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Tryk:
Tryk 16,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10,
Panum Instituttet 9.2.1, 1171København K,
Blegdamsvej 3, TLF: 35 32 38 26.
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 Det Medicinske Studenterråd

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. 19 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 Det Medicin-
ske Studenterråd, 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: Fase II Fest

Denne                               redaktion:

15-17 Sidste
chance for
billetter til Fase II
fest

Fase II Fest i
Klubben.
Kom glad !

20:00: P8'n viser
"Kids"

P-dag i Klub-
ben Kylle
Kylle Kylle og
så i hegnet

Valg til
Folketin-
get
Husk at
stemme
med ho-
vedet
(under armen)



3MOK & Studiet
Redaktionelt
ER DET DIN DISKETTE?
Her på redaktionen er vi efterhånden de mere eller mindre stolte indehavere af rigtig mange disket-
ter. Hvis du er en af de ulykkelige ejer har du chancen for at få den retur. Du kan komme op på
redaktionen hver mandag fra klokken 14 og kigge i den store diskettepapkasse.

Mvh. MOK red/Jon

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)
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: tirsdag 14.00 - 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00

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
Pernille Bjerregaard, studentersekretær
Træffetid: Mandag 15.00 - 16.00
Birthe Brogaard og Annette Skaaning, sekretærer
Træffetid: dagligt 10.00 - 14.00

REFERAT AF 14. MØDE I STUDIENÆVN FOR
MEDICIN ONSDAG D. 17. DECEMBER 1997 KL.
15.00 I LILLE  MØDESAL, PANUM INSTITUTTET.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat af møde 13
 4. Studieplansrevision
 5. Meddelelser
 6. Eventuelt

Til stede John Dich, Nina Grosman, Louise Isager, Poul Jaszczak (fra kl. 16.30), Olaf Paulson,
Jørgen Hedemark Poulsen, Simon Serbian.

Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Anders Holbech Jespersen (fuldmæg-
tig), Jon Prause (studievejl.), Grete Rossing.
Under personsager deltog endvidere Margit Skousen (studievejl.) samt Gitte Birkbøll.

Afbud Katrine Bagge Iversen, Birgitte Schou Rode.

ad 1 Godkendelse af dagsorden

ad 2 Personsager
Punktet indledtes med en drøftelse af retningslinier for fordeling af 7. semester studerende. Der
var enighed om, at der i videst muligt omfang skulle tages hensyn til studerende med børn samt
studerende, som var involveret i forskningsarbejde.

Louise Isager ønskede indskærpet, at alle relevante oplysninger skulle foreligge i første ansøg-
ning.

En ansøgning om mundtlig eksamen i cellebiologi blev imødekommet, idet studienævnet ikke i
det foreliggende tilfælde kunne acceptere en 10 timers prøve.

Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev tiltrådt.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat af møde 13/97 godkendtes med enkelte tilføjelser/rettelser.

ad 4 Studieplansrevision.
Det er dekanens hensigt, at forslag til ny studieplan skal indsendes til Undervisningsministeriet
inden 1. februar 1998.

John Dich oplyste, at Koordinationsgruppen behandlede 1. del af studiet på møde 16/12-97.
Behandling af 2. del påbegyndes 17/12. Der er endvidere aftalt aftenmøde 22/12, hvor hoved-
parten af problemerne gerne skulle behandles. John Dich og Poul Jaszczak bearbejder herefter
materialet 29.-30. december. Koordinationsgruppen mødes igen 6. og 7. januar for at færdiggøre
arbejdet. Herefter sendes forslaget til høring hos institutledere og semesterudvalg. Herefter  afhol-
des møde i koordinationsgruppen 14/1 for at samordne kommentarerne.

Der er aftalt heldagsmøde i studienævnet torsdag d. 15. januar. Koordinationsgruppen deltager
i dette møde fra kl. 12.30.

De fleste semesterudvalg havde afleveret rapporter. Disse mangfoldiggøres og udsendes til studie-
nævnets medlemmer.

ad 5 Meddelelser
Der er udsendt brev til klinikudvalgsformænd med anmodning om videredistribuering til klini-
ske professorer og lektorer af skrivelse vedr. kliniske ophold for medicinstuderende. I skrivelsen
anmodes om, at alt tilgængeligt materiale - herunder målbeskrivelser, undervisningsplaner, ek-
sempler på vagtplaner for studerende m.m. fremsendes til klinikudvalgene inden udgangen af
1997. Materialet skal herefter bearbejdes af studienævnets arbejdsgruppe.

ad 6 Eventuelt
På forespørgsel fra Simon Serbian blev det oplyst, at der indtil videre udbetales transportgodtgørelse
til studerende, som får klinisk ophold uden for København.

Poul Jaszczak oplyste, at forhandlinger om lokalaftaler vedr. klinisk studenterundervisning er i
gang. Ebbe Trærup og Poul Jaszczak er fakultetets forhandlere. - Der lægges op til en konkret
budgetterig, så pengene følger studenten.

ref.   Grete Rossing

STUDIENÆVN FOR MEDICIN MØDEDATO 4.
FEBRUAR 1998 KL. 13.00
STED LOKALE 9.1.68, PANUM INSTITUTTET

Til stede John Dich, Nina Grosman, Louise Isager, Poul Jaszczak, Lisbeth Ludvigsen, Klara
Vinsand Naver, Olaf Paulson (fra kl. 14), Jørgen Hedemark Poulsen, Birgitte Schou Rode, Simon
Serbian.

Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator) og Grete Rossing.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
.2 .Studieplansrevision
.3. Obligatorisk OSKE efter 8. semester
4 .Mødedatoer foråret 1998 - forslag uddeles på mødet
5. Personsager
6. Rammeplaner E-98
7. Eventuelt

Poul Jaszczak indledte mødet med at byde de nye studentermedlemmer velkommen.

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 6 Rammeplaner E-98 - dog ændredes række-
følgen, således at personsager behandledes umiddelbart efter godkendelse af dagsordenen og
pkt. vedr. studieplansrevision behandledes som næstsidste punkt. Rækkefølgen blev herefter 1-
5-3-4-6-2-7.

ad 5 Personsager
Poul Jaszczak refererede kort et tilfælde af forsøg på snyderi i forbindelse med en skriftlig eksa-
men.

