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Tryk:
Tryk 16,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10,
Panum Instituttet 9.2.3, 1171København K,
Blegdamsvej 3, TLF: 35 32 38 28.
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2000
Udgives af FADL og Medicinsk Fagråd

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes ud-
formning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen
censur ud over den tekniske.
Redaktionen forebeholder 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: (Råtekst-standard for DOS, UNIX og Mac-computere)
ANSI: (Råtekst-standard for Windows-maskiner)
WP 5.0ð7.0 (WordPerfect 5.0, 5.1, 6.0,  6.1 og 7.0 format til DOS eller windows)
Word 2.1ð97 (Word 2.1, 6.0, 6.01, 7.0(95) og 97 format til Mac og PC)
Pagemaker 5ð6.51 (Aldus Pagemaker 5.0, 6.0, 6.5 & 6.51 til Mac og PC)

Grafik TIFF: (Standard-grafikformat)
GIF: (CompuServe bitmap)
BMP: (Windows og OS/2 bitmap) (HELST dette format)
JPG/JPEG: (Stærkt komprimeret billedformat)
CorelDraw! 3ð5 (CorelDraw! 3.0, 4.0 & 5.0 format)

Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½' eller 5¼'-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@studmed.ku.dk. Spørg evt. på datastudiesalen.
3) Over WWW på hjemmesiden: "http://www.studmed.ku.dk/mok/indlaeg-send/http-post".

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).

-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. 1400. Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg!

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: "http://www.studmed.ku.dk/mok".
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MOKs
deadline!!

Dag

Morgen

Fortæl os når der sker noget, så vi kan få det i kalenderen her.

MOK
nr. 17 årg. 30
udkommer

MOK
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og
antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og
fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet.
Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Medicinsk
Fagråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 100,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og ho-
spitaler, 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) Undervisningsbygning 1.

2) Indgang 1, dør 90 (omklædningslokale).
Bispebjerg: Kantinerne.
KAS Gentofte: Auditoriet.
KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev: Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen.

2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler:    Spørg posten på stedet.

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto
655-4954. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE KL. 14.00 !!!!!!!
Ansvarshavende redaktør: Torben Dahl Larsen.

Denne uges forside: Niels Jørgensen & Patricia Danielsen

Denne                               redaktion:

Jon L.A.   Niels J. J.   Christoffer    Nikolaj B. B.

intro til
humbiologiuddannelsen

intro til
humbiologiuddannelsen
- udviddet

sidste frist for
disp.ans. til
studiet

Osval I og II
forsider afleveres
senest idag



3Studiet
Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Pia Henriksen, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70 93 (evaluering, holdsætning på 1. og 7. semester,
planlægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL) ferie i uge 9 (23.-
27. februar)
Berit Brix, lokale 9.1.71 , 35 32 70 63 (planlægning fase II)

Klinikudvalget Rigshospitalet, Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Benedicte Ramsing, studentersekretær
Træffetid: onsdag 14.00 - 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 12.30 - 15.30

fredag 10.00 - 12.00

Klinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon 36 32 27 92
Line Kønig Wilms og Tine Mortensen, studentersekretærer
Træffetid: tirsdag 15.15 - 17.15
Helle Christensen og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
Bispebjerg Hospital, Adm.bygningen, indgang 20C, 2. sal, tlf. 35 31 24 38
Helle Christensen, sekretær
Træffetid: Mandag og torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Amt, KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
Sofie Andreasen, studentersekretær
Træffetid: Mandag 15.00 - 16.00
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid: dagligt 10.00 - 14.00

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE I KLINIK-
UDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE, TIRS-
DAG D. 02.12.Y7, KL. 15.00

Til stede: Overlæge Jørgen Rask Madsen, overlæge Hans Perrild, overlæge Steen
Sørensen, overlæge Birte Glenthøj, stud.med. Tina Søndergaard, Tina
Galle

Fra sekretariatet: Sekretær Helle Christensen og Lili Hansen

Afbud: Afdelingslæge Peter Hesselfeldt, afdelingslæge Sten Rasmussen,
stud.med. Søren Prins, stud.med. Martin Kelkelund, stud.med. Klaus
Kesje

Fraværende: Stud.med. Amir Goraya Majid

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2. Godkendelse af referat Godkendt med enkelte rettelser.

3. Meddelelser fra formanden Som bekendt er den økonomiske afale mellem Københavns
Universitet og H:S opsagt per 31.12.97. Nye forhandlinger er i fuld gang, hvor det første møde
fandt sted den 28.11.97.

Klinikudvalget har modtaget en konstruktiv klage fra 9. semester, omkring dermatologisk op-
hold på Bispebjerg Hospital. Formanden vil tage kontakt til prof. Hans Christian Wulff.

4. Meddelelser fra sekretariatet Tilmeldingsfristen til semesterstarten i foråret er ovre. Studenter-
prognosen på 12. semester som er mest interessant på nuværende tidspunkt forlyder, at 41
studenter påtænker at starte. Det vil sige, at Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital vil modtage
2 hold a 10 studerende.Det skal bemærkes, at studenterne har afmeldingsfrist frem til den 12.01.98.
Det endelige antal studerende som starter, vil først ligge klar i uge 4.

Endnu en gang har der været utilfredshed blandt undervisningsafdelingerne om regler for
tilmeldings- og frameldingsfristen, som kun er 14 dage for semesterstarten. Dette vil blive taget
op på næste møde med studielederen Poul Jaszczak.

Der er problemer med at fremskaffe lokaler nok til studenterundervisning på Hvidovre Hospital
og Bispebjerg Hospital. Problemet bør snarest drøftes med direktionerne.

Klinikudvalget holder juleferielukket fra mandag den 22.12.97 - 02.01.98.

Endnu en gang gøres afdelingerne opmærksomme på, at undersøge behovet for ekstra lektorater
eller anden sats.

6. Eventuelt Det er ikke hensigtsmæssigt at have 3. semester gående samtidig med 7. semester.
På Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital er i perioder 10-12 studenter på hver afdeling, idet
Kommunen ikke har tilstrækkelige kliniske afdelinger at fordele studenter på. Problemet bør
snarest drøftes med studielederen Poul Jaszczak.

Husk! Der skal betales for kaffe og kage frem til juni 1998.

Næste møde afholdes tirsdag d. 29.01.1998 kl. 15.00
Hvidovre Hospital

Mødet sluttede kl. 17.00 Referent: Sekretær Helle Christensen

VALG TIL STUDENTERGRUPPEN I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPITALET

Alle interesserede studerende tilknyttet Klinikudvalget Rigshospitalet, indkaldes hermed til valg
af studenterrepræsentanter og -suppleanter.

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

Det ideelle vil være hvis vi har en repræsentant på hvert semester på Fase II i klinikudvalget.

Studentergruppen i klinikudvalget har i dag følgende sammensætning:

Medlemmer:

Anja Bech Hansen (13. semester)
Linda Plovmand Jacobsen (11. semester)
Pernille Bruusgaard (11. semester)
Troels Bygum Knudsen (10. semester)
Sven Pörksen (9. semester)
Inger Johanne Poulsen (8. semester)

Suppleanter:

Christian Bonde (12. semester)
Jette Thygesen (11. semester)
Jakob Vammen (11. semester)
Christian Bjørnsson (skemafrit semester)

Valget afholdes torsdag d. 26.02.98 kl. 14:00 i mødelokalet for enden af gangen med læse-
lokaler i Teilumbygningens stueetage

ER DER NOGEN?
� Studerende på Hvidovre og Bispebjerg hospitaler?

Der er måske et par stykker. Og måske endda nogle, som interesserer sig for deres hverdag i
klinikken.

Kan du kende dig selv? �Hvad så med at bruge 2 timer om måneden på at gøre din og dine
holdkammeraters undervisning bedre.

Bliv medlem af klinikudvalget! (der har været fredsvalg i umindelige tider)

I dette semester holder vi møde den sidste torsdag i måneden kl. 15 til ca. 17. Hver anden gang
er det på Bispebjerget og alle de andre på Hvidovre. Vi drikker en kop kaffe og løser de fleste
problemer i al fredsommelighed med undervisernes repræsentanter. Vi må gerne have lige så
mange repræsentanter som underviserne, men det kniber med at skaffe dem.

Så gør det nu, ikke?

Mød op til mødet i morgen (torsdag d. 26.2. kl. 15, Biblioteket på Psykiatrisk Afd. E, BBH),
og se hvordan det foregår. Bagefter snakker vi sammen om fordelingen mellem suppleanter
og ordinære medlemmer. Såfremt der er flere kandidater, end de 10, der er brug for, vil der
naturligvis blive afholdt valg til klinikudvalget.

Du kan også kontakte undertegnede på tlf. 39278384 eller E-mail: Tina_Galle@online.pol.dk

Mvh.

Tina Galle, Næstformand.

