervisere til
ventilatørkurset. Det drejer sig om praktisk og teoretisk undervisning i hhv. kredsløb og respiration samt
enkelte undervisningsdage på det praktiske repetitionsmodul. Undervisningen starter sidst i februar 2005 og
kører ca. 5 uger - oplæring vil foregå dette efterår
(2004).

Kvalifikationer
Du skal have lyst til at undervise og være rutineret
ventilatør. Din erfaring skal overvejende stamme fra
intensivarbejde, mange timer på et hjemmehold er
mindre vigtigt….
Har du undervisningserfaring er dette naturligvis en
fordel, men ikke et krav – dog vil dine pædagogiske
evner vægtes højt ved ansættelsessamtalen.

Arbejdstid og løn
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. 283,- kr.
pr. undervisningstime.
For tiden afholdes fire VT-kurser pr. semester; dette
indebærer 8 undervisningsmoduler á fire timer på hver
lektion. Derudover kan der påregnes afløsning af undervisere på andre lektioner.

Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til kursussekretær Tina Jepsen
og sendes til:
FADL’s Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2.
2200 København N.
Ansøgningsfrist: fredag den 1. oktober klokken 12.00.
Alle ansøgere vil modtage svar senest 5. oktober – du
skal have mulighed for at deltage i ansættelsessamtaler
fredag den 8. oktober fra kl. 16.00 og frem.
Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere er du
velkommen til at kontakte VT-koordinator Søren Rasmussen på tlf. 23 34 15 16.

DISPENSATINTERESSERET?
Er du den medicinstuderende, som p.t. ikke
er undervisningsophængt alle hverdage?
Aktuelt har vi brug for en studerende, som kan hjælpe
os i dagvagt mandag til fredag
i uge 41 og hver 3. weekend fra uge 42.
Du skal være interesseret i at udvikle dine sygeplejefaglige kompetencer.
Vi tilbyder en introduktionsdag og samarbejde med
erfarent personale.
Henvendelse: Afdelingssygeplejerske Vibeke Frejsel,
Gentofte kommunes center for forebyggelse og rehabilitering, Tlf.: 8820 5156
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HOLD 1516
SPV HJEMMEHOLD MED VTLØN SØGER NYE
MEDLEMMER.

VT-HOLD 4402 SØGER
3 NYE MEDLEMMER TIL
THORAXKIRURGISK INTENSIV
PÅ RH.

Arbejdet: Holdet passer en 61-årig kvinde
med Amyotrofisk Lateral Sklerose.

Kunne du tænke dig fordele som:

Patienten er lammet, og skal have hjælp til ALT. Dette
indebærer bl.a. personlig pleje, påklædning, liftning fra
seng til kørestol. Patienten får til tider C-PAP i løbet af
dagen, og bruger desuden BI-PAP nogle timer om natten. Patienten er klart tænkende og har et intakt sanseapparat. Patienten kan ikke tale, men kan kommunikere vha. en staveplade og laserpen. Jobbet kræver
stor tålmodighed.
Arbejdssted: Privat hjem på Østerbro.
Arbejdstid: Holdet dækker alle dage døgnet rundt, og
arbejder i 12 timers vagter med vagtskifte kl 7 og 19.
Antal vagter pr. måned aftales nærmere, men minimum 4. Inden skal man have to dagfølgevagter og en
nattefølgevagt. Dette aflønnes.
Løn: pt. ca. 167kr/time.
Krav: SPV-kursus
Fordele: Erfaring med lign. arbejde. Tålmodighed pga.
vanskelig og langsommelig kommunikation. Lyst til et
job, hvor du skal give livskvalitet og lære en patient
med en svær sygdom godt at kende.
Kontakt Nadia Henriksen, tlf. 29459691
Ansøgningsfrist: Torsdag den 30. september 2004

HÆMODIALYSEHOLD 4202 PÅ
AMTSSYGEHUSET I HERLEV
SØGER NYT HOLDMEDLEM
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.
Oplæring:
Din oplæring vil følge et fastlagt program med mindst
10 følgevagter, 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:
Have bestået eller forventer at bestå farmakologi indenfor et år fra ansættelse.
150 VT-timer eller tilsvarende klinisk erfaring.
Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du
have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen
til at kontakte mig enten telefonisk eller pr. email. Er
du i tvivl mht. erfaring og egnethed, så kontakt mig for
en uforpligtigende snak.
Ansøgningsfrist tirsdag den 9. Oktober til FADL
Med venlig hilsen
Birgitte Schmidt
holdleder hold 4202
Tlf:
Email:

45823151 / 26853151(telefonsvarer)
birgitte-schmidt@get2net.dk

1) at vide, at du skal på arbejde, når du har skrevet dig
på til vagt,
2) at det er på samme afdeling hver gang,
3) at du kender dem, du møder på arbejde med,
4) at du bliver tiltroet mere og mere ansvar i takt med,
hvad du kan,
5) at have mulighed for at lære mere og vedligeholde,
hvad du allerede har lært,
6) at blive fortrolig med nogle og bekendt med andre
procedurer inden for observation, pleje og behandling
af intensivpatienter, dvs. få trænet
1. de basale kliniske færdigheder,
2. dit kliniske blik og
3. håndteringen af patienter med kredsløbs- og
respirationsproblemer.
Vi er et hyggeligt, fleksibelt, fast afdelingshold på
Rigshospitalets thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 1,
afsnit 4141, der er en stor afdeling med mange forskellige spændende patienter, bl.a. lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og
klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.
Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle NV og
DV i week-enden. På vagterne indgår vi 1 eller flere
ventiler ad gangen i teamet af intensivsygeplejersker
og er med til at passe patienterne. En del ligger i
respirator. Vi giver ikke medicin.

Oplæring:
4 lønnede følgevagter á 8 timer på afdelingen.

Ansøgningskrav:
1. 400 VT-timer.
2. Bestået fysiologi eller organkursus 3 (ny ordning).
3. Du skal kunne indsuppleres med følgevagter, således at du kan være vagtaktiv fra november evt.
decmber 2004
4. Du skal kunne tage 25 vagter inden for de første 3
måneder, og herefter 6 vagter pr. måned. Pga. afdelingens størrelse og de mange forskellige patienter, er
det nødvendigt med en grundig indføring. Fordelen er,
at man lærer en masse. Efter 1 år på holdet er der
mulighed for at gå ned til 4 vagter pr. måned.
5. Vi forventer desuden, at du er ansvarsbevidst, og
at du er motiveret for at indgå i et team både som
ventil og i forhold til afdelingen.
6. Du skal kunne komme til jobsamtale på afdelingen
onsdag d. 20/10 04 fra kl. 13.00
7. Du skal kunne komme til vores holdmøde og middag søndag d. 24/10 kl. 18.00.
Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på holdet mindst et år.
Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
hvis vi vurderer, at ansøgeren alligevel er kvalificeret,
og man skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis
man f.eks. ikke har nok VT-timer.
Vi forbeholder os ret til at tilgodese ansøgere, der
tidligere har haft ansættelse på afdelingen.
Yderligere info fås hos holdleder: Signe Nielsen på tlf:
35 83 43 13
Ansøgningsskema fås og afleveres på vagtbureauet
senest fredag d. 15/10-04
Ansøgningsfrist: Fredag d. 15. oktober kl. 12.
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Referat fra MSR’s generalforsamling 2004
Tilstede: Anne Holm semesterfri; Kirstine Fossar Fabritius 8 sem; Kenneth Geving Andersen
7 sem; Christian Vyrdal 1 sem; Inger Mathiesen
5 sem; Henrik Frederiksen 11 sem; Simon
Serbian 10 sem; Eva Wetke 5 sem; Rune
Tønnesen 6 sem; Abbas H Qayyom 6 sem; Hassan J Ahmed 10 sem; Saqab Sethi 4 sem; Stine
Fjelkegård 5 sem; Javed Akram 6 sem; Morten
Noack 2 sem; Helene Hvidman 6 sem; Jacob
Heimdal Gren 8 sem; Bo Biering Sørensen 11
sem; Sabrina Eliasson 4 sem; Liv E Lauritsen 8
sem; Mogens Boisen 7 sem; Michael Heimadi
11 sem; Christina Jensen-Dahm 7 sem; Bjarke
Hansen 11 sem; Signe Krogh 3 sem; Peter Bonde
9 sem; Urfan Z Ahmed 6 sem.
Valg af dirigent og referent
Bo valgt som dirigent. Anne valgt som referent.
Formandens beretning
Stigende aktivitetsniveau og medlemstal. Samarbejde med FADL, Århus og Odense om
SUPU. Dette har ført til øget kontakt med Århus og Odense. Samarbejde med IMCC om international studenterpolitik. Koordinationen af
dette ligger i SUPU. Nyt lokale med mere plads
evt. sammen med SUND-rådet. Ny studieordning: Revision af 1-5 semester fortsætter.
Kernepensum diskuteres videre på Stormøde.
Der er ansat ny sekretær og hjemmesiden er
blevet opdateret. Tak til Henrik, der har været
økonomisekretær i tre år og nu afgår. Formanden går af. I årets løb er der foregået et vedtægtsbrud ved at der er blevet søgt midler på vegne af
MSR uden økonomisekretæren og formanden
var blevet informeret. Desuden blev bestyrelsen bedt om at bevilge midler, uden at være
blevet informeret om, at der var søgt midler fra
anden side til samme formål.
Formanden er derudover meget tilfreds med årets
forløb. Der er i årets løb blevet knyttet nogle
vigtige kontakter og de mange udvalg har gjort
et godt stykke arbejde.
Generalforsamlingen stadfæster, at der for fremtiden altid skal foreligge en godkendelse fra som
et minimum formanden og økonomisekretæren
og helst fra hele MSR (på et møde) hvis der skal
søges midler på MSR’s vegne.
Beretning fra udvalg og tillidsposter
Der køres nu et forsøg med computer til eksamen på FSV. Måske kan det indføres på medicin om et år afhængigt af økonomien.
Studienævnet forsøger at sikre, at studerende,
der er dumpet, kan få gennemgået deres eksamensopgaver enten ved forelæsning eller personligt. Desuden afholdes der nu koordinerende
møder med studienævnene for Århus og
Odense. Der afholdes et fælles studienævnsseminar 6.-8.oktober