Ikke yderligere til dette punkt.

ad 3 Obligatorisk OSKE efter 8. semester
Fra Laboratoriet for kliniske færdigheder forelå et forslag/anmodning om obligatorisk OSKE
efter 8. semester. Forslaget gav anledning til en del diskussion. Studenterne ønskede ikke flere
elementer gjort obligatoriske. Studienævnet besluttede at meddele laboratoriet, at OSKE forsøgs-
vis kunne placeres den sidste obligatoriske klinikdag.

ad 4 Mødedatoer forår 1998
I foråret 1998 afholdes studienævnsmøde 4/2, 18/2, 11/3, 1/4, 22/4, 13/5, 3/6, 24/6.

ad 6 Rammeplaner - efterår 1998
På grund af det øgede studentertal er der på nogle af semestrene problemer i forbindelse med
afviklingen af undervisningen E-98. Studienævnet besluttede derfor at acceptere at semesterstart
på 2., 4. og 6. semester kan rykkes 1 uge frem, dvs til 24. august 1998.
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Kursus i basal sexologi blev kort berørt, Kursuslederen forlader sin stilling med udgangen af
forårssemestret 1998. Ny kursusleder skal findes. Studielederen tager sig af sagen.

ad 2 Studieplansrevision
I dette punkt deltog koordinationsgruppen.
Indledningsvis redegjorde Poul Jaszczak for den aktuelle status.

Erik Hippe orienterede om arbejdet i koordinationsgruppen.

Et  revideret udkast til studie- og eksamensordning blev omdelt. Udkastet blev herefter gennem-
gået.

Ad § 5: Studentergruppen fandt, at § 5 om syge- og reeksamen ikke imødekom de generelle
ønsker om at få adgang til syge- og reeksamen efter hvert semester. Flere lærere og studielederen
fastslog, at der var tale om et betydeligt ressourceforbrug, som studielederen fandt var urimeligt
under henvisning til, at der således skulle afvikles dobbelteksamen i alle fag, hvilket er i modsæt-
ning til de overordnede principper i studieplanen. Det blev herunder diskuteret om det ville være
muligt at imødekomme de studerendes ønsker vedr. reeksamen i forbindelse med de mundtlige
prøver. Studentergruppen vil fremkomme med ændringsforslag.
Ad § 7, stk: Frameldingsfristen på 10 dage blev diskuteret, delvist i forbindelse med ovenstående.
JD og LC vil inden næste studienævnsmøde undersøge mulighederne for at ændre på frameldings-
fristen.
Den foreslåede eksamen efter 1. semester ønskede de studerende af pædagogiske og sociale
grunde at ændre til en tentamen med den begrundelse, at det ville være for tidligt i studiet at afholde
egentlige eksamener. Dette blev tiltrådt.
De foreslåede eksaminer efter i forbindelse med 4. og 6. semester blev diskuteret. De studerende
fandt, at forslaget ikke imødekom de overordnede ønsker om integration samt at den afsluttende
prøve efter 6. semester ville være alt for stor. Det blev fra koordinationsgruppens side pointeret,
at det efterhånden mere var tale om et politisk dokument og opfordrede til, at studienævnet tog
stilling til udkastet under hensyntagen hertil. Det var ikke muligt på mødet, at nå til enighed om
prøverne i forbindelse med 4.- 6. semester.
Herudover blev der foreslået en del rettelser hvad angår indstillingsbetingelser mm. til enkelte
prøver.
Ad § 8: Koordinationsgruppen foreslog at skematimetallet på 1.- 3. og 4.- 6. semester sættes til ca.
13 skematimer pr. uge, hvilket er det samme som for nuværende. Hvad angår skematimetallet på
7.- 10. og 11.- 13. semester forslår man, at det nuværende skematimetal opretholdes. Dette blev
p.gr.a. det sene tidspunkt ikke diskuteret nøjere.

Fra studenterside var der en del indvendinger mod og kritik af eksamensopbygningen, som
afveg væsentligt fra det første udkast. Studentergruppen fandt ikke, at udkastet imødekom de
overordnede principper for en ny studieplan.

ref.   Grete Rossing

KONTROL AF EKSAMENSTILMELDINGER

Nu er alle eksamenstilmeldinger til sommereksamen 1998 indtastet på edb. De studerende, der
vil kontrollere, at vi har tastet tilmeldingerne korrekt kan derfor kontrollere det på de lister, vi
har hængt op foran Studie- og eksamenskontoret, 9.1.55a (på samme opslagstavle, som
karaktererne bliver slået op).

I kan også gå på Internettet på adressen: http://www.ku.dk/selvbetjening og kontrollere
jeres tilmeldinger der.
På samme adresse kan I ligeledes se jeres opnåede karakterer og gennemføte kurser m.m.

Har I indvendinger til de tastede eksamenstilmeldinger (hvis I mener vi har tastet forkert o.l.)
skal I kontakte Studie- og eksamenskontoret senest mandag den 23. marts 1998.
Hvis nogen har �glemt� at tilmelde sig eksamen, skal man søge dispensation.

Til sidst skal vi gøre opmærksom på, at vi i indtegningsugen modtog flere eksamenstilmeldinger
uden underskrift. Disse blanketter skal underskrives, før du bliver indkaldt til eksamen.

Hvis du har dispensation til at blive fritaget for dele af en eksamen eller du skal til en speciel
eksamen og du ikke har gjort opmærksom på det til indtegningen, skal du også straks kontakte
Studie- og eksamenskontoret så vi kan tilrettelægge eksaminerne.

Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte Studie- og eksamenskontoret.

Med venlig hilsen

Studie- og eksamenskontoret

Studiet
Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i 1998 for ; UGE 12

Dag / dato. Træffetid. Telefontid. Vejleder. Bemærkning.

Mandag 10 - 13 13 - 14 Margit B. Skousen
Onsdag 16 - 19 15 - 16 Jes Braagaard           Møde  ml. kl. 15-17.30
Torsdag 16 - 19 15 - 16 Palle Rasmussen

PRIMÆR INTERNATIONALVEJLEDER

Dag / dato. Træffetid. Telefontid. Vejleder. Bemærkning.

Tirsdag 10 - 13 13 - 14 Jon Prause

OBS !!! Jon Prause behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS o.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 t lf. 35 32 70 92lokale 9.1.41
Pia Henriksen tlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

EKSTRA TRÆFFETID FOR STUDIEOPHOLD I UDLAN-
DET !!!

Christian Heilman har onsdag den 11/3 klokken 9-16 ekstra træffetid for udlandsophold uden
tidsbestilling.

Jon Prause har mandag den 16/3 klokken 12-16 ekstra træffetid for udlandsophold uden
tidsbestilling.

SEMESTERFRI ELLER ORLOV?

Hvis du på et tidspunkt i dine studier ønsker at holde pause, er der to måder at gøre dette på.
Du kan holde semesterfri eller tage orlov.  Men hvad er forskellen?

Semesterfri
Dette vil være at fortrække for langt de fleste.  Det indebærer, at man undlader at melde sig
aktivt til det kommende semester.  På den måde vedbliver man at være immatrikuleret.  Man
kan deltage i eksamen, såfremt man opfylder indtegningsbetingelserne, man kan modtage SU,
såfremt man overholder studieaktivitetskravene, du er valgberettiget og du kan købe bøger
med studierabat i bogladen.  Kort sagt beholder du alle de rettigheder studerende har, men du
følger ikke undervisning i semesteret.  Når du ønsker at starte, skal du blot være opmærksom
på at tilmelde dig aktivt til semesteret.