REFERAT NR. 01/98 AF MØDE I KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS AMT DEN 19.01.1998 KL. 15.15

Tilstede: Afd.læge Ole Haagen Nielsen (OHN), ovl. Finn W. Henriksen (FWH), ovl. Lene Wallin
(LW), ovl. Jens Bagger (JB), ovl. Helle Ørding (HØ), afdelingsleder Ulla Høy Davidsen (UHD),
stud.med. Morten Breindahl (MB), stud.med. Lene Buhl Riis (LBR), stud.med. Ghulam Khan
Nabi (GKN), stud.med. Rikke Sørensen (RS), stud.med. Faye Sarmady (FS), stud.med. Thomas
Hansen (TH), sekretær Birthe Brogaard (BB), stud.sekretær Sofie Andreasen (SA).

Afbud fra: Ovl. Troels Mørk Hansen (TMH), ovl. Erik Hippe (EH), stud.med. Lars Grønlund
Poulsen (LGP), afd.læge Jørgen Andersen (JA).

Mødet var det sidste hvor stud.med. Lene Buhl Riis og Lars Grønlund Poulsen, der afslutter 13.
semester deltager. Formanden takkede begge for det arbejde, som de har lagt i Klinikudvalget og
ønskede held og lykke fremover.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 10: Godkendt med enkelte rettelser. Det drøftedes om man i frem-
tiden kan indskrænke antal af udsendte referater (ca. 200 pr. md.).
KLU fastholder den nuværende udsendelsesliste, men fremover må referatet højst være på 2
sider.

3. Konkrete sager til drøftelse.
a) Reumatologisk afd. har ansøgt om opdeling af a-lektoret i 2 b-lektorater. b) Nefrologisk afd.
ansøgt om oprettelse af b-lektorat. c) Hæmatologisk afd. L ansøgt om konstitution af Olav Bergmann
for EH.

Og så beder vi lige se-
kretær Helle Christen-
sen om at sende en di-
skette med næste
gang, hvis hun vil have
et indlæg i MOK.
Mvh MOK-red/Jon
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Afventer svar fra SFM.
d) Kardiologisk afd. P har ansøgt om oprettelse af lektorat.
Afslag modtaget fra SFM på det foreliggende grundlag.
e) Jf. SFM er ansat 2 nye lektorer på KAS Gentofte i klinisk farmakologi � overlæge Henrik
Lublin, psyk.afd. A og overlæge Jesper Sonne, med.afd. F til bestemte opgaver for SFM.
f) SFM har i brev af 17.12.1997 anmodet om, at KLU sørger for indsendelse af introduktions-
skrivelser fra de uv.-afdelinger, hvor der er klinisk undervisning.
BB rykker de undervisningsafdelinger, der ikke har indsendt introduktions-skrivelser.
g) OHN: adm. chef Lisbeth Madsen har den 05.01.1998 sendt brev til sundhedsfaglig vicedirek-
tør Bent Christensen vedr. lønmidler til dækning af UHD�s løn, der iflg. EH ikke skal betales af
refusionsmidlerne.
Afventer besked fra Bent Christensen.
h) KLU har modtaget brev fra overlæge Jørgen Falck-Larsen vedr. 2-dages kursus på 13. seme-
ster på LKF. Der rettes heri kritik dels mod selve kurset, dels mod at den undervisningsansvarlige
(JFL) ikke på forhånd har været underettet om kursets afholdelse.
KLU�s indstilling er, at den undervisningsansvarlige professor altid er orienteret om nye tiltag.
i) OHN orienterer om brev af 07.01.1998 fra professor Svend Larsen, der på næste lærermøde
ønsker en redegørelse for Universitetssekretariatets kompetence/funktion i forhold til Klinik-
udvalgets sekretariat.
f) Ny tutoransættelse på med. hæmatologisk afd. L for 7./8. semester blev drøftet. Julie Gehl,
onkologisk afd. har midlertidig overtaget kommunikationstræning i forbindelse med afd. L�s
eftermiddagsklinikker.
Taget i betragtning at der ikke p.t. er studenter på afd. L og at kommunikationstræningen derfor
er afdelingens eneste kontakt med 7. og 8. semesterstuderende, finder KLU ikke for nærværende
grundlag for ansættelse af tutor.

4. Undervisningsplaner.
a) I forbindelse med oprettelsen af et 4. hold på 10. semester har professor Torkild Menné, derm.
afd., KAS Gentofte, anmodet om ressourcer til aflønning af 1. reservelæge i undervis-ningsperioden.
Studielederen og sundhedsfaglig vicedirektør Bent Christensen forhandler dette med Torkil Menné.
b) BB orienterer om Planlægningsmøde på Panum. 13. semester Kbh. amt vil i forårs-semesteret
modtage 15 studenter fra Rigshospitalet.

5. Budgetudvalget.
FWH: Budget/anskaffelser for 1997 gennemgås. Orientering om afholdt møde med adm.chef
Lisbeth Madsen vedr. resterende midler fra 1997. Budget til rådighed i 1998. Afventer ny aftale
med Københavns Universitet.
KLU vedtager at udsende brev om apparaturønsker til de enkelte undervisningsafdelinger, selvom
beløbet for 1998 endnu er ukendt.

6. Universitetssekretariatet.
UHD vil afvente med at fremkomme med nærmere udtalelser om universitetssekretariatets fremtid
til efter mødet den 29.01.1998 på Amtsgården med deltagelse af OHN, sundhedsfaglig vicedi-
rektør Bent Christensen og chefsygeplejerske Benthe Quistgård.

 7. Orientering vedr.
a) Studieplanen. Den ny studieplan forventes godkendt i løbet af nærmeste fremtid.
b) Studenterne. MB takker afgående medlemmer LBR og LGP. Thomas Hansen ind

træder i stedet for LGP og Anders Bilde indtræder i stedet for LBR og bliver
dermed stedfortræder for næstformanden.

c) Sekretariatet. Intet nyt.
d) Studienævn for Medicin. Intet.

8. Evt.
LW gør opmærksom på at en tiltagende mængde udenlandske studenter henvender sig direkte til
afdelingerne uden om Universitetet med henblik på et klinisk ophold. Man ønsker fra afdelinger-
nes side oplyst, hvorledes afdelingerne skal forholde sig til disse henvendelser.
Henvendelser videresendes til Klinikudvalgets sekretariatet til videre foranstaltning.
OHN anmoder om ændring af dato for KLU-mødet i maj.
Maj- og juni-mødet slås sammen til etmøde. Ny dato fastsat til mandag den 08.06.1998.

Mødet slut kl. 17.00

Næste møde afholdes 16.02.1998 kl. 15.15.

Referent

Studentersekr. Sofie Andresen

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i 1998 ; uge 9

Dag / dato Træffetid Telefontid Vejleder Bemærkning

Mandag 10 - 13 13 - 14 Margit B. Skousen

Tirsdag 10 - 13 13 - 14 Jon Prause

Onsdag 16 - 19 15 - 16 Jes Braagaard

Torsdag 16 - 19 15 - 16 Palle Rasmussen

PRIMÆR INTERNATIONALVEJLEDER

Dag / dato Træffetid Telefontid Vejleder Bemærkning

Onsdag 12 - 15 11 - 12 Christian Heilmann

OBS !!!  Christian Heilmann behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTSo.lign)
samt forhold vedrørende gæstestuderende ved medicinstudiet i københavn.

BEMÆRK : A) Christian Engell har orlov fra d. 2. Feb 1998 til d. 1. Sep. 1998 .
B)Christian Heilmann har orlov fra d. 2. Mar 1998 til d. 2. juni 1998 .

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan e-maile til os på SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk

Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf. 35 32 70 92 lokale  9.1.41
  Pia Henriksen tlf. 35 32 70 93 lokale  9.1.41

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

27. FEBRUAR 1998 ER SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERING AF DISPENSATIONSANSØGNINGER

Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra
almindelige eksamensregler, fra regler og krav, som er nedlagt i den ministerielle bekendtgørelse
om den lægevidenskabelige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøgning om dispensa-
tion skal indsendes til studienævnet for medicin, som behandler og tager stilling til dispensation-
sansøgninger. I bekendtgørelsen er det fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispensere fra
reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra studieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning kan indgives på et særligt skema, som kan afhentes i studievejledningen
og studienævnssekretariatet. Ansøgningen skal skrives på maskine og udfyldes fuldstændigt
med oplysninger om:

- navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
- angivelse af studietrin og på fase II også klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de særlige forhold, der kan begrunde

dispensation)
- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning ect. vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger er i forårssemestret 1998 fredag den 27.
februar. Kun ansøgninger, der er begrundet i akut opståede situationer, vil blive modtaget efter
fristens udløb og hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse sager, især ansøgnin-
ger om meritoverførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at søge i så god tid som
muligt, og iøvrigt at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet og fuldstændig
ansøgning, vedlagt den fornødne dokumentation.
Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit er vedhæftet vejledningen, der skal følges
for at give en smidig og hurtig sagsgang.

ORLOV ELLER HVAD?

Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov
nødvendigvis er den bedste løsning på dine studiemæssige problemer, og det anbefales derfor,
at du tager en snak med en studievejleder, før du søger orlov. Ansøgningsskemaer til orlov fås
på matriklen. Ansøgning om orlov indsendes eller afleveres ved personlig henvendelse sammen
med fornyelsesdelen af årskortet til eksamenskontoret på Panum Instituttet. Fakultetet vil herefter
modtage besked, dog skal du alligevel meddele dit klinikudvalg at du holder orlov. Efter endt
orlov skal man selv huske at tilmelde sig aktivt (og rettidigt) til det ønskede semesters under-
visning.

Orlov - hvornår og hvor længe. Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæssige be-
grænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt, hvor universitetet modtager orlovsansøgningen
og fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil udgangen af det akademiske år. Orlov
gives dog ikke for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan ikke alene udgøre en
orlovsperiode. Orlov kan først gives, når de eksaminer der er placeret efter 1. år er forsøgt bestået.
Studerende på 1. og 2. semester kan kun få orlov, hvis årsagen er f.eks sygdom, barsel, værne-
pligt eller lignende. Dispensation fra orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på Eksamens-
kontoret.

Afbrydelse og ophør af orlov. En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen har virk-
ning fra det tidspunkt, hvor universitetet får meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og or-
lovsbekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut, sender eksamenskontoret årskort til den
studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og den studerende søger forlængelse af orlovs-
perioden ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel indsendes anmodning om fornyelse
af årskort.

Konsekvenser af at have orlov. Den studerende har ikke årskort under orlov. Den studerende
kan ikke deltage i undervisningen inden for uddannelsen. Den studerende mister valgberettigelse
til de styrende organer i orlovsperioden. Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksaminer eller
prøver i et semester, hvor man har eller har haft orlov.

SU og orlov. Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i orlovsperioden. Uddannelsesstøtte,
der er tildelt i orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for meget udbetalt støtte skal tilba-
gebetales. Tilbagebetalingen af statslån og statsgaranterede studielån skal begynde ca. 1 år efter
orlovsperiodens begyndelse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har genoptaget studiet,
kan man søge udsættelse med tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis man har fået
uddannelsesstøtte igen. Ellers må man henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910 Frede-
riksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder fribeløbsgrænser for hvad du må tjene under orlov.

FADL og orlov. Under orlov kan man fortsat være medlem af, og dermed tage arbejde gennem
FADL. Det er også muligt at søge om kontingentfritagelse i orlovsperioden, men derved mister
man retten til at tage vagter.

Studiet
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Bistandshjælp og understøttelse under orlov. Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovsperioden. Praksis varierer fra kommune til
kommune, men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp hvis man har udtømt mulighederne
for at få SU (inkl. tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlemmer af en ar-
bejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om gæl-
dende regler i din arbejdsløshedskasse.

Tidsfrister. Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts 1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage
orlov. Det vil altså sige at der kun må bruges 6 år til fase I og 6 år til fase II inklusive orlovsperioder.

Skal / skal ikke.

Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis den bedste løsning for dig hvis du har
brug for en pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at tage semesterfri (se MOK indlæg
om dette emne), for langt de fleste er semesterfri nok det smarteste - så kontakt din studievejleder
før du søger orlov.

FORSIDEAFLEVERING OSVAL I OG OSVAL II

Husk at fristen for aflevering af forsider i forårssemestret 1998 er følgende:
OSVAL I    - mandag den 2. marts 1998
OSVAL II   - mandag den 2. marts 1998

HVAD MÅ JEG TJENE?

Når du modtager SU er det begrænset hvad du må tjene ved siden af.  Dette skal du være opmærk-
som på allerede i begyndelsen af året når du søger om SU.  Hvis du tjener mere end 55.500 kr.,
skal du vælge SU-klip fra så dit fribeløb svarer til hvad du kommer til at tjene.  Nedenstående tabel
fortæller dig hvor meget du må tjene før skat (A-indkomst) i 1997, når du melder klip fra:

0 klip fravalgt kr.  55.500,-
1 klip fravalgt kr.  62.427,-
2 klip fravalgt kr.  69.354,-
3 klip fravalg kr.  76.281,-
4 klip fravalgt kr.  83.208,-
5 klip fravalgt kr.  90.135,-
6 klip fravalgt kr.  97.062,-
7 klip fravalgt kr. 103.989,-
8 klip fravalgt kr. 110.916,-
9 klip fravalgt kr. 117.843,-
10 klip fravalgt kr. 124.770,-
11 klip fravalgt kr. 131.697,-

Hvis du har børn under 18 år, kan du hæve årsfribeløbet med kr. 16.705,- pr. barn.

Du skal fravælge klip til stipendiekontoret senest den 15. i måneden før du ellers skulle have
udbetalt klippet.

Kommer du alligevel til at tjene for meget, får du et krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt
støtte.  Af det beløb der er udbetalt for meget, kræves af de første 6.927 kr. (1997-takst) halvdelen
tilbage, og af beløb derover det hele.  Til dette beløb lægges et 7% tillæg.  Du skal selv henvende
dig til skattevæsenet med henblik på at få reguleret din årsopgørelse, og få udbetalt evt. oversky-
dende skat.  Kan du ikke tilbagebetale beløbet på én gang, forrentes beløbet med den officielle
diskonto med tillæg af for tiden 8,25%.

Alt i alt en masse besvær, og en masse gratis arbejde fra din side.  Så forbered dig i god tid og få
meldt det rigtige antal klip fra - de er også dejligt rare sidst på studiet som dobbeltklip.

Du kan selv beregne, hvor meget du brutto må tjene ved siden af din SU ved at gå ind på
SUstyrelsens hjemmeside: www.su.dk/SU-regler/videregaaende/simuleringfribl.htm

Hvis du er i tvivl kan du henvende dig i Studievejledningen eller på Stipendiekontoret, Fiolstræde
22, 1171 Kbh. K.

Med venlig hilsenMed venlig hilsenMed venlig hilsenMed venlig hilsenMed venlig hilsen
StudievejledningenStudievejledningenStudievejledningenStudievejledningenStudievejledningen

Fase I
KLINISK GRUNDKURSUS - 3. SEMESTER

Da der har været en del forespørgsler vedrørende det kliniske grundkursus på 3. semester, vil jeg
kort gennemgå forholdene omkring dette kursus.

Kurset afholdes i to omgange, en gang i maj og en gang i juni. Det skyldes, at der ikke er kapacitet
på hospitalerne til at afvikle kurset for alle studerende på én gang. De præcise datoer for kurset
kendes endnu ikke, men vil fremgå når fordelingslisterne bliver hængt op (ultimo marts).

Kurset afholdes på universitetshospitalerne, dvs. Rigshospitalet, Frederiksberg hospital, Køben-
havns Kommunes hospitaler (primært Bispebjerg og Hvidovre) samt Københavns Amts hospi-
taler (primært Gentofte, Herlev og Glostrup). Ikke alle hospitalerne benyttes hvert semester.

Det er muligt at ønske periode for det kliniske grundkursus, hvis man f.eks. skal til eksamen i
psykologi eller anatomi I. Ønsker afleveres skriftligt med navn, cpr.nr. og holdnr. samt ønsket
periode. Angiv grunden (hvis der er en), da vi naturligvis primært tager hensyn til ønsker begrun-
det i studiemæssige forhold.

Hvis man ønsker selv at tilrettelægge et klinikophold, f.eks. i sommerferien eller på et provins-
hospital, kan det meritoverføres så man fritages for det kliniske grundkursus. IMCCs prækliniske
ophold kan godkendes, eller man kan selv arrangere et ophold på et hospital. Opholdet skal være
af 2 ugers varighed, og man skal være på hospitalet svarende til fuld tid, primært i dagvagt. Der
må ikke arrangeres ophold på universistetshospitalerne i semesterperioden, da studerende på
obligatoriske kliniske kurser har førsteret til disse. Få en skriftlig bekræftelse fra hospitalet på
aftalen. Bekræftelsen vedlægges når man søger studienævnet om forhåndsgodkendelse af op-
holdet. Hvis man selv arrangerer et klinikophold, skal man afmelde sin plads på det kliniske
grundkursus. Blanketter til afmelding kan hentes på opslagstavlen ud for kontoret, 9.1.41. Af-
melding skal ske senest fredag den 20. marts kl. 12.00 og skal afleveres i postkassen ved
kontoret, 9.1.41.

Fordelingslister over perioder og hospitaler, vil blive hængt op på 3. semesters opslagtavle i
vandrehallen ultimo marts.

Pia Henriksen
Studienævnssekretær

Fase II

KÆRE ALLE MEDICINSTUDERENDE PÅ FASE 2

Kender du ikke udmærket fornemmelsen af i den kliniske hverdag at blive tildelt en opgave - �vil
du ikke lige lægge den venflon på stue 7 ?� - som du faktisk ikke føler dig helt sikker i ?
Ville det ikke være rart at kunne dumme sig eller være usikker uden at have en læges eller patients
øjne rettet imod sig ?
LKF er netop et sådant sted, hvor du som studerende kan komme næsten døgnet rundt og øve
dig i det, du har brug for, i den tid, det tager. Til at hjælpe dig er der 12 ansatte, som selv er
medicinstuderende og trænede i de kliniske færdigheder.
Følgende er blot eksempler på, hvad det er muligt at blive knusende sikker i ved at øve sig her på
stedet:
· sutur
· knudebindingsteknik
· venflonanlæggelse
· kateteranlæggelse
· genoplivningsteknik
· gynækologisk praksis
Desuden har vi en PC-sal med 14 computere, hvortil hører et væld af interaktive CD-rom-
programmer om bl.a. kardiologi, neurologi, patologi og anæstesi. Altsammen kan benyttes kvit
og frit af alle fase 2 studerende uanset semester og kliniksted.