SUPU: Arbejdet med at skabe et fælles politikpapir om, hvad vi som medicinstuderende på
landsplan mener om medicinsk uddannelse.
Bogladens økonomi har det efter nogle års vanskeligheder godt.
Evalueringsudvalget: der afholdes ikke længere
mødet i evalueringsudvalget. Arbejdet udføres i
PUCS. Vigtigt at studerende involveres i
evalueringsarbejdet.
Godkendelse af revideret regnskab
Det besluttes at afholde en ekstraordinær generalforsamling i februar, hvor 2004 regnskabet
kan godkendes.
Regnskab 2003 godkendt.

Panum Bogladens bestyrelse: Mogens, Michael.
Mangler et associeret medlem.
Nedsættelse af og valg til udvalg under MSR
EDB ansvarlig: Morten.
Eventuelt
Skal der nedsættes en valgkamp gruppe til studienævn og bestyrelse: Sabrina er overordnet
ansvarlig og uddelegerer.
Der manglede arbejdskraft til bogmarkedet. Det
fortsættes alligevel.

Fremlæggelse af budgetforslag
Budgetforslag for 2005 skal laves af den nye
økonomisekretær. Generalforsamlingen
bemyndiger, at budgetforslaget vedtages på et
ordinært MSR-møde inden nytår. Der skal søges 10000 kr. mere til rusvejledningen.
Penge til rusbogen flyttes til bevillinger. Rusbogsudvalget arbejder videre med revision af den
til foråret. Forslag om at beløbet til forplejning
hæves.
Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
Valg af bestyrelse bestående af 5 personer:
Formand: Sabrina stiller op. Sabrina valgt.
Økonomisekretær: Rune stiller op. Rune valgt.
Kontaktperson til FSR: Kenneth stiller op.
Kenneth valgt.
Kontaktperson til Studienævnet: Kirstine stiller op. Kirstine valgt.
Menigt medlem af bestyrelsen: Eva, Helene og
Christina stiller op: Helene valgt.
Valg af revisor
Mogens stiller op: Mogens er valgt. Der bør
opstilles endnu en revisor til 2005 regnskabet.
Valg af MSRs kandidater til Studienævnet
for Medicin
Menige medlemmer: Michael, Helene, Peter,
Morten, Saqab, Kenneth, Kirstine stiller op.
Helene, Michael, Peter, Kenneth, Kirstine er
valgt i nævnte rækkefølge.
Suppleanter: Morten, Saqab, Henrik, Bjarke,
Simon, Christina, Mogens, Bo stiller op: Bo,
Mogens, Morten, Henrik, Simon, Christina,
Bjarke, Saqab er valgt i nævnte rækkefølge.
Valg af repræsentanter til eksterne udvalg
og bestyrelser, herunder Universitetsbogladen
MOKs bestyrelse: Henrik, Mogens
SUPU: Christina, Helene, Sabrina.
Bestyrelsen for IMBG: Rune
Fakultetets arbejdsmiljøudvalg: Ingen stiller op.
Rektors uddannelsesudvalg: Ingen stiller op.