Orlov
Du kan kun i særlige tilfælde få orlov i løbet af det første års studier. Herefter kan du frit tage
orlov fra universitetet.  Dette indebærer, at du i orlovsperioden ikke længere er studerende.  Du
må ikke gå til eksamen i det semester hvor du har haft orlov, du kan ikke modtage SU og du
må ikke deltage i valg til styrende organer.  Under normale omstændigheder er du ikke
berettiget til at modtage bistandshjælp i orlovsperioden.  Vær yderligere opmærksom på, at
orlovsperioder tæller med som studietid i forhold til tidsfristerne til beståelse af anatomi og
kemi samt fase I og II på studiet.  D.v.s. �uret� sættes ikke i stå fordi du holder orlov.

Har du taget orlov midt i et semester, har du ret til at få gentaget undervisningen du er gået glip
af.
Under orlov kan man fortsat være medlem af, og tage vagter igennem FADL.

Grundlaget for universitetets orlovsregler er undervisningsministeriets bekendtgørelse om
adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser.  Ansøgning om orlov
indsendes sammen med fornyelsesdelen af årskortet til eksamenskontoret.

Efter endt orlov skal man selv huske at tilmelde sig aktivt til semesteret.
En orlovsperiode kan afbrydes.  Afbrydelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet
får meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovsbekræftelsen afleveres.

Iøvrigt er det nok en god ide at kontakte studievejledningen, såfremt du påtænker at holde en
pause i studierne.
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HVAD MÅ JEG TJENE?

Når du modtager SU er det begrænset hvad du må tjene ved siden af.  Dette skal du være
opmærksom 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. overskydende 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, Fiol-
stræde 22, 1171 Kbh. K.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Fase I
OSVAL I FORSIDER

Mandag den 2. marts udløb afleveringsfristen for forsider til forårssemesterets
OSVAL I opgaver.

Hvis du er en af dem der endnu mangler at aflevere din forside, så se at få det gjort snarest!
Forsider kan afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet, hvor forsiden også skal afleveres
i udfyldt stand.

DEMONSTRATORER  PÅ MIKROSKOPISK
STUDIESAL

Hermed en oversigt over  hvornår der er demonstratorer på den mikroskopiske studiesal i
forårssemestret.  Demonstratorerne kan svare på spørgsmål vedrørende almen histologi  (4
sem.) og speciel histologi  (5.-6. sem.)  -  fx : hvordan  ser  ... ud ?   Hvordan genkender
jeg....?  osv. -  og  kan være behjælpelige med gode råd  til  en bedre spotteknik  og  til
afhjælpning af differentialdiagnostiske problemer  (hvordan ser jeg forskel på  ....og....?)
 .
DATO TIDSRUM DEMONSTRATOR

MARTS
Torsdag  19/3 12 - 16 Nina Nicolaisen
Fredag    20/3 13 - 16 Nina Nicolaisen
APRIL OG MAJ
Mandag    6/4 12 - 16 Nolan Mattsson
Onsdag . 15/4 10 - 15 Frederik Hengstenberg
Fredag    17/4 10 - 17 Nina Nicolaisen
Onsdag   22/4 10 - 18 Frederik Hengstenberg
Fredag    24/4 15 - 19 Nina Nicolaisen
Mandag  27/4 10 - 14 Frederik Hengstenberg

15 - 19 Nina Nicolaisen
Tirsdag   28/4 15 - 19 Nina Nicolaisen
Onsdag   29/4 10 - 15 Frederik Hengstenberg

15 - 19 Nina Nicolaisen
Torsdag  30/4 15 - 19 Nina Nicolaisen
Fredag      1/5 10 - 19 Frederik Hengstenberg

15 - 21 Nina Nicolaisen
Mandag    4/5 10 - 12 Frederik Hengstenberg

12 - 21 Nina  Nicolaisen
Mandag  18/5 10 - 14 Frederik Hengstenberg
JUNI
Onsdag     3/6 11 - 15 Frederik Hengstenberg
Mandag    8/6 12 - 16 Nolan Mattsson
Torsdag  11/6 15 - 19 Nolan Mattsson
Fredag    12/6 10 - 21 Nolan Mattsson

10 - 15 Frederik Hengstenberg
Mandag  15/6 10 - 19 Nolan Mattsson

15 - 20 Frederik Hengstenberg
Onsdag   17/6 12 - 19 Nolan Mattsson
Torsdag  18/6 10 - 13 Frederik Hengstenberg

12 - 19 Nolan Mattsson
Mandag  29/6 12 - 19 Nolan Mattsson

Bemærk :  Ovenstående  demonstratortider skal  ikke forveksles med studiesalens åbningsti-
der ,  idet studiesalen  også har åbent uden for de anførte tidsrum (bare uden en demonstrator
til stede)),  nemlig på alle hverdage fra 10 - 16  i Marts  og i de følgende  måneder (normalt)  fra
9 -19.

Fase II

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
godkendes som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken �Kur-
ser 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-
sekretariatet.

OSVAL II FORSIDER

Den 1. marts udløb afleveringsfristen for forsider til forårssemesterets OSVAL II opgaver,
hvis du forventer at gå til eksamen i OSVAL II i denne eksamenstermin.

Hvis du påbegynder din opgave i løbet af semestret, og først skal til eksamen i et senere
semester, skal du bare aflevere forsiden når du har fundet en vejleder og besluttet dig for et
emneområde.
Tilmelding til eksamen skal finde sted i det semester hvor du forventer at gå til eksamen.

Hvis du er en af dem der burde have afleveret din forside, så se at få det gjort snarest!
Forsider kan afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet, hvor forsiden også skal afleveres
i udfyldt stand.

VKO-KURSUS I IDRÆTSMEDICIN

Kursus i idrætsmedicin er i foråret 1998 på 3 dage.
Kurset afholdes den 18. - 19. - 20. maj 1998 og tilmeldingsblanketter kan
afhentes uden for VKO-sekretariatet, lokale 9.1.41.
Fristen for tilmelding er den 1. maj 1998.
Kurset godkendes som 3 dages VKO.

VEDR. OPGAVE 2 I MEDICINSK VIDENSKABS-
TEORI II 8.SEM FORÅR 98
Opgave 2, der en en gruppeopgave, udleveres ved forelæsningen den 11.3.98.Opgaven
kan desuden hentes på Afd.f.Medicisk Videnskabsteori (Panum Bygn). Opgaven lig-
ger i bakken på bordet overfor lokale 22.3.22. Opgaven skal afleveres den 23.4.98 her
på Afdelingen i lokale 22.3.5. M.v.h. Kirsten Kjær

Studiet



6 Annoncer & Studiet
Annoncer
MEDICINSK KOMPENDIUM SÆLGES

14. UDGAVE � HELT NYT OG UBRUGT

2500 KR.

TLF. 38 10 40 12
E-MAIL: COARCTATIO@YAHOO.COM

RESERVELÆGE  I
 FORSVARET.
En uddannelse med
muligheder.