Åbningstider
Hverdag Weekend

PC-salen 13-21 10-18
Laboratorierne
Øvede (alle dage) 16-21 10-18
Uøvede (kun tirs- & torsdage) 16-21 ¸

For at undgå ventetid, bedes I ringe og bestille tid på hverdage mellem kl. 13-18 eller weekends
mellem kl. 10-18 på tlf. 3545 5407.

Venlig hilsen

Studentermedhjælperne.

FASE II SEMESTERSTARTSFEST
Damer, herrer og andre skabninger på fase-II, efter semesterstartsfesten i efteråret 1997, der
afsted kom på bedste vis, tror jeg vist nok, at opgaven som ansvarlig for samme arrangement forår
98 faldt på mig - suk. Men jeg må møde udfordringen med rank ryg og testikler af stål og offent-
liggør hermed:

FASE-II sem.startsfest
Lørdag d. 14. Marts kl.21:30
I stud.klubben

I samme åndedrag hidkalder jeg fra nær og fjern folk af godt sind, som har mod til at bruge et par
timer i ovenstående week-end til at underholde medstuderende på bedste vis- nemlig den gruppe
der herefter skal tituleres festkommiteen.
Det første planlægningsmøde afholdes i Kantinen torsdag d. 26. feb. kl. 16:00, hvor gamle som
nye interesserede bedes møde op, så traditionen kan holdes i live.

Vel mødt og på gensyn.
Peter Roy Kirkegaard
8.sem KAS-Gen.

Studiet

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER

Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk medicinsk selskab, kan godken-
des som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken �Kurser og møder�.

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal du have attesteret din deltagelse. Benyt
attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekre-
tariatet.
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HUMANBIOLOGI-UDDANNELSEN�S ÅBENT HUS
TORSDAG D. 26. FEBRUAR 1998
KL. 12.00 - kort introduktion
KL.15.00 - udvidet introduktion
i Mini-Auditiorium 1, bygn. 29.01.30
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N

Går du og overvejer hvad fremtiden kan byde på og har du lyst til at lade dig inspirere, så kig forbi.
Du vil her få mulighed for at tale med studerende som er i gang med humanbiologi-uddannelsen,
og med studielederen og derved få et indtryk af uddannelsens forløb og indhold.

På gensyn!!! Studienævn for humanbiologi

Humanbiologistudiets indhold: Humanbiologiuddannelsen består af to hovedfag (cellebiologi
og human patofysiologi) samt en række metodekurser og naturvidenskabelige redskabsfag
f.eks. molekylærbiologi, patologi, mikrobiologi, farmakologi, toksikologi, forsøgsdyrskundskab,
medicinske billedteknikker, medicinsk videnskabsteori samt isotopteknik. Endvidere indgår to
kliniske kurser på et universitetshospital. Studiet afsluttes med et speciale, et selvstændigt viden-
skabeligt projekt af 1 års varighed. Der eksisterer en ph.d.-uddannelse integreret med og i forlæn-
gelse af specialet, men der er selvfølgelig også mulighed for at påbegynde en ph.d.-uddannelse
efter fuldendt kandidateksamen.
Uddannelsens sigte: Biomedicinske forsknings- og udviklingsopgaver med humanbiologisk
relevans i den private sektor (medicinal, bioteknologi, fødevare) eller i den offentlige sektor
(sundhedsvæsen, miljøsektor, universiteter).

UDDANNELSEN I HUMANBIOLOGI

Humanbiologi
Humanbiologi er en tværfaglig, forskningsorienteret overbygningsuddannelse med fokus på de
basalbiologiske forhold, som har betydning for forståelsen af den menneskelige organismes
funktion i  sundhed og sygdom. Uddannelsen  blev oprettet på forsøgsbasis i 1989 og blev
positivt evalueret i 1994. Den næste evaluering skal foregå i 1999.
Der er optagelse 1 gang om året af ca. 26 studerende.

Opbygning
Humanbiologistudiet varer 2½ år og er opbygget som 3 semestres teoretisk undervisning fulgt
af 2 semestres specialestudium.
I de første 1½ år undervises i biomedicinske fag, lægevidenskabelige redskabsfag og natur-
viden- skabelige hjælpediscipliner. De gennemgående hovedfag er human patofysiologi og
cellebiologi. Desuden undervises i kursusblokke, der omfatter f.eks. mikrobiologi, farmakologi,
genteknologi, videnskabsteori, forsøgsdyrskundskab, isotopteknik m.v. To ophold på henholds-
vis en klinisk og en paraklinisk (laboratorie) hospitalsafdeling indgår.
De sidste års specialestudium udføres individuelt under vejledning og afsluttes med en skriftlig
rapport. Emnemæssigt vil specialet ofte tage udgangspunkt i tidligere undervisning på studiet og
den grundige træning i biologisk metodik giver et godt grundlag for det praktiske arbejde under
specialefasen.

Undervisningsform
Undervisningen foregår som forelæsninger for hele holdet, projektarbejde for mindre grupper,
laboratorieøvelser i små hold, og individuelt specialearbejde.

Beskæftigelse
Kandidater skal selvstændigt og på videnskabeligt grundlag kunne forestå forsknings- og udvik-
lingsarbejde samt evaluering og rådgivning i forbindelse med biologiske problemstillinger af
relevans for menneskets sundhed.
Uddannelsen sigter mod ansættelse indenfor eksempelvis medicinalindustrien, miljøsektoren,
levnedsmiddelsektoren, sundhedsministeriet, bioteknologisk industri og forskningscentre på
hospitaler og ved de højere læreanstalter. Der er minimal arbejdsløshed blandt kandidaterne.

Fakta
For at blive optaget må man have en bachelorgrad eller tilsvarende med et biologisk orienteret
indhold f.eks. i medicin, veterinærvidenskab, farmaci, biologi, biofysik, ingeniørvidenskab (kemi).
Ved optagelsen lægges vægt på at hvert nyt hold repræsenterer en flerhed af uddannelser. Iøvrigt
anlægges en samlet vurdering, hvori f.eks. også indgår tidligere forskningsaktivitet, karakter-
niveau og alder.

Ansøgning om optagelse og yderligere information
Ansøgningsskemaer samt yderligere information kan rekvireres og indsendes til:

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Studiekontoret for Humanbiologi,
Blegdamsvej 3, 2200  København N.
Tlf. 35 32 75 28/35 32 70 76. e-mail: mol@adm.ku.dk

ANSØGNINGSFRIST: MANDAG D. 6. APRIL 1998

FOREDRAG PÅ FREDERIKSBERG

Forebyggelse af sygdom

Transcendental Meditation er et program til dyb hvile og dermed effektiv regenerering

og fornyelse af nervesystemet. Mange læger er begyndt at anbefale Transcendental Meditation
som et middel mod stress.

Virkningerne af Transcendental Meditation er særdeles veldokumenterede.  Over 400 videnska-
belige undersøgelser udført på 212 universiteter og forskningsinstutitioner i mere 30 lande og
offentliggjort i mere end 100 forskellige tidsskrifter viser, at Transcendental Meditation genskaber-
den naturlige balance i sind, krop og adfærd. Bl.a. er den blodtryks-normaliserende virkning
særlig veldokumenteret.

STED:  Frederiksberg Medborgerhus
Danasvej 30B
TID: torsdag den 26. februar kl. 19.00

Fri entre.
Alle med interesse for sundhed er velkomne.

Nærmere oplysninger fås hos
læge Henrik Vestergård
på tlf. 20 20 77 87

Studietilbud

GODE LÆREBØGER TIL FASE 1 SÆLGES

3 x atlas i anatomi (samme serie som Agamemnons fysiologiatlas), udgivet i 1992:
- Locomotor system
- Internal organs
- Nervous system and sensory organs
Bøgerne dækker tilsammen hele den menneskelige anatomi. De er ubrugte og koster hver især
150 kr.

Erik Westergaard: Neuroanatomi
En god brugt bog til at få rede på neuroanatomien med. Kan erhverves for 100 kr.

Finn Geneser: Histologi, 2. udgave, 1994 (indbundet)
Den anbefalede lærebog på 4.-6. semester. Har været brugt forsvindende lidt. Pris: 500 kr.

Berne & Levy: Physiology, 3. udgave 1993 (indbundet)
Den anbefalede lærebog i fysiologi. Næsten som ny. Koster 200 kr.

Henvendelse kan ske til Louise Lundstrøm på tlf. 39 18 63 66.