Info:
FSR støtter Bogmoms nej tak! kampagnen
Bogmoms nej tak! er et initiativ startet af landets campus-boglader. Dvs. de boglader, der er
tilknyttet Danmarks forskellige universiteter. På
KU drejer det sig om Akademisk Boghandel (på
KUA og i Studiestræde) samt Universitetsbogladen (på Panum og Naturvidenskab).
Pointen er, at disse boglader er gået sammen om
en kampagne, der skal skabe opmærksomhed
om den høje danske bogmoms (på 25%), især
på lærebøger og anden faglittera-tur.
Resultatet skal gerne være en nedsættelse eller
helt fjernelse af bogmomsen. Bogladerne har i
løbet af september 2004 bl.a. indsamlet underskrifter til støtte for kampagnen. De vil herefter
blive afleveret til skatteministeren.
Forenede Studenterråd støtter op om Campusboglader-nes kampagne. Vi mener også, at momsen på bøger er alt for høj og at det er på tide,
vores folketingspolitikere tager momssatsen på
bøger, især lærebøger, op til revision.
Du
kan
læse
mere
på
hjemmesidenwww.bogmomsnejtak.dk.
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Den nye formand om spiseligt MSR, rusvejledere og
genindførelse af syge-/
reeksamen…
Jeg har igennem det 1½ år jeg har været aktiv i
MSR undret mig over forskellige elementer i
studenterpolitikken. Der er visse forhindringer,
man skal forberede sig på inden man bevæger
sig ind i studenterpolitikkens verden! Den første består i det hav af råd og nævn, som man,
når man er indviet i sagerne, slynger om sig med!
SUPU, SUND-råd, Studienævn osv. osv. Jeg
må indrømme, at jeg til mine første 3 møder
ikke fattede en bjælde af, hvad de talte om!
Når man så har fået lidt styr på diverse udvalg,
så sker der ofte det, at man selv pludselig sidder
i et af dem…

Jeg går også stærkt ind for at benytte sig af
andres erfaringer. Det er chokerende, så lidt alle
basisgrupperne kigger hinanden over skuldrene,
for selv om der måske ikke er nogen naturlig
forbindelse mellem dykning og studenterpolitik,
så er fællesnævneren for alle basisgrupper jo, at
medlemmerne alle steder har et ønske om at
bidrage med noget positivt og oplysende til deres medstuderende- og så ganske frivilligt!

Jeg synes studenterpolitik er sjovt, og lad mig
slå en ting fast: man holder ikke længe, hvis man
ikke finder morskaben i det! Til gengæld har jeg
tænkt meget over, hvilke ting ved MSR, der
kunne gøres meget mere ”spiselige”.
Det første konkrete bud kom i 1.sem. udvalget,
hvor vi kastede os ud i at lave en køreplan over,
hvordan det er at sidde i HR. Selv om køreplanen stadig er på fosterstadiet, så har det vist sig
at give grobund til nye overvejelser over, hvor
tilgængelige informationerne egentlig er.

Første skridt mod bedre samarbejde mellem
basisgrupper kommer fra Fadl, som her i efteråret vil køre en ”Aktive studerende skaber aktive studerende”- kampagne med uddeling af
badges osv. MSR og jeg støtter selvfølgelig op
om dette -både rent principielt, men også med
at uddele disse, og jeg kan kun opfordre andre
basisgrupper til at støtte op om dette!
Sidst men ikke mindst har jeg selvfølgelig nogle
ønsker for den interne struktur i MSR. Dagsordenerne vil fra nu af være tidsinddelte, og den
afsatte tid vil blive overholdt, med mindre andet er strengt nødvendigt! Til gengæld synes
jeg, der mangler nogle ”Tema-møder”, hvor vi
tager ”hotte” emner op. Jeg vil i dette efterår
forsøge at få stablet et par af disse på benene.
Et meget diskuteret emne er debatten om en
fælles bachelor uddannelse på landsplan samt
genindførelse af syge-/reeksamen. Emner, der
berører os alle!
Jeg synes disse fortjener en ordentlig debat og
derfor kunne det være spændende at prøve sådanne møder af- specielt fordi de er ideelle at
dukke op til, hvis man ellers ikke har interesse i
at være aktiv i MSR.
Det var ordene. Jeg har store forventninger til
det kommende år, og håber at alle, der måtte
have interesse for det, vil deltage i arbejdet om
at gøre medicinstudiet og MSR bedre!
Sabrina Eliasson, Formand for MSR

Jeg vil gerne arbejde på at kunne præsentere
mere af den slags håndgribeligt materiale bl.a.
på Fagligdag, hvor MSR selvfølgelig deltager
med en stand.