Få en orientering om denne uddannelse og dine muligheder i forsvaret.

Overlæge H.O.Jørgensen Forsvarets Sanitetsskole og
Reservelæge F.Løye Forsvarets Sundhedstjeneste orienter herom

Torsdag den 26 Marts 1998
kl 1600 � ca. 1800
på
Forsvarets Sanitetsskole
bygning 30, klasselokale E.

Jægersborg Kaserne
Jægersborg Álle 150
Gentofte

Alle er velkomne.

Buslinierne 169 og 179 lige til døren

OVERSÆTTELSE / NORSK

Vi søger lejlighedsvis hjælp til oversættelse af medicinske tekster og patientinformationer m.v.
fra dansk/engelsk til norsk.

Kontakt venligst

NORMA ApS (Nordic Medical Advisers)
Minga Liljeström
T: 45 76 33 05
F: 45 76 33 06
E-mail: norma@inet.uni2.dk

BØGER SÆLGES

FASE 1:

Sobotta: Atlas of human anatomy, bind 1+2, 11. udg. 1000,-

England: Brain and spinal cord, neuroanatomisk atlas 225,-
og lærebog.

Matthiessen: Regionær anatomi, 4. udg. 75,-

Kane: Physics, 3. udg. 150,-

FASE 2:

Tommerup: Medicinsk Genetik, 3. udg. 50,-

Ballegaard og Due: Basal patologisk anatomi. 75,-

Roitt: Essential Immunology, 8. udg. 150,-

Alle bøger er i god stand!

Henrik Laugesen
  35 38 04 73

BØGER FRA 8. OG 12. SEMESTER

1) : Sundheds tjeneste og Sundheds politik.
Signild Vallgårda.1.udgave.        100 kr.

2) : Medicinsk Kompendium. 14. udgave.
Næsten helt nyt, i perfekt stand, ingen overstregninger   1800 kr

tlf. 35829004. Efter kl. 17.

BØGER SÆLGES

Medicinsk kompendium, 14. udgave, 1994.  Næsten ubrugt, ingen streger.
Pris: Kr. 2000 (nypris 2995)

Kampmann, J.P mfl. : Farmakologi - Basal og klinisk (Fadl� s forlag, 1.udgave)
Pris: Kr. 300 (nypris 595)

Stryer, L: Biochemistry (3.udgave)
Pris: Kr. 150

Henvendelse: Tlf: 20892202

BØGER SÆLGES:

*Basal og klinisk farmakologi.
  Ingen understregninger eller noter. Pris 300,-

*Pensumbeskrivelser og kompendier i immunologi, bakteriologi, virologi og parasitologi.
                                                                                          Sælges samlet for 200,-

*Genetics in medicine. Thomson & Thomson.  Pris 200,-

Henvendelse:  Lene  35 37 41 55

Studietilbud

FYSIOLOGI PÅ INTERNETTET

Hvor går man hen når man har et brændende spørgsmål omkring et fysiologisk
emne, en kommentar til lærebogen eller undervisningen? Skriv et indlæg
på den nyoprettede diskussionsgruppe news:dk.ku.fysiologi. Den ligger
på Københavns Universitets newsserver news.adm.ku.dk. For at læse
og skrive indlæg skal man benytte en Web browser (fx Netscape Navigator
eller Microsoft Internet Explorer). For at programmet kan finde
diskussionsgruppen skal man sætte feltet Discussiongroups (News)
server under preferences til: news.adm.ku.dk. Ideen med diskussionsgruppen
er dels at fremme diskussionen studenterne i mellem, og dels at give en nem
mulighed for at komme i kontakt med lærerne i faget. Det er vores håb,
at mange studenter og lærere vil benytte sig af denne nye mulighed for
kommunikation.

Som et yderligere IT tilbud har vi desuden lagt en dansk lærebog i
basal nyrefysiologi på vores hjemmeside under adressen:
http://www.mfi.ku.dk/teaching. Bogen er skrevet af læge Michael
Karlsen, og stilles til rådighed for medicinstuderende og andre
interesserede. Teksten er i Adobe�s Acrobat format (.pdf filer), og for
at læse den skal man have programmet Acrobat Reader på sin maskine.
Dette program kan hentes gratis på adressen: www.adobe.com eller
www.ambia.com.

Da både diskussionsgruppen og lærebogen er forsøg på bedre at udnytte
IT-teknologien i undervisningen, hører vi gerne kommentarer omkring
disse initiativer. Har du en god ide til hvor vi med fordel kan
benytte IT-teknologien i undervisningen hører vi meget gerne fra
dig, fx på vores nyoprettede diskussionsgruppe news:dk.ku.fysiologi.

med venlig hilsen
Niels-Henrik Holstein-Rathlou
Forskningsprofessor
Medicinsk-Fysiologisk Institut
niels@mfi.ku.dk

Læsemakker søges
LÆSEMAKKER SØGES TIL GENETIK OG
EVENTUELT 8. SEMESTERS EKSAMENER.

Vi gennemgår både pensum og løser opgaver.

Dorte Nørgaard, 35 36 11 37
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HUMANBIOLOGI

Humanbiologi
Humanbiologi er en tværfaglig, forskningsorienteret overbygningsuddannelse med fokus på
de basalbiologiske forhold, som har betydning for forståelsen af den menneskelige organis-
mes 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, farmako-
logi, genteknologi, videnskabsteori, forsøgsdyrskundskab, isotopteknik m.v. To ophold på
henholdsvis en klinisk og en paraklinisk (laboratorie) hospitalsafdeling indgår.
De sidste års specialestudium udføres individuelt under vejledning og afsluttes med en skrift-
lig 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 grup-
per, 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 problemstil-
linger 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 uddannel-
ser. Iøvrigt anlægges en samlet vurdering, hvori f.eks. også indgår tidligere forsknings-
aktivitet, karakterniveau 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

FADL

MERE ARBEJDE TIL SPV-VAGTER 2
Med et overvældende flertal på 42 ud af 56 besvarelser for at arbejde på plejehjem og med
pasning af terminalpatienter, vil vi give grønt lys til, at vagtcheferne kan arbejde videre med
dette.   Til videre oplysning kan vi fortælle, at de resterende 14 besvarelser fordelte sig med 2
blanke og 10 blandede for og imod.

Og dagens vinder er ANN-BRITT ANDERSEN 4.SEM.  Hun kan hente sin præmie på
FADLs sekretariat 1.2.20 (Præmien skal afhentes inden 14 dage, ellers drikker arrangørerne
den).