FRIVILLIGE FORSØGSPERSONER SØGES.

Kvindelige kønshormoner kan påvirke blodets størkningsforhold; det gælder både de hormo-
ner, kroppen selv danner og dem, der tilføres f.eks. i forbindelse med brug af p-piller. Meka-
nismen er stort set ukendt, men kendskab hertil kan få stor betydning for den fremtidige
udvikling af p-piller og andre svangerskabsforebyggende midler. Vi har udviklet en metode,
der kan belyse omsætningen af nogle af de proteinstoffer, der regulerer blodets evne til at
koagulere og har derfor mulighed for at undersøge, hvordan de påvirkes af p-piller. Vi søger
derfor et antal kvinder, der kunne være interesserede i at deltage i en sådan undersøgelse. Den
omfatter indtagelse af p-piller og henvender sig derfor til kvinder, der ønsker denne form for
svangerskabsforebyggelse. Selve undersøgelsen består i indgift af  et mærket proteinstof,
samt et antal  blodprøver taget i løbet af den næste time. Undersøgelsen foregår på Bispebjerg
Hospital, og der vil være mulighed for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og andre eventuelle
udgifter.
Hvis du er interesseret i at høre mere bedes du kontakte:
Kresten Rubeck Petersen, overlæge
Hillerød Sygehus, gynækologisk-obstetrisk afd.
Tlf (arb.): 48294829, lok. 3718
Tlf. (privat): 44980818

VIDENSKABELIG  UNDERSØGELSE : P-PILLER

Frivillige deltagere i projekter omfattende p-pillers effekt på:
 Den normale follikel funktion i æggestokkene
Er du kvinde mellem 18 og 40 år, rask, normalvægtig med regelmæssig menstruationer og
interesseret i at deltage i denne undersøgelse bedes du kontakte:
Gynækologisk ambulatorium � tlf.: 3816.3448
Gynækologisk Obstetrisk klinik, Frederiksberg Hospital
Hvor du ligeledes kan få supplerende information.
Venlig hilsen
Sven O. Skouby, Hans Krog
Klinikchef dr. Med. afdelingslæge

KIRURGISK KOMPENDIUM

2. Udgave (næste forventede udgave år 2001)
- i ubrudt original emballage fra Nyt Nordisk Forlag, sælges for 2.295,-
6614 5724. Benyt evt. telefonsvaren

SÆLGES:
*Basal og klinisk farmakologi.  Ingen understregninger eller noter. Pris 400,-

*Pensumbeskrivelser og kompendier i immunologi, bakteriologi, virologi og parasitologi.
  Sælges samlet for 200,-
Henvendelse: 35 37 41 55

Annoncer

Studiet & Annoncer
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BØGER TIL SALG
 (fase II)
Basal og klinisk immunologi, Bendixen et al  2. udgave (som ny)...........kr. 380
Basal og klinisk mikrobiologi, Niels Høiby et al  1. udgave.....................kr. 300
Kompendier og pensumbeskrivelser i alle delfag (tilsammen)..................kr. 350

Disse bøger og kompendier sælges for kun kr. 1000. Du får nedenstående gratis, hvis du
køber hele sættet:
- øvelsesvejledning i mikrobiologi
- pensumsider fra sygeplejerskebogen
- eksamenopgaver fra de sidste 4-5 år
35374515 (GHOLAM)

FORSKNINGSINTERESSERET STUD. MED. TIL
SCHOLARSTIPENDIUM I NEUROENDOKRINOLOGI
MEDICINSK FYSIOLOGISK INSTITUT
Vi søger snarest en medicinstuderende, som har genneført fase I eller gerne mere, og som er
interesseret i at gå i gang med basalvidenskabelig forskning indenfor det neuroendokrinologiske
område. Baggrund indenfor området er ønskelig, men ikke et krav. Du vil indgå i et team, der
gennem mange år har arbejdet med bl.a. histamins rolle i den centrale regulation af
hypothalamus-hypofyse hormonsekretion. Din del af projektet vil være at bestemme de en-
kelte histamin receptorers betydning i denne regulation i dyreeksperimentelle undersøgelser,
specifikt i relation til stress og immunologiske påvirkninger.
Vi forestiller os, at du tager 1 års orlov fra studiet, og at du i denne periode tildeles et
scholarstidendium. Delprojektet vil udgøre et selvstændigt hele, men på længere sigt vil der
være god mulighed for at videreføre projektet i en Ph.D. afhandling.
Er du interesseret og vil høre nærmere, så kontakt én af os:
Lektor, dr.med. Jørgen Warberg (3532 7521, Panum Instituttet 12.3.21)
Afdelingslæge, dr. med Ulrich Knigge (3545 3279; OPS 50123416)
Reservelæge, dr. med. Andreas Kjær (3532 7533; OPS 50126497)

BØGER SÆLGES:

Peter Elsass: Sundhedspsykologi 170,-
John B. West: Respiratory Physiology, 5th edition (ubrugt)250,-
Lars Juul m.fl.: Farmakologi -et kompendium 150,-
Sociale Ydelser 1997 20,-
Niels Michelsen m.fl.: Klinisk Socialmedicin 270,-
Rubin & Farber: Pathology, 2th edition (ubrugt) 400,-

Henvendelse
Casper Claudius Petersen, Tlf.: 31 35 38 84

STILLINGSOPSLAG
Oversættelse af medicinske tekster
Til lejlighedsvis assistance ved oversættelse (engelsk-dansk) af medicinske tekster (deklara-
tioner, pamfletter, m.v) søger SYNTAX Documents medicinstuderende og eller færdiguddannet,
der er interesseret i vellønnet freelance-arbejde.
Det er et krav, at du har bestået eksamen i farmakologi.
Oversættelserne foregår i Microsoft Word 6.0/7.0 eller Word 97. Har du egen PC med e-mail,
vil det være perfekt, men dette er ikke et krav.
SYNTAX Documents er et oversætterbureau, der har specialiseret sig i oversættelse og
lokalisering af software og softwaredokumentation. Vi får jævnligt forespørgsler på andre
typer opgaver, herunder oversættelser af medicinske tekster.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos:
SYNTAX Documents
Thomas Deibjerg
Arnold Nielsens Boulevard 77-79
2850 Hvidovre
Du kan også besøge vores Web-sted www.syntax.dk

BETALING AF FADL-KONTINGENTET

Som du sikkert har bemærket, er der den 12. februar l998  fremsendt kontingent-
opkrævninger til samtlige medlemmer. Det normale kontingent andrager kr. 736,00 for
perioden l. februar � 31. juli l998. Betalingsfristen er den 6. marts 1998. Kontingentet
er sammensat af:

Kredsforeningens andel        535,00
Hovedforeningens andel       193,00
Forhandlingsfondens andel       8,00
I alt                            736,00

Kredsforeningens kontingentandel er uændret for 3. år i træk. Der har dog været en mindre
kontingentstigning på kr. 4,- pr. halvår, som betales til Hovedforeningen.

Efter udsendelsen af girokortene har der været en del forespørgsler ved reglerne omkring det
differentierede kontingent. I l995 besluttede det daværende repræsentantskab at indføre begre-
bet differentieret kontingent, hvorfor der nu er 3 forskellige kontingentsatser:

Reduceret kontingent,
Normalt kontingent
Forhøjet kontingent.

For at være omfattet af det reducerede kontingent for l997 skal følgende betingelser være
opfyldt:  Ingen former for vagt- og kursusaktivitet via Vagtbureauet, og ingen former for
arbejde under FADL-relaterede overenskomster. De medlemmer, som opfylder disse betin-
gelser vil i den nærmeste fremtid modtage en tro- og love-erklæring, som skal underskrives og
returneres til FADL�s sekretariat, hvorefter de pågældende vil modtage en check. Det nøjagtige
beløb for l997 kendes desværre ikke endnu, men for l995 udgjorde kontingentdiffferentiereingen
220,00 pr. halvår, og for l996 150,00 pr. halvår.

De medlemmer, som i kalenderåret l997 har haft en indtjening over 150.000,-  via Vagt-
bureauet, er blevet opkrævet 250,00 ekstra i kontingent pr. halvår.  Det er disse ekstra kontin-
genter, som refunderes til de medlemmer, som opfylder betingelserne i forbindelse med det
reducerede kontingent.

De medlemmer, som i l997 er blevet opkrævet 500,00 kr. i forhøjet kontingent, og som ikke
har haft en indtjening på kr. 150.000,- i l997, har modtaget et girokort på kr. 236,00, idet de for
meget opkrævede kontingent er modregnet i de udsendte girokort.
Hvis du ikke har mulighed for at overholde betalingsfristen (den 6. marts l998), så husk at give
besked til sekretariatet, da en senere betalingsfrist altid kan aftales.

Sekretariatet og Vagtbureauet håber, at denne meddelelse har afklaret de fleste spørgsmål
vedrørende kontingentdifferentieringen. Hvis dette mod forventning ikke er tilfældet, er du
meget velkommen til at kontakte FADL�s sekretariat.