Jeg kunne i fremtiden godt tænke mig, at MSR
også fik bedre kontakt til de andre grupper på
Panum. Jeg var så heldig at få lov til at holde et
oplæg for rusvejlederne på deres ugeseminar,
og jeg fandt de diskussioner, der opstod, meget
værdifulde. Ikke fordi vi nødvendigvis var enigefor det var vi ikke! J Men fordi jeg tror på, at
hver gang man er åben over for andres synsvinkel på en sag, man føler sig klog på, så lærer man
alligevel noget nyt.
En anden fordel ved større samarbejde er, at
man i nogle tilfælde slipper for at sidde og opfinde den dybe tallerken flere steder på én gang.
Vi har været så heldige, at få et samarbejde op
at stå med IMCC om det internationale arbejde
indenfor studenterpolitik. Et samarbejde som
kun er kommet på benene fordi nogle fra begge
sider har brændt for en sag, og det er uvurderlige
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Dagsorden til MSR mødet
d. 30/9-04 i FADL's mødelokale

Ad. 7
Kort opfølgning på de internationale statements.
Vi skal tage stilling til, om vi kan tilslutte os det
politikpapir, der er blevet formuleret vedr.
Bologna-processen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ad. 8
Næste møde i Lægeforeningens arbejdsgruppe
vedr. prægraduat uddannelse er d. 5/10. Vi skal
fokusere diskussionen på arbejdsgruppens udkast vedr. læringsprocesser og læringsmetoder.
Hvad er vi enige/uenige i?? Er der noget, vi synes mangler i udkastet?

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Formalia
1 min
Formanden indleder
3 min
Nyt fra semestrene
10-15 min
Nyt fra udvalg
10 min
Medlemskab af EMSA?15 min
Udkast til politikpapir vedr. prægraduat
uddannelse fra
10 min
SUPU-weekenden
Bologna processen
5-10 min
Lægeforeningens arbejdsgruppe vedr.
prægraduat uddannelse 15 min
Betaling for ankesager 10 min
Normkatalog
10 min
Ansøgninger om penge til MSR
5 min
Meddelelser
5 min
Evt.
5 min

Som det fremgår af dagsordenen forventes MSRmødet at tage ca. 2 timer. Vel mødt!
Bilag til mødet vil kunne hentes på MSR’s
hjemmeside på www.studmed.ku.dk/msr
Ad. 5
På den nyligt afholdte SUPU-weekend blev der
diskuteret et evt. medlemskab af den europæiske forening for medicinstuderende, EMSA
(European Medical Students Association). Sara
fra IMCC kommer og svarer gerne på spørgsmål vedr. EMSA og IFMSA. Vi skal tage stilling
til om vi vil være medlemmer af EMSA.

Ad. 6
SUPU-weekendens tema var en fælles bachelor
uddannelse. Det blev diskuteret hvilke elementer de studerende på landsplan principielt mener hører til på bachelordelen. Ligeledes blev
det ”ideelle kliniske ophold” diskuteret og diskussionerne blev nedfældet i et udkast til en
fælles politik vedr. prægraduat uddannelse. De
deltagende vil kort referere, hvad der er blevet
lavet i weekenden, og hvad planen for efteråret
vil være.

Ad. 9
Den forudgående debat vedr. ankesager er kort,
at de studerende i MSR, der retter opgaver i
forbindelse med ankesager, kræver løn for dette
arbejde, da lærer og censor aflønnes for samme
arbejde. Zarah har haft kontakt med FADLs
sagsbehandler, Torben Conrad, som har henvendt sig til administrationen for at viderebringe
dette krav. Administrationen har henvendt sig
centralt og er kommet med et meget vagt svar
baseret på udtalelsen fra den centrale administration. Torben er parat til at gå videre med
sagen.
MSR skal tage stilling til om vi ønsker at gå
videre med denne sag, hjulpet af Torben, hvordan vi forholder os til dette arbejde indtil der
foreligger en afklaring, samt hvordan vi vil forholde os til et negativt svar.

www.emsa-europe.org

Ad.10
Der har foregået et længerevarende arbejde om
udfærdigelsen af et normkatalog som skal indføre fælles regler og takster for undervisning,
retning af opgaver, eksamener osv. for alle institutter under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Medicin, Odontologi, Folkesundhedsvidenskab)
Rapporten som nu foreligger er blevet kritiseret
af semesterudvalgsformændene for 1.-6. semester på medicinstudiet, som har skrevet en henvendelse Dekanatet. Normkataloget skulle efter planen være blevet behandlet på
Fakultetsrådsmødet mandag d. 27/9, og vi skal
høre, hvad der på dette møde er blevet besluttet
Ad. 11
Der foreligger en ansøgning om fra klinikudvalget i Amtet om penge til et maleri af Birthe
Brogaard, samt en ansøgning fra GIM. Desuden
skal vi tage stilling til hvorvidt MSR ønsker at
bruge penge på MSR-reklame til Scorebogen.