Med venlig hilsen  Margrethe og Emil.

Efterlysning
FREMLYSNING
På foranledning af en fortvivlet ung dames nødråb opsnappet en sen nattetime på Traffikken,
skal følgende bringes.
�Hvordan kan det lade sig gøre at to jakker fra samme person �forsvinder� i løbet af to fester
- 6 dage?
Er folk nogle kæmpe FCK-fans?
Fie 107, 45850818"

Undertegnede blev endvidere bedt om at gøre fremlysningen lidt morsom - sagens graverende
natur taget i betragtning skønnes dette dog uværdigt.

SÅ TAG JER DOG SAMMEN!

EFTERLYSNING
Jeg begræder stadig tabet af min jakke, som forsvandt under mystiske
omstændigheder hin nat i studenterklubben under revyfesten 28.02.98. Det er
en sort og rød læder-motorcykeljakke, der ikke længere skærmer mig mod regn
og vind. Jeg savner den!! - Og beder alle med spor i sagen kontakte mig. Du
kan
- ringe 32876277,
- maile  abitz@mdb.ku.dk
eller alternativt hænge huden tilbage i klubbens garderobe.

Dusør udloves - Maja Abitz, hold 304

Studiet & Indre organer
BILLETMRK. 1998
FODBOLDHOLD SØGER MÅLMAND

Til rart, sjovt og forpligtende boldspil. Du skal være M mellem 18 og 35 år, et sted mellem
1. og 13. semester, være over 160 cm og være udstyret med to arme og to ben, som du har
nogenlunde kontrol over. Desuden er det måske en fordel, hvis du har prøvet at gribe en
fodbold 2-4 gange før i dit liv. 100% psykisk balance er ikke et krav. VI ER det ene af Panums
to fodboldhold, vi spiller i DAIs B-række og er ofte til kampe mellem 1.april og 1.november.
Vi ynder at bære læder-fodtøj og løstsiddende nylondragter med numre af forskellig art.
Omkring 86% sygdomfri og har gode intentioner om et længerevarende forhold, der bygger
på kærlighed og kontaktsport.
Så sidder der et par målmands-handsker groet fast til dine hænder eller baller så tag kontakt
til...

Henrik O på 33144009-21

Da vores hold i den senere tid har været ramt af, at nogle stamspillere er taget til udlandet, mens
andre blot har taget JUDAS-frakken på, må du meget gerne ringe til ovenstående, hvis du ikke
lige er så frisk på målmandsposten, men gerne vil spille lidt seriøst bold alligevel.
Kærlige hilsner fra A-HOLDET     ved Dan



8 Vagtbureauet Meddeler
SPV - VAGTER

Ugestatistik for ugen: 2/3 - 1998 - 8/3 -1998

ma tir ons tor fre lør søn ialt         %
07-15
bestilt   8  11  5  8  9  25  6  72
07-15
udækket  0  2  0  0  1  1  0  4          5,5
15-23
bestilt  22  19  19  18  21  18  9  126
15-23
udækket  0  0  0  0  0  0  0  2 0
23-07
bestilt  24  18  15  16  24  15  11  123
23-07
udækket  0   0  0  0  0  2  0  2       1,5
ialt
bestilt  54  48  39  42  54  58  26  321
ialt
udækket  0  2  0  0  1  3  0                  6     1,9
dæknings
%  100   96  100  100  99  95  100

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:   2/3 - 1998 - 8/3 -1998

man tirs ons tors fre lør søn ialt
ledige
hold  4  6  4  5  8  8  8
arbl.
vagter  13  18  16  14  20  23  23  127
planlagte
vagter  24  24  24  24  24  24  24  168

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: 168
Antal arbejdsløse vagter i ugen: 127
Arbejdsløshedsprocent: 76 %

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE
uge 11

Træffetider:

OBS: Der er kommet nye åbningstider på Vagtbureauet. LUKKET både Tirsdag og Fredag
for personlig henvendelse. Vagtchefernes træffetider forbliver uændret.

Mandag 13 - 14
Onsdag 13 - 14
Fredag 13 - 14 (Kun telefonisk henvendelse)

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Vi er desværre nødt til at være lidt mere strikse
med at afvise henvendelser udenfor træffetiderne, da vi også på vagtchefkontoret er skåret ned
i tid. Hvis I har akut behov for at tale med en vagtchef, så læg en besked i vagtafdelingen og
bed om at blive ringet op.
________________________

ARBEJDSSKADER:
Det sker jo desværre med jævne mellemrum at vores medlemmer pådrager sig en arbejds-
skade. Hvis du skulle være uheldig så husk at få skrevet en arbejdsskadesanmeldelse. Det er
din sikkerhed det kommer an på. Du skal ikke spille superman eller superwomen - Ingen vil
takke dig for det. Når du udfylder en arbejdsskadesanmeldelse så husk at du skal have et kopi
af anmeldelsen. På visse hospitaler skal den forbi stedets �Sikkerhedsudvalg�, som så sender
dig kopien.
En af vores opgaver som vagtchefer er, at sikre dig tilfredsstillende arbejdsbetingelser. Derfor
vil vi meget gerne have henvendelser, hvis du på din vagt oplever noget som ikke �går efter
bogen�. Vi vil selvsagt meget gerne have et overblik over, hvilke typer af skader vores

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. Hvis du er på hold og derfor ikke kan vedlægge styrke-
listen, angiver du blot hvilke vagter, der tages forskud på.

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.

UDBETALING AF FERIEPENGE OPTJENT I
1997

Vagtbureauet har i uge 9 udsendt FERIEPENGEKORT for det ferieår, der starter 1. maj 1998.
Hvis du ikke har modtaget FERIEPENGEKORT, så kontakt Vagtbureauet.

UDBETALINGEN

Hvis du vil have feriepenge udbetalt i 1. feriepengekørsel, skal dit feriepengekort være Vagt-
bureauet i hænde senest onsdag den 25. marts 1998. Dine feriepenge vil derefter være til
rådighed på din konto torsdag den 2. april.

Derefter køres der feriepengekørsler hver anden uge:

- Aflevering af feriepengekort ULIGE uger torsdag inden kl. 10.00
- Udbetaling af feriepenge LIGE uger om torsdagen

NB! Hvis dit feriepengebeløb er UNDER 500 kr., er pengene til disposition onsdag den 2.
april. Vagtbureauet skal ikke have disse feriepengekort tilsendt!