UGESKRIFT FOR LÆGER:
Via dit medlemskab af FADL, har du mulighed for at tegne abonnement på �Ugeskrift for
Læger�. Prisen andrager 325,00 kr. pr. halvår, hvilket svarer til kostprisen. Hvis du ønsker at
tegne et abonnement på Ugeskriftet, bedes du venligst rette henvendelse til FADL�s sekreta-
riat, byg. 1 � 2. - rum 20 på Panum, tlf. 31392641. Du opnår ikke FADL-rabatten ved direkte
henvendelse til Yngre Læger.

Hilsen fra FADL�s sekretariat

Anette og Linda

Fadl

HÅRDE TIDER PÅ VAGTBUREAUET

Vagtbureauets administrationsbudget for 1998/99 skal i henhold til H:S� budgetkrav fasthol-
des på 9,8 i administrationsprocent ~ til niveauet for 1997.
Det betyder, at budgettet skal reduceres med kr. 914.000 pr. 1. januar 1999, og heraf skal der
i indeværende år spares kr. 457.000.
Besparelsen betyder, at Vagtbureauet må meddele uansøgt afsked til 2 medarbejdere i Vagt-
afdelingen og 1 medarbejder i Ekspeditionen. Konsekvensen af personalereduktionerne er en
række ændringer og serviceforringelser på Vagtbureauet:
- Stillingerne som Vagtchef og Vagtsouschef ændres til 2 ligeværdige stillinger à 20 timer fra
1. marts 1998.
- Vagtbureauets Ekspedition lukker fremover om fredagen for personlig henvendelse, således
at første fredag med lukning bliver den 6. marts.
- Udbetaling af forskud omlægges til TeleService fra den 2. marts. Jvf. det vedtagne budget
bortfalder forskud pr. 1. maj 1998. Vagtbureauet vil dog undersøge, om der kan findes
alternative besparelser hertil.
- Besparelse i Vagtafdelingen gennemføres ved en lukning af natdækningen i tidsrummet kl.
24.00 - 05.00 (06.00) fra den 1. juni 1998. Fremtidig bemandingsplan meddeles senere såvel
internt som externt.

Der arbejdes administrativt på at få gennemført en fælles natdækning for de 3
Vagtbureauer.

Vagtbureauet

Annoncer, Indre organer & VB
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SPV - VAGTER

Ugestatistik for ugen:16/2 - 22/2-1998

ma tir ons tor fre lør søn ialt
%
07-15 bestilt   5  13  5  12  12  23  15
 85
07-15 udækket  0  0  0  2  0   0  2
 4  5
15-23 bestilt  22  17  17  19  26  19  10
 130
15-23 udækket  0  0  0  0  0  0  0
 0  0
23-07 bestilt  21  14  20  21  23  17  15
 131
23-07 udækket  0  0  0  0  0  0  0
 0  0
ialt bestilt  48  44  42  52  61  59  40  346
ialt udækket  0  0  0  2  0  0  2
 4  2
dæknings %  100  100  100  97  100  100  95

I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter
og udækkede SPV-vagter.
Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede
SPV-vagter.
Tallene i rubrikken �dæknings %� angiver for hver dag, hvor stor dækningsprocenten har
været.
Tallene i rubrikken �%� angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor dæknings-
procenten har været.

VT - VAGTER

Ugestatistik for ugen:   16/2 - 22/2 1998

man tirs ons tors fre lør søn ialt
ledige hold  3  1  2  0  0  2  2
arbl. vagter  10  6  6  4  4  3  7
 40
planlagte vagter  21  21  21  21  21  21  21
 147
Antallet af ledige hold opgøres kl. 24.00. Er der anført et minustegn i kolonne �ledige hold�,
angiver det antallet af ubesatte bestillinger fra hospitalerne. Når antallet af arbejdsløse vagter
ikke svarer til antallet af ledige hold, skyldes det, at der i døgnets løb seponeres hold eller, at
der i døgnets løb bestilles hold og ofte kombineres dette.

Antal planlagte vagter i ugen: 147
Antal arbejdsløse vagter i ugen:  40
Arbejdsløshedsprocent:  28 %

NYE ÅBNINGSTIDER PÅ VAGTBUREAUET

Som led i besparelserne og deraf færre medarbejdere på Vagtbureauet indføres nye åbnings-
tider på Vagtbureauet. Disse træder i kraft pr. 2. marts 1998, og fra Vagtbureauets side må vi
henstille til, at åbningstiderne respekteres.

Mandag: Kl. 9.30 - 12.00  og  13.00 - 15.00
Tirsdag: LUKKET
Onsdag: Kl. 9.30 - 12.00  og  13.00 - 15.00
Torsdag: Kl. 9.30 - 12.00  og  13.00 - 15.00
Fredag: LUKKET

Samtidig skal I være opmærksomme på, at mandage i ULIGE uger er lønningsmandage,
hvilket betyder, at der er meget travlt på Vagtbureauet. Når der bliver færre ansatte på Vagt-
bureauet, bliver lønningsmandagene endnu mere travle!

OMLÆGNING AF FORSKUD FRA 2. MARTS 1998
Som tidligere varslet i MOK bliver proceduren for udbetaling af forskud nu ændret med
virkning fra 2. marts. Der er ikke længere personaleressourcer til at fortsætte den meget
tidskrævende måde at udbetale forskud på, som er gældende idag.
Fra den 2. marts 1998 skal du, hvis du vil have forskud på din vagtløn, selv udfylde en
formular på Vagtbureauet med alle relevante oplysninger, vedlægge de relevante lønsedler og
lægge det i en speciel bakke/kasse.
Bakken/kassen tømmes en gang ugentligt (onsdag kl. 12.00), hvorefter papirerne behandles.
Hvis du har afleveret papirerne i udfyldt stand senest onsdag kl. 12.00, vil dit forskud være til
rådighed på din bankkonto den følgende torsdag.
Der udbetales ikke forskud pr. check mere med virkning fra den 2. marts.

HÆMODIALYSE
HOLD 4202, HERLEV SØGER ET STIKKELYSTENT
MEDLEM TIL OPLÆRING MARTS.

Vi er et lille hold på 7 medlemmer, der kan lide at arbejde selvstændigt og være fri for
nattevagter. Vi fungerer som bufferhold på Herlevs hæmodialyseafdeling og får hvert måned
et meget variende antal planlagte vagter. Herudover dækker vi alt sygdom.
Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på 2-3 patienter, observation og almen
forplejning undervejs i den 4 timer lange dialyse.
Der er i øjeblikket rigeligt med vagter, hvorfor vi søger et medlem, der er interesseret i mange
vagter og stor flexibilitet.
Arbejdstider: Man-fre: 7.30-15.00 og 15.00-22.30,

lør: 7.30-15.00 og søn. 15.00-22.30.
Krav: - min. 200 VT-timer

- fase II, 8.-11. semester
- bestået farmakologi, indenfor ½ år
- ml. 4-10 vagter/mdr. (de første 3 mdr. dog min. 8 vagter/mdr.)
- flexibilitet
- skal kunne starte øjeblikkelig

Oplæring: 10 lønnede følgevagter med sygeplejske/student.
Ansøgningsfrist: Fredag 6. marts 1998 kl. 12.00 på vagtbureauet.
Ansættelsessamtale: Tirsdag den 11. marts fra kl. 13.30 på Hæmodialyseafd.,

Herlev.
Har du spørgsmål, så ring til holdleder Casper Claudius Petersen, tlf. 31 35 38 84.
Og husk så: Herlev er ikke så langt væk, som du bilder dig ind!

Du bliver en rasende dygtig kliniker!
Du vil lære at stikke bedre end selv den berygtede
anæstesygeplejerske!

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE

Husk at der er tilmeldingsfrist til de sidste af  AIDS-kurserne og Holdlederkurset d.01. marts
1998.