Bologna processen
Bologna processen er det brede europæiske samarbejde om de videregående uddannelser, som
tager sit udgangspunk i Bologna deklarationen
af 19. juni 1999. Denne blev vedtaget af de europæiske ministre med ansvar for højere uddannelse.
Formålet med Bologna processen er inden 2010
at skabe et fælleseuropæiske område for højere
uddannelse med fri mobilitet for studerende, lærere og færdigtuddannede samt at gøre europæisk højere uddannelse tiltrækkende for studerende fra andre verdensdele.
Bologna processen består dels af reformer i de
deltagende 30-40 lande, dels af ideudvikling og
erfaringsudveksling mellem deltagerlandene
Læs mere på www.videnskabsministeriet.dk
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Hver sommer arrangerer Grønlandsgruppen klinikophold for ca. 30 studerende.
Som medlem af gruppen er man med til at tage
kontakt til hospitalerne i Grønland, fordele årets
pladser til de studerende og modtage rapporterne
fra opholdene. Det meste af kommunikationen med
gruppen foregår over nettet, men vi mødes ca. fire
gange årligt. Gruppen består af seks medlemmer,
heraf tre i København. Da vi i København kun har en
enkelt sommer tilbage på studiet, søger vi et nyt
medlem, som kan være med til at føre gruppen videre. Du skal derfor være på ca. 8. semester, og
gerne yngre.
Gruppen mødes til IMCCs generalforsamling i weekenden
15-17 oktober - det er vigtigt, at du kan deltage.

Ansøgning sendes til greenlandcopenhagen@imcc.dk

PAF
BAMSEHOSPITALET 2004
Endnu engang blev Bamsehospitalet, et landsdækkende IMCC-projekt, afholdt den 15. og 16. september i Fælledparken. For 3. år i træk fik børn i alderen 3-6 år mulighed for et lægetjek af deres bamser.
F.eks fik en uheldig dukke påsat sin arm igen efter at
have holdt armen varm hele vejen til hospitalet.
Imens fik en anden bamse bandageret alle ekstremiteter, da de var brækket OG blev kureret for alle
sygdomme – også de udenlandske....
Bamsehospitalet må nok engang siges at have været
en succes og det kunne ikke være gennemført uden
hjælp fra utrolig mange fronter. I den anledning ønsker vi at takke vores sponsorer Build a Bear Workshop, Codan og 3M, hospitalsklovnene Victor og
Stella for et inspirerende foredrag, Cirkus Dannebrog for kyndig vejledning, da vores telte var ved at
lette, Studenterklubben og Skelgårdsskolen for udlån af borde og stole, Bianca Houlind fra Anatomisk
Institut for udlån af skelet og reflekshammere,
Medikoteknisk afdeling på Rigshospitalet for udlån
af blodtryksapparater og øretermometre, Børneafdelingen på Hvidovre Hospital for udlån af pupillygter og otoskoper, de to sygeplejestuderende Maria og Christina for stor hjælp i modtagelsen og ikke
mindst vores bamselæger for en fantastisk indsats,
der var med til at gøre dagene til en stor oplevelse
for børnene.

Tak for hjælpen!

FILMKLUBBEN P8'N

Vi kan nu med glæde meddele at PAF holder åbent
nu på fredag d. 1/10. Vi tilbyder ved indmeldelse muligheden for at smage vores
hjemmebryggede
Abbey Ale mv.
Vi smider noget vinyl på anlægget og hygger
med stearinlys.
Der har været interesse for at afholde et jagttegnskursus i PAF regi – og vi har som sagt måske
Danmarks billigste af slagsen – den nøjagtige
pris kommer senere men ligger omk. 500,- Dkr :
Derfor kom ned i PAF fredag og meld jer til
kurset hvis det har interesse.
Det koster 30,- Dkr at melde sig ind i PAF for
dette semester – hvad du får for pengene kan vi
snakke om når du møder op.
Jeg vil hermed gerne opfordre nogen af alle jer
på Fase 1 til at møde op, vi kunne godt bruge
nogle friske kræfter.
PAF´s lokaler ligger i driftsgården i hjørnet der
vender ud mod Tagensvej og Blegdamsvej.
Har du spørgsmål vdr. PAF er du velkommen til
at sende mig en mail – eller bare møde op.
Vi ses i PAF
MVH John Rosenberg.
Rosenberg@stud.ku.dk