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!
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medlemmer kommer ud for. Dette kan vi imidlertid kun gøre, hvis du sender os et kopi af din
arbejdsskadesanmeldelse.
________________________

HYGIEJNISKE PRINCIPPER:
Efter ønske fra vores brugere er her lige en lille opsang fra vagtcheferne omkring emnet
hygiejne. Der er desværre en del af vores medlemmer som har glemt alt hvad der lærte på
SPV-kurset omkring hygiejne. Er du i tvivl om hvordan du skal forholde dig, så læs afsnittet
i SPV-bogen igen.
PAS PÅ DIG SELV - ingen andre gør det!!!! Husk Handsker ved bl.a. mundpleje, sårpleje og
kontakt med urin og afføring. Gør ikke som de andre, men hvad der er rigtigt.
________________________

NYE RINGETIDER PÅ OPSKRIVNINGEN:
På grund af omstruktureringer og nedskæringer i vagtafdelingen er der sket en ændring i
ringetiderne. Det som tidligere var en dårlig ringetid, kan i dag godt være en god.
Ligeledes vil der være 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

Hvis du misser din ringetid, så mister du din opskrivning. Lad være med at skælde ud på
vagtafdelingen. De administrerer de regler de har fået udstukket. Er du utilfreds så kontakt
vagtchefen .
Hjælp vagtafdelingen så de kan hjælpe dig.
________________________

AFTALER MED VAGTAFDELINGEN:
Hvis du lagt dit telefonnummer i vagtafdelingen med henblik på at få en vagt, er der visse ting
DU bedes overholde:
Vagtafdelingen gemmer ikke på vagter til du er færdig med din 2 timer lange samtale med tante
Oda (du får ingen vagter, hvis du er optaget) Vent med lange samtaler!!!!
Du skal ikke ringe ind til Vagtbureauet med jævne mellemrum for at høre om de har glemt dig
- Det har de ikke. Vagterne bliver tildelt efter opskrivningsdato.
Hvis du har telefonsvarer og har aftalt at ringe tilbage, så skal du også huske det - ellers får du
ingen vagt!!!!
 ________________________

TIL ALLE VENTILATØRER PÅ VT-
FLYVERHOLD MED OVER 100 VT-TIMER,
OG VORES AFDELINGSHOLD.
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.

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 3. kursusdag. (VT-kurset er nu på 2 hverdag og 3 hele
lørdage)

Med venlig hilsen

Lars Vadstrup og Jakob Lundborg
Vagtchef Vagtchef

(Den er god nok, vi er fra den 1. marts 1998 to vagtchefer!!)

Filmklubben P8'n

præsenterer

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben
klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf
inden filmen starter kl. 20.00. Den første aften man
kommer, betaler man 45 kroner for et medlemskab for
resten af sæsonens forstillinger. P8'n er åben for alle �
også for ikke-studerende. Og husk: Film skal ses i
Studenterklubben � og på lærred. KOM GLAD !

En film af Larry Clark

Kids
Torsdag den 12. marts kl. 20.00

Et kontroversielt portræt af teenagere i NY som
eksponerer en foruroligende verden. I løbet af et
døgn følger vi Telly (Leo Fitzpatrick) hvis idé om
sikker sex er, kun at have sex med jomfruer. Men
en pige, Jennie (Chloe Sevigny), én af hans tidli-
gere "usikre" udskejelser, bliver konstateret HIV-
positiv.
Dog udsætter han flere intetanende ofres liv på
spil...
   Længde: 1 t. 32 min.
   Forfilm: Pejsen

VB meddeler & P8'N

ANNONCER

Hjemme VT-hold 4699

søger 2 medlemmer

Holdet passer en ældre mand der er respiratorbruger

Vagterne ligger udelukkende som 10-timers nattevagter.

Du skal kunne tage 3-6 vagter pr. måned og deltage i holdmødet torsdag den 19. marts kl. 19.00.

Ansøgningskrav: 150 VT-timer.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 12. marts kl. 12.00, på Vagtbureauet.

Yderligere information, kontakt holdleder Asger Larsen tlf. 32955202.
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UNIVERSITETSBOGLADEN
PANUMBOGLADEN  NATURFAGSBOGLADEN
Hvis du har en god ide til et studentersocialt arrangement,men lige mangler nogle penge så fat
mod!. Bogladen har nemlig øremærket penge fra et eventuelt overskud til studentersociale
formål.
Vi støtter gerne projekter der kan styrke det studentersociale liv på Panum, men giver ej
�driftsstøtte�, dvs. støtter et projekt vedvarende. Opstartshjælp og  især engangsudgifter
hjælper vi gerne med.

Ansøgningsfristen er den 1. april

Ansøgninger stiles til forretningsudvalget for Panumbogladen. Der skal være et gennemsku-
eligt budget vedlagt samt navn, adresse og telefonnummer på en kontaktperson. Endvidere
ønsker vi at vide, om der er søgt penge andre steder. Hent eventuelt en vejledning i
Panumbogladen hvor ansøgningen også skal afleveres, eller se vores hjemmeside på adres-
sen: www.universitetsbogladen.dk
De øvrige ansøgningsfrister er 1.juni, 1.oktober og 1.januar.

Vi håber at se en masse initiativrige ansøgninger.

På FU-Panums vegne

Mads Hornum

IMCC
IMCC FORÅRSMØDE

                         27. - 29. Marts ved Silkeborg

                 Det er blevet tid til IMCC ´s forårsmøde, - og vi har fundet stedet -

                               PARADISLEJEREN!

Vor alles fader Professor Henrik R. Wulff åbner mødet fredag aften. Med i IMCC helt tilbage
dengang det hele startede, -
med til at opstarte IFMSA, - og idag ærespræsident for IMCC. Vi kender alle hans navn fra
brevpapiret, men hvem er han? -
Kom til Paradislejeren og se giraffen! Wulff vil holde et foredrag om sundhedsvæsnets etiske
basis i forskellige dele af
verden, - et emne han også gav oplæg om på sidste års Ethical Student Conferens, med stor
aplaus!

Hele lørdagen er afsat til et endagskursus i motivering, kommunikation og samarbejde. Vi skal
lære noget nyt! Vi
samarbejder og kommunikerer allerede på livet løs i IMCC, - men kunne vi ikke gøre det
bedre? Hvorfor kommer der ikke
flere til månedsmøderne end der gør? Hvorfor ved nogle medicinere ikke hvad der sker i
IMCC? Hvorfor er der nogle
udvalg man aldrig hører fra, - og hvorfor er lokalformændene så kedelige og enten gamle eller
halvskaldede? Harry Milter
har erhvervet sig ved at afholde kurser om samarbejde og kommunikation siden 1990, og har
afsat hele lørdagen i
paradislejeren til samme!

Lørdag aften kommer havd vi alle sammmen naturligvis kommer til paradislejeren for - FEST
FEST FEST FEST!!!!! til den
lyse morgen. Husker i Port Athur? Der er også denne gang tale om et surprise-party, hvorfor
vi ikke her kan afsløre for
meget, men tro os, - Port Athur vil minde om en børnefødselsdag sammenlignet med denne
lørdag aften i Paradishytten. Find
dansetrussen frem, kridt skoene og tag dit fineste tøj ud af skabet, - intet kan være for fornemt
til denne gallafest! Du fortryder
sikkert at være taget med, - men helt sikkert er det, at du fortryder det langt mere, hvis du ikke
gør!