Til alle Ventilatører på VT-flyverhold med over 100 VT-timer.
Når du er på vagt og patienten er egnet til at have følgevagt med på (se nedenstående retnings-
linier) bedes du gøre følgende:
Check med patienten, evt. pårørende og altid afdelingen om det er OK, at der kommer en
følgevagt ud til dig. Ring derefter til Vagtbureauet og sig, at du kan have en følgevagt med.
HUSK hvordan det var, da du engang selv skulle have dine følgevagter.
DU kan være en kæmpe hjælp for dine nye kolleger, hvis du gør den lille indsats som
beskrevet ovenfor.
GIV de nye VT-ere en hånd med på vejen.
Regler for afvikling af VT-følgevagter:
En ventilatør skal have 100 VT-timer, for at kunne have en følgevagt med.
Man skal have 4 følgevagter á 3 timer.
Man kan holdsættes efter 3 følgevagter.
Alle patienter skal være intuberede eller tracheostomerede (ingen krav om respirator).
Man kan afholde 2 følgevagter i træk. ( 6 timer).
Man skal møde 2 timer før på sin første vagt.
Følgevagter kan afholdes på VT-flyverhold, P-dialyseholdet og Afdelingshold.
Man må tage på Følgevagt efter den 2. kursusdag. (VT-kurset er nu på 4 hele lørdage).
Tilmelding til FADL-Hold:
Vi har i den sidste tid modtaget flere spørgsmål omkring proceduren for at søge på hold.
Tilmeldingen foregår skriftligt og indenfor den i annoncen fastsatte ansøgningsfrist. På Vagt-
bureauet udleveres standard ansøgninger som kan benyttes til alle holdtilmeldinger. Alle
ansøgninger afleveres på Vagtbureauet, hvorefter en lodtrækning bestemmer hvilke studenter
der holdsættes; permanente afdelingshold afholder dog ansættelsessamtaler i forbindelse med
insuppleringer.
Ringetider til opskrivning
Som beskrevet andet sted i dette MOK er der i øjeblikket en masse omstruktureringer igang på
Vagtbureauet. Dette kommer til at påvirke jer som studenter, idet I vil opleve endnu større
travlhed i vagtafdelingen. Der er bedst tid til opskrivninger og spørgsmål fra kl. 6-8 om
morgenen og kl. 15-18 om eftermiddagen. Hjælp vagtafdelingen og ring i disse tidsrum- TAK
Eksamensudskrifter:
I forbindelse med tilmeldingen til vores kurser er det nødvendigt at vi modtager en underskre-
vet eksamensudskrift fra eksamenskontoret. Det er altså ikke nok at aflevere en udskrift hentet
fra internettet.
Jakob Lundborg Lars Vadstrup
Konst. Vagtchef Vagtsouschef

Vagtchefernes træffetider:

Mandag: 13.00 - 14.00
Onsdag: 13.00 - 14.00
Fredag: 13.00 - 14.00

Vagtbureauet meddeler
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KARDIOLOGIHOLD RH 4101 SØGER 2
NYE KARDIOLOGISKE ASSISTENTER OG
1 NY VENTILATØR.
Vi er 24 unge medicinstuderende, der indgår som fast personale på medicinsk afdeling B.
Holdet har to funktioner: En ventilatør- og en obs�er-del.

STILLINGEN SOM VENTILATØR
Ventilatørerne dækker fast aften- og nattevagter. Desuden dagvagter efter behov. Rekruttering
af nye obs�ere foregår i videst muligt omfang fra holdets ventilatørdel. Som ventilatør på
afdelingen, forventes du efter nogle måneder, blandt andet at kunne:
� Tage 12-aflednings EKG
� Tage blodprøver (herunder også A-punkturer, venyler og anlæggelse af venflon)
� Adskille, rengøre og samle respiratorer, slanger og fugtere samt kontrollere respira-
torfunktionerne
� Klargøre patientstuer, herunder klargøring af overvågningsudstyret.
� Reagere adækvat på kurver og værdier på overvågningsudstyret.
� Ved hjertestop at konstatere, alarmere samt starte basal genoplivning
For at komme i betragtning er du:
� På fase 1.
� Studieaktiv: Der vil til ansættelsessamtalen blive aftalt en deadline for din færdiggø-
relse af fase 1
� Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-timer
� Kunne tage gennemsnittet  af antal vagter (forventeligt 8 vagter/måned), også i
eksamensmånederne
� Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit primære engagement, hvorfor nedpriorite-
ring på andre hold er en selvfølge for ventilatører.
� Fleksibel med hensyn til vagtlægning
Oplæringen af ventilatører består af fire følgevagter à fire timers varighed (to vagter med
erfaren ventilatør og to vagter med sygeplejerske). Heraf er to vagter lønnede.

STILLINGEN SOM KADIOLOGISK ASSISTENT:
 Obs�ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsområde udgøres primært af:
� Kontinuerlig EKG-overvågning
� Arytmidiagnostik i 1 aflednings-, 12 aflednings- og oesophagus-EKG
� Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning
For at komme i betragtning er du:
� Færdig med fase 1
� Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-timer
� Kunne tage gennemsnittet af antal vagter (forventeligt 10-15 vagter/md), også i
eksamensmånederne
� Indstillet på at blive på holdet med det pågældende vagtgennemsnit til mindst april
2000.
� Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde engagement, hvorfor du som obs�er
ikke må være på andre hold.
� Fleksibel med hensyn til vagtlægning
Oplæringen af obs�ere består af 24 nattevagter og 2 aftenvagter. Alle oplæringsvagter er
lønnede.

Af både ventil´en og obs´erne forventer vi at man er ansvarsbevidst og parat til at indgå som
et dynamisk input til vores yderst festlige holdmøder og afdelingsfester.
Vi tilbyder spændende arbejde og god uddannelse på en velfungerende og hyggelig intensiv
afdeling.
Ansøgningsfrist: onsdag, d. 4./3.-98 kl. 12.00 på vagtbureauet
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler onsdag d. 4./3.-98 om aftenen.
Første holdmøde vil være tirsdag d. 10./3.-98 kl 17.00.
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder Lars H. Sørensen på   3582-0807 eller    3545-2875.

SE HER NYT HOLD OPRETTES
HJEMME-MVS-HOLD SKAL BRUGE 4 MVS�ERE

Holdet skal fungere omkring en 5 årig pige med arvelig blodsygdom, men ellers fuldt velfun-
gerende. Behandlingen foregår fra Hvidovre Hospital, hvor de første ca. 14 dages oplæring vil
finde sted. Herefter er det meningen at holdet skal varetage behandlingen i hjemmet. Arbejdet
kommer til at bestå i blanding af medicin, samt overvågning af infusion med pumpe.
Hjemmet er i København og det er en arabisktalende familie.
Holdet skal dække 4 vagter á 5 timers varighed pr. uge (mandag, tirsdag, torsdag og fredag) i
tidsrummet 14:30 til 19:30.
Krav:
Bestået mikrobiologi og farmakologi
400 SPV-timer
Det kan være en fordel med børneerfaring.
Ansøgningsfrist torsdag den 26. februar 1998 kl. 12:00 på Vagtbureauet
Yderligere spørgsmål til vagtbureauet
Hjemmedialysehold i Ølstykke
Hjemmedialysehold 4222 søger 1 nyt medlem til indsupplering snarest muligt.
Arbejdet består i opstart af dialyse, monitorering under dialysen samt afslutning. Der køres
dialyse i hjemmet hver onsdag og fredag i dagtimerne.
Pt�en er en meget sød og rar dame, der har kørt hæmodialyse i næsten 20 år.
Nuværende er vi 2 på holdet i slutningen af studiet, og tager hver 2-6 vagter pr. måned,
afpasset efter eksamener
Der kræves
· Hæmodialyseerfaring m. AK10 / 100
· at du er fleksibel
· at du kan tage 2-6 vagter pr. måned
· at du min. kan være på holdet i 1 år
Pr. vagt aflønnes for 6 timer HD, samt transportgodtgørelse, og der er mulighed for at læse på
vagten. Lønnede følgevagter efter behov (normalt 1-2)
Har dette fanget din interesse, kan du kontakte Katja på 33 15 45 18 for at høre nærmere.
Ansøgning til Vagtbureauet senest torsdag den 5. marts kl. 12:00

(19/2 The Long Kiss Goodnight)
5/3 SciFi-Temaaften: The 5th Element & Mars Attacks!
12/3 Kids
19/3 Fargo
26/3 Casablanca (16mm)
2/4 Face/Off
16/4 Temaaften: De Fortabte Børns By & Delikatessen
23/4 Jægerne
30/4 Let´s Get Lost
7/5 Den Engelske Patient

OBS!!  Filmklubben P8´n gør opmærksom på at der i denne uge ikke vises nogen film, da vi
torsdag aften giver plads til mediciner revyen �What´s Up Doc?�

Hver tordag aften åbner dørene i studenterklubben kl. 19.30, således at du kan nå at købe
kaffe, pils, guf, inden filmen starter kl 20.00.  Den første aften man kommer, betaler man 45
kr. for et medlemskab for resten af sæsonens forestillinger. P8´n er åben for alle � også for
ikke-studerende.

Et blåt & gult øje!
KRISHJÄLP ERBJUDS

Det blir bara värre och värre. Vinter OS är inte längre den stora uppvisning av svensk
dominans
inom de ädla klassiska vintersporterna. Vem minns inte  det ljuva 80-talet då det var Norge och
inte Danmark vi kämpade mot i medaljtävlingen. Det är nog bäst att vi samlas för att prata och
dela våra sårade känslor. Det kan vara svårt att klara sig igenom den tunga vardagen, när man
tror att man är den enda som tappat all livslust...

Vi träffas på torsdag den 26:e kl 15 i kantinen, för att i gemenskap försöka återfå lusten till
att leva.

Till de nyligen immigrerade:
Namnet på vår svenska förening har hitintills varit TRE KRONOR. Tycker ni vi skal behålla
det?

Tutor
HURRRRA, PÅ DEN IGEN...
Kom til tutor-møde torsdag d. 5. marts klokken 1500 i Klubben, så lover jeg, at vi skal snakke
om forskelligt. Måske lidt om problems med psykologi-pensum, hvis I gerne vil det... Da dette
angår alle der skal op i psykologi det næste års tid, så er mødet både for sommer- og vinter-
tutorer.
Da dette bliver mit tutor-møde nr. 50, vil der i dagens anledning være et lille traktement før
kaos bryder løs, og mødet går igang.