TORSDAG DEN16.09.04
VISER FILMKLUBBEN P8'N

PRÆSENTERER
WWW.P8N.DK
PROGRAM
30.09 Trillingerne fra Belleville
07.10 Fest med Austin Powers in
"Goldmember"
14.10 Some Like It Hot
21.10 Terkel i Knibe
04.11 Valgaften med Fahrenheit 9/11
11.11 Elling
18.11 Matchstick Men
25.11 Big Fish
02.12 På Fremmed Mark

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

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

TRILLINGERNE FRA BELLEVILLE
Den lille dreng Champion, der bor hos sin bedstemor Madame Souza. Han keder sig frygteligt, indtil
Madame Souza opdager, at han er allermest lykkelig, når han sidder på en cykel. Champion træner
rigtigt hårdt for at deltage i Tour de France. Men
under turen kidnapper mystiske mænd Champion.
Madame Souza og hendes hund Bruno følger efter
for at redde ham. Hun møder Belleville-trillingerne,
som beslutter sig for at hjælpe, og snart er de på
sporet af champion.
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STUDENTERFORENINGENS
AKTIVITETER I DET
NÆSTE HALVE ÅR:
· Emma Gad – gider vi?
Lørdag den 23. oktober
· Københavns Universitets Årsfest. Torsdag
11. november
· Debat om dannelse.
Lørdag 29. januar 2005.
Man kan læse herom på
vores hjemmeside
www.studenterforeningen.dk
eller herunder.

Emma Gad – gider vi. Eftermiddag om dannelse
Hvad er dannelse egentlig? I efteråret og til
vinter vil vi sætte begrebet dannelse til debat.
For at starte lidt blødt indleder vi med en eftermiddag, hvor vi afprøver et par af den klassiske
dannelseselementer: Fægtning, dans og gode
manerer.
Lørdag den 23. oktober mødes vi til instruktion i
fægtning og dans. Når disse hårde strabadser er
overstået, vil vi spise en god middag – i forbindelse hermed vil vi blive undervist i gode bordmanérer. Efter middagen lader vi dannelse være
dannelse og slår os løs i festligt lag.
Prisen for arrangementet er 50 kr. for undervisningen og 50 kr. for middagen. For ikke-medlemmer er prisen 2x75 kr. Hvis man af den ene eller
den anden grund kun kan deltage i en del af
arrangementet er det også i orden.
Københavns Universitets Årsfest
Torsdag den 11. november afholdes universitetets årsfest. Dette fejres vanen tro med en festforestilling i Det Kongelige Teater. Derfor indbyder vi medlemmer og alle andre studerende
ved Københavns Universitet til fest.
Vi mødes i Munkekælderen i Konsistorialgården
på Frue Plads kl. 18.00 og nyder et glas inden vi
går ned og ser Festforestillingen. Derefter samles vi igen i Munkekælderen og spiser en god
middag og ender med at holde en ordentlig fest.
Tilmelding foregår ved at indsende en e-mail til
ledende
senior
Lars
B.
Struwe
ls@studenterforeningen.dk senest den 1. november. Prisen forhandler vi lige nu om, bl.a. håber
vi på et sponsorat, så vi kan holde prisen så langt
nede som muligt. Mere herom i begyndelsen af
oktober.

Aktivitet ved deadline:
Ølsmagning den 27. september.
I er meget velkomne til at kontakte mig, hvis I
vil høre mere. Ovenstående er det midlertidige
program, der vil blive suppleret med yderligere
aktiviteter.
Med venlig hilsen
Lars B. Struwe
Ledende senior - Studenterforeningen
Lille Strandvej 1, st. th.
Tlf. arbj. 43 47 47 61
Mob. tlf. 25 48 92 20
E-mail: ls@studenterforeningen.dk
Hjemmeside: www.studenterforeningen.dk
Hvad er Studenterforeningen?
Studenterforeningen er stedet hvor man kan
møde folk på tværs af fag og fakulteter. Foreningen blev stiftet i 1820 og har til formål at
fremme dansk studenterliv og den uhildede debat. Man mødes til debat, ture på museer, vinog ølsmagninger, besøg på normalt utilgængelige steder som foreningens netværk kan få åbnet op, eller … og som regel ender det ud i en
god fest. Du kan høre mere om foreningen ved at
kontakte ledende senior Lars B. Struwe på email: ls@studenterforeningen.dk eller melde dig
ind ved at skrive til info@studenterforeningen.dk.
Kontingentet er på 100 kr.