Tilmeld dig nu på dit lokalkontor eller mail: U951685@svfedb.aau.dk, - senest den 19. marts

IMCC refunderer alle deltageres rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i mødet!

Program:

Fredag:

    17:00 Ankomst (senest!)

    18:00 - 19:30 Foredrag v/ Henrik Wulff

    19:30 - 20:30 Aftensmad

    20:30 - ? Udvalgsmøder, - Exchange arbejder hele natten - for os andre vil
    der være musik m/ let flirteri

Lørdag:

    06:30 - 07:00 Islandsk morgengymnastik v/ Magnus Jónsson

    08:30 - 09:30 Morgenmad

    09:30 - 16:30 Kursus om Kommunikation og samarbejde afbrudt af frokost.

    16:30 - 18:30 Gøren-sig-lækker (kvinder)

    18:20 - 18:30 Gøren-sig-lækker (mænd)

    18:30 - 20:00 Gallamiddag

    20:00 - ? Gallasurprise med underholdning og dans til den lyse morgen

Søndag:

    08:00 Fælles afgang for de af os, der har nogle syndere at bekende, efter gårdsdagens
udske-     jelser til den nærmeste katolske kirke, anført af Morten og Lone. Gudstjenesten
holdes v/ Pastor    Bent Jørgensen

    10:00 - 11:00 Morgenmad

    11:00 - 12:30 Fodboldkamp Fastlandet vs. Øboerne

    12: 30 - ? Oprydning + Afregning

Praktiske oplysninger:

Pga. Begrænsede midler opkræves max 75 kr. for mad

Medbring: Sovepose, varmt tøj, kondomer + godt humør

Drikkevarer sælges til indkøbspris (vin + øl)

Tilmedling er nødvendig, - senest d. 19 marts til lokalformændene eller
U951685@svfedb.aau.dk

Da vi allerede har en foredragsholder på programmet fredag aften kl 18:00, - opfordrer vi folk
til at komme samlet fra de tre byer, - således, at man er der senest
klokken 17:00 fredag aften.

DEBAT-EFTERMIDDAG OM TORTUR UDSAT!

Debat-eftermiddagen om tortur annonceret i sidste uge i MOK er udsat til tirsdag d. 21/4 kl.
16.30.

Tortur er et verdensomspændende problem som også berører dig som stud. med.  Refugees
and Peace, en undergruppe af IMCC, byder derfor i samarbejde med Rehabiliterings Center
for Torturofre (RCT) til debat-eftermiddag som bl.a. vil omhandle: hvad er tortur, medicinsk
etik, behandling af torturofre samt benytte casehistorier til at belyse forskellige aspekter af
tortur.
Endvidere vil RCT fortælle om muligheden for at skrive OSVAL II igennem dem og deres
centre rundt omkring i verden.
Nærmere information følger i de kommende ugers MOK.

Refugees and Peace

ZIMBABWE VCP

Kunne du tænke dig at prøve kræfter med et helt nyt primær-sundhedsprojekt? At arbejde med
sygdomsforebyggelse, bæredygtig udvikling, participatoriske, kvantitative og kvalitative me-
toder i et samspil med antropologer, land- og skovbrugsstuderende? At bo midt på den
zimbabwianske savanne? At undersøge traditionelle behandlingsmetoder hos den
zimbabwianske landbefolkning? At strukturere et sundheds uddannelsesprogram.....og me-
get, meget mere?

Zimbabwe VCP er et helt nyt tværfagligt IMCC projekt i samarbejde med land- og skovbugs-
studerene, samt antropologer. Projektet er lokaliseret i et landområde med en population på ca.
3500. Projektets overordnede mål er at højne den generelle levestandart i området ved at øge
organiseringsevnen og en bedre udnyttelse af humane og naturressourcer.

Projektets rotationer strækker sig over syv måneder henholdsvis fra 1.feb-30aug, og 1.aug-
26.feb. Ved hver rotation udsendes 2 medicin studerende, 2 land- eller skovbrugs studerende
og en antropolog. De studerende arbejder frivilligt på projektet men flyrejse, vaccinationer,
forsikringer, forberedende kurser samt kost og logi i Zimbabwe finansieres af projektbudgettet.
De deltagende forpligter sig ud over selve projektperioden på 7 måneder til at engagere sig i
projektgruppens arbejde i Danmark 6 måneder før og efter udsendingen.

ANSØGNINGSFRIST ...ansøgere til 2. 3.og 4. Rotation skal allerede nu til at tænke sig
om. Din ansøgning skal være os i hænde inden d. 1.April 1998. Dvs er du muligvis
interesseret i at deltage i projektet i en af  perioderne startende aug. �98, feb. �99 eller
aug. �99...så få en folder på IMCC kontoret Panum 9.2.2 Eller kontakt evt. IMCC kontoret
i dets åbningstider eller på tlf. 3532-6411, eller via e-mail zimbabwe@imcc.dk

Bogladen
Indre organer
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RUSVEJLEDNING

Busserne til weekend-seminaret kører fra Panum henholdsvis kl. 15.00 og 17.00. Eftersom
Grp. 8 har været så rare at proklamere at de tager bussen kl. 15.00, vil KG hermed være så rare
at tørre aftensmaden fredag af i dem. (Fremstillingen af den i det mindste).

Bus-spice henstiller til de andre grupper, at man lige koordinerer indbyrdes, så alle ikke tager
med samme bus.

Hvis oplægsgrupperne ønsker at pøbelen medbringer nogen former for rekvisitter, så er det
ved at være på tide at sprede rygtet..........
                                                           Hurraa            KG/ Skvadder-spice (Johan)

Referat af KG-møde tirsdag d. 24/2 kl. 17.00.

Oplæg
Det blev besluttet, at hver gruppe får et tvungent oplægsemne. Emnerne er som følger:

Gruppe 1: Etik
Gruppe 2: Racisme i sundhedsvæsenet/på hospitalerne/Panum
Gruppe 3: Psykiatri
Gruppe 4: Sex mm. (inkl. AIDS, par osv.)
Gruppe 5: Basisgrupper
Gruppe 6: Natløb på Ugesem.
Gruppe 7: Alternativ medicin
Gruppe 8: Død

Emnerne er dog forholdsvis åbne, så der skulle være mulighed for at dreje det i en interessant
retning. Kun natløbet kan byttes med et andet tvungent emne. Det er fortsat tilladt andre
grupper at lave oplæg om et givent emne, selvom en anden gruppe har fået det påtvunget.

Hver gruppe får 3 oplæg: et tvungent, et festoplæg samt et tredje.