Kærlige hilsner    Dan
P.S. Tag nu lige lidt fint tøj på ikke...

Efterlysning
FREMLYSNING
Hermed skal DU opfordres til at give MIG en flaske whiskey, da jeg er svært tørstig.
Med ærbødig hilsen Fassi
NB: afleveringssted og -tidspunkt kan aftales på 33.12.34.62

Revyen
ANGÅENDE REVYFESTEN
LØRDAG D. 28/2-1998
Idet Studenterklubben kun må rumme et vist antal personer forbeholder Revyen og Hus-
gruppen sig ret til at lukke dørene, når lokalet er fyldt.
K.H
Revyen & Husgruppen

Filmklubben P8'N

VB & Indre organer
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FED, FEDERE, PIERRE

en novelle.

Hvis man rejser meget langt ud på landet og pludselig får lyst til noget at drikke, har man et
problem, med mindre man lige præcis har tilpasset sine penge således, at det beløb der skal
bruges er at finde i ens lomme. Med andre ord skal man sørge for at have lige penge; ellers kan
man meget vel risikere at stå med håret i postkassen. Ude på landet cirkulerer der nemlig ikke
penge af den primitive grund, at folk betaler hinanden i naturalier. For eksempel går der et æg
på en sodavand, og en mikrobølgeovn koster en og en halv gris; summa summarum: der er
aldrig byttepenge i kassen så hav altid mange småpenge.

Som man nok kan tænke sig, går der rimelig meget på en mejetærsker eller en
selvbinder, og derfor ligger alle forhandlere af sådanne landbrugsmaskiner inde i byerne; så
kan der nemlig kræves rede penge uden, at landmanden kan tillade sig at blive vred.

Men engang lå der en sådan forhandler langt ude på landet. Ejeren af denne forret-
ning hed Raban Alaban, en albansk indvandrer, som var medlem af den specielle muslimske
retning, som, udover censur af svinekød, også fratager medlemmerne retten til at spise okse-
kød. Han boede i et gammelt hus sammen med sin kone Ebba Christensen og deres søn Pierre
Christensen-Alaban. Raban solgte mange landbrugsmaskiner til de omkringboende bønder,
og eftersom kød svarer til kroner, hvor korn svarer til øre, havde familien altid en helt usæd-
vanlig masse kød i huset; skulle en landbrugsmaskine betales med korn ville det blive noget
rod med transport osv. Det uheldige var nu, at Ebba Christensen var vegetar. Kødet skulle jo
spises, og derfor lavede den lille Pierre aldrig andet end at fylde sig med bøffer og flæsk. Han
gik ikke i skole, da han gik under den ordning, at forældrene underviser i hjemmet. Det gjorde
de nu ikke, men den kontrollør, som skulle sikre, at Pierre blev dannet, fik rabat på en
selvbinder en gang i mellem, så han klagede ikke. Pierre spiste kød hele døgnet rundt; selv i
søvne kunne han svinge medisterpølser ned i sin mave. Derfor var Pierre meget, meget tyk.
Han var faktisk helt utrolig lasket.

Således gik de første tredive år af Pierres liv, men på hans enogtrediveårs fødselsdag
skete der det, at hans forældre omkom på tragisk vis. Pierre arvede nu det gamle bondehus og
mange dusin lader fyldt til bristepunktet med kød.

Indtil dette punkt i sit liv havde Pierre aldrig noteret sig noget usædvanligt ved sine
abnorme kropsproportioner, men eftersom han nu var alene forekom tilværelsen ham lidt
ensom. Derfor tilkaldte han en kæmpe lastvogn, der skulle transportere ham ind til byen. Byen
var meget lille, og man kan nok forestille sig, at byboerne gloede da Pierre ankom. Fraser
såsom �fede svin�, �fedesen� og �King Kong� haglede ned over stakkels Pierre sammen med
de kaskader af rådne tomater, der blev smidt efter ham. Pierre opdagede således hurtigt, at det
var meget upopulært at være overvægtig inde i byen, og derfor bestemte han sig for straks at
tabe mange kilo. Desværre havde han aldrig lært noget og vidste derfor ikke, at det var hans
forskruede spisevaner, som var skyld i hans store vægt, og da han ingen venner havde til at
forklare ham det, fandt han aldrig ud af det. Hvad han selv kunne gætte var, at de store
mængder af kropsbehåring alle landmandssønner har måtte veje godt til. Derfor barberede han
al sin kropsbehåring af, men stadigvæk blev han drillet ude på gaden og ingen badevægt kunne
veje ham uden at blive ganske flad. Han erkendte nu, at han måtte søge mere information om,
hvordan han skulle bære sig ad. Eftersom han ikke kunne læse og ingen gad tale med ham, var
han henvist til fjernsynets meget beskedne information. Han fandt hurtigt ud af, at rygning
nedsætter vægten, og han røg herefter aldrig mindre end tyve cigaretter om dagen. Han
erfarede også at over halvdelen af menneskets krop består af vand, og det påskyndte ham til
straks at købe en syl og en gammel karrusel. Som enhver anden fra landet havde Pierre et
medfødt mekanikertalent, som satte ham i stand til at tune karrusellen til maksimal ydeevne.
Nu prikkede han en masse huller i sine fede fødder, hvorefter han bandt sig i armene til
karrusellen, som han satte i gang.

I en halv time svingede han nu med lynets hastighed rundt, indtil karrusellens motor
brød sammen. Og hvilket resultat! Hans vægt var reduceret med mindst tyve procent pga. Det
væske, som var røget ud fra hans fødder. Men hans glæde fik en brat ende, da den ustyrlig tørst
væsketabet havde medført skulle stilles. Da den var klaret, var han tilbage ved det gamle. Men
Pierre var ikke sådan at slå ud. Han ville nu gå til mere håndgribelige metoder, hvorfor han
købte en økse. Normalt vejer en fod vel omkring 1,5 kilo, men i Pierres tilfælde vejede den
mindst det femdobbelte. Hurtigt fik han hugget begge ben og den venstre arm af, og nu kunne
intet slå skår i hans glæde. Godtnok lignede han på afstand en stor vandkande, men hans vægt
var reduceret med hele fyrre procent! Nu kunne Pierre vejes på en næsten normal badevægt,
men han var ikke tilfreds, og da han en dag så et program om luftskibe, fik han en idé. Han
købte fem store brintballoner og en masse små. Først tapede han dem til strategiske punkter på
sin krop, men da blev der en fhisen og en hvisken når han rullede ned af gaderne i byen. Det
gik så vidt, at Pierre blev kåret som byens mest upopulære menneske, hvilket han faktisk tog
temmelig pænt. Han vidste nemlig hvad løsningen var: Han måtte simpelthen operere ballo-
nerne ind i sin krop. Denne operation, som han selv klarede, tog fire smertefulde dage, men
resultatet var det hele værd. Pierre vejede kun femogtyve kilo nu, men én ting havde han ikke
taget stilling til: Hans rygevaner kunne ikke rigtig forenes med brintballonerne. For sent
opdagede Pierre dette, thi da han tog det første hvæs, eksploderede han med et brag og
destruerede dermed hele byen. Umiddelbart lyder det måske tragisk, men fremtiden skulle vise
sig lysere. Pierres kropsdele var nemlig meget god gødning for jorden der hvor de landte.
Denne frodige jord blev grundlaget for opførelsen af Skt. Petersborg, opkaldt efter selveste
Pierre, og når man i dag ser russernes løgkuppeltårne kan man slet ikke være i tvivl om, at
deres runde form illustrerer deres grundlæggers fede krop.

Martin Laurberg, Hold 106

Mit livs novelle
Indre organer & Steen & Stoffer
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Debat
ANGÅENDE KLAGE OVER EMNEVALG
VED EKSAMEN I SKRIFTLIG KIRURGI, 12.
SEM., JANUAR 98

Det er forhåbentlig de fleste 12. semester studerende bekendt, at der i forbindelse med eksa-
men blev indgivet en principiel klage over emnevalget til hovedopgaven. Denne hang til
gennemsyn og evt. Underskrift ved eksamenskontoret i uge 2.
Klagen er nu blevet behandlet og nedenfor følgende svar er modtaget.
Trods manges frustration i eksamenslokalet er bedømmelsen af de 107 eksamensbesvarelser,
der blev bedømt, i den høje ende, gennemsnit 8,98 (ét 00 og ét 06 resten 7-11), dét kan vi så
glædes over - men også undres, når man tager de mangelfulde besvarelser og svaret fra
eksamenskollegiet i betragtning.
Korrespondancen er videresendt til Studienævnet, da jeg fortsat, eksamenskollegiets svar til
trods, er af den opfattelse, at emnevalget, i forbindelse med en hovedopgave i kirurgi, er
urimeligt, og ikke ønsker, at noget lignende skal forekomme ved næste eksamen.

Med venlig hilsen
Tine Mortensen

Dialog
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