Den officielle del af debatten er slut kl. 17.,
hvorefter vi mødes til en hyggelig middag og fest
kl. 18.00.
Afholdte aktiviteter
De seneste aktiviteter har været:
· Udflugt og picnic på Holmen. En guidet tur om
Holmen som arbejdsplads og flådestation med en
mindre pause oppe i Mastekranen, hvor vi fik
læsket os med god vin.
· Foreningens 184 års fødselsdag. Det blev til en
hyggelig eftermiddag og aften med grill, sange
og fest til …

Nåede du ikke at komme med
på billedet eller glemte du at
betale for bogen? -så kom glad
på fredag.
Derfor: husk tiden og medbring kr.
50,- kontant, hvis du vil have
Panums mest læste bog...
OBS! Basisgrupper: send et billede
til: tider@scorebogen.com hvis I vil
med i bogen.
Tjek også

WWW.SCOREBOGEN.COM
TIDER FOR BILLEDTAGNING
TIL SCOREBOGEN 2004

VI KAN IKKE LA
VÆR! KAN DU?

Lang fredagsbar i klubben
fredag d. 1/10 kl. 11-24. 1 gæst
pr. studiekort!

dato
4. sem
401-402-403
04-okt
404-405-406
04-okt
407-408-409
04-okt

kl

sted

12:00

LU

13:15

Kemigang

13:00

Kemigang

På fredag holder vi endnu en gang fredagsbar i
studenterklubben. Vi disker op med øl, musik og
dans fra kl. 11 til 24 (døren lukker 23.30). For
første gang på dette semester er der denne gang
mulighed for at tage en gæst med, men først
efter kl. 18.00. Tag din gamle ven under armen
og kom ned og gi’ den gas. Du kan jo ikke la’
vær…

Billetten til teateret skal købes særskilt hos
Forenede Studenterråd – se mere herom på Københavns Universitets hjemmeside eller
www.studenterforeningen.dk.
Debat om dannelse med rektor for Københavns
Universitet og Folketingets ombudsmand
Lørdag den 29. januar mødes vi til debat om
dannelse i dag. Med 68-oprøret blev der virkelig
sat spørgsmål ved de ”gamle” værdier, herunder
dannelse. Hvad ligger der egentlig i begrebet,
har man brug for dannelse i dag, og dækker begrebet i dag over noget andet end tidligere?
Sætter informationssamfundet dannelsesidealet
under pres? Rektor ved Københavns Universitet
Linda Nielsen og Folketingest ombudsmand Hans
Gammeltoft Hansen har på nuværende tidspunkt
sagt ja til at deltage med et par oplæg.

OBS: Ekstra billedtagning og
betaling på fredag d. 1/10 kl.
14-16 foran Klubben.

En nyopstartet basisgruppe med
interesse for almen medicin.
Hvis du går og drømmer om egen praksis engang,
har lyst til at køre med på lægevagt, eller bare
er nysgerrig efter at vide mere om almen medicin er SAMS et godt sted at starte. Vores næstkommende månedsmøde finder sted mandag d.
4/10 kl 18.00 i 33.4.94. Ved den tid kan du med
god samvittighed slå bøgerne i, trave i retning af
tandlægernes indgang, hvor du svinger til højre
og fortsætter ned til bygn. 33.

Basisgruppen PHILM råder over proffesionelt
udstyr til filmoptagelse og -redigering.

Dagsorden:
1. Formalia.
2. Meddelelser.
-a) Hjemmeside.
3. Fagligdag.
4. Lægedage 2004.
5. Evt.

Vi laver alt fra undervisningsfilm til håndholdt
action.

Til slut vil der blive holdt et lille oplæg, ved 2 af
SAMS’ medlemmer, om oplevelser på lægevagt.

Har du lyst til at være med, så skriv til

Hvis du ønsker at vide mere om SAMS, kan du
besøge www.yahoogrupper.dk og søge efter sams.
Tænker du på at skrive OSVAL indenfor almen
medicin, er der gode råd og vejledning at hente.

Holder møde torsdag d. 30/9 kl
18.30 i Fadls mødelokale.

panumphilm@yahoo.com
Vi ses i

Vel Mødt!
Louise Løgstrup
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