Evaluering af oplæggene vil fremover foregå lidt anderledes: Efter hvert oplæg sætter grup-
perne sig hver for sig i riddersalen og NEDSKRIVER deres kritikpunkter (pos/neg.). Deref-
ter læses de op i plenum, så man også kan høre hvad de andre grupper syntes om oplægget,
hvorefter oplægsgruppen får overdraget papirerne, som så kan sættes ind i oplægsmappen
sammen med oplægget.

Første weekendseminar:
Legebogsgruppen må gerne lave et navneoplæg fredag på første weekendsem., såfremt det
kan afholdes på busturen og/eller under aftensmaden.

Tilmelding til første weekendsem. skal ske til Jens (grp. 5) eller Nynne (grp. 1) (begge KG),
SENEST MANDAG D. 2/3 af hensyn til busbestilling. KG=erne får styr på hver deres
gruppe.

Johan udarbejder plan over hvem der laver mad hvornår osv.

Johan og Bent skriver advarselsbreve til Thalias naboer, og beder dem komme til os med evt.
klager, inden de ringer til FADL, politiet, Vejvæsenet, NATO og Rudolf Blodstrupmose.

Bue og Søren Rudolph kontakter FADL mhp. at få Sværke med til et syn når vi ankommer til
Thalia.

Kontaktpersoner mv.:

Kontaktperson til Madgruppen: Bent grp. 6
Kontaktperson til Øko-gruppen: Bue grp. 2
Kontaktpersoner til fakultet/studienævn: Johan grp. 3 (tlf. 33 24 19 79),
Nynne grp. 1 (tlf. 33 93 90 02) og Søren Rudolph grp. 7 (tlf. 38 19 40 08).
Næste KG-møde:

Mandag d. 9. marts kl. 17.00 i klubben.

Referent: Bue

Debat
EN AMATØRS SVAR.....
Tja.. Det er jo kun på grund af det hojtbelagte smorrebrod, at jeg bruger 10 timer om ugen på
at spille smart! - Eller er det ?!
    Det er sådan at det sparekrav der har resulteret i opsigelserne på vagtbureauet har været
diskuteret længe, men på grund af direktørmanglen i januar måned har det ikke været muligt at
gennemføre de nødvendige foranstaltninger.  Derfor kom opsigelserne så tæt på 1-3-98, som
var skærings datoen for besparelserne kunne implanteres i indeværende år.(De fleste ansatte
på vagtbureauet har så lang anciennitet at deres opsigelsesvarsel er på 6 måneder + 3 måneders
godtgørelse. 1-3-98 + 9mrd =1-1-99). Besparelserne var uundgåelige, da de var krævet fra
HS side og efter min mening nødvendige for at vi kan virke økonomisk ansvarlige udadtil.
Det er selvfølgelit sorgeligt at skulle sige farvel til tre vi alle kender godt, men det er den
løsning Bestyrelsen valgte i samråd med den profesionelle ledelse på vagtbureauet.  Nu vil jeg
uden at blive alt for privat sige det er ærgeligt, at en der er redaktør på et blad der er udadtil
informerer om foreningen og Vagtbureauet, og dertil sponsoreres af FADL, ikke ved at
Kredsforeningen og Vagtbureauet er to adskilte enheder. På den anden side håber jeg at sidste
uges leder fører til at flerer vil være med til at påvirke hvad vej FADL skal �gå� i fremtiden, og
at de vil interesseres sig for det essentielle i foreningen nemlig vores politiske arbejde. Kom
derfor forbi til næste møde med Højtbelagt 23-3-98 - dagorden fåes på kontoret og alle er
velkomne.
                            Med Venlig Hilsen
                            PETER SVENNINGSEN
               Formand for Kredsforeningen og Vagtbureauet

SVAR PÅ (USERIØS) TILTALE !

I sidste uges MOK benyttede Torben Larsen lederpladsen til at lufte sin hellige forargelse over
FADL�s bestyrelses måde at drive Vagtbureauet på. Nu er det jo sådan med hellig forargelse,
at den netop trives, hvor den forargede selv er betryggende fjernt fra et ansvar � eller sagt mere
direkte: Det er ganske gratis at udstille sin egen angiveligt høje moral, når der ikke er fare for,
at man selv får snavs på fingrene.

Jeg vil i det følgende prøve at redegøre for det forløb, der bl.a. har ført til de tre afskedigelser
på Vagtbureauet; det vil blive forsøgt gjort uden at forfalde til samme hadske og platte tone,
som Torben anvendte. Jeg skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at dette alene er min
egen holdning til tingene efter ca. 2½ år i kredsforeningens bestyrelse, hvoraf det ene år som
formand.

Torben lægger ud med at anføre, at Vagtbureauet har et underskud, og undrer sig over hvor det
mon kan komme fra. Allerede her bliver det tydeligt, at han ikke har skyggen af ide om,
hvordan Vagtbureauets drift finansieres.

Siden midten af tresserne har FADL, Københavns Kredsforening drevet et vagtbureau i
henhold til en overenskomst med Amtsrådsforeningen i Danmark (ARF) og Hovedstadens
Sygehusfællesskab (H:S) (tidligere Københavns og Frederiksberg kommuner samt Finans-
ministeriet). Overenskomsten fastslår, at bureauets budget skal godkendes i H:S Budget-
sektionen � og det samme skal det resulterende regnskab. Indtægterne skaffes til veje ved, at
hver eneste vagttime pålægges en a contoprocent, der p.t. andrager 9 % (ved overenskomst-
fornyelsen i 1995 opnåede vi en midlertidig forhøjelse af a conto-procenten fra 7 til 9 %). Når
regnskabet er afsluttet, kan man se, om bundlinjen har røde eller sorte tal. Hvis tallene er røde
udfaktureres dette �underskud� til institutionerne svarende til deres kroneforbrug af vagttimer
i det pågældende regnskabsår. Er der omvendt �overskud� fordeles dette på samme vis. Vagt-
bureauet er med andre ord en non profit-virksomhed med offentlig kontrol.

Vagtbureauets indtægter er krone for krone afhængige af vagttimeomsætningen. Set over en
fem-tiårig periode har vi oplevet et fald i denne omsætning fra omkring 600.000 timer/år til et
nogenlunde stabilt niveau omkring 450.000 timer/år. H:S forventer følgelig, at vi reducerer
administrationsomkostningerne, ud fra den meget logiske tankegang, at det må være billigere
at administrere en fjerdedel færre vagttimer.

Torben Larsen har den frækhed at påstå, at bestyrelsens medlemmer tilsyneladende slet ikke
forstår at drive et vagtbureau. Faktum er, at vi siden overenskomstfornyelsen per 1. april 1995
i samarbejde med de to andre kredse har lavet et omfattende analysearbejde af vagtbureauernes
drift � hver eneste funktion, hver eneste krone er blevet vendt og drejet. Herefter har vi de
sidste års tid ført drøftelser med H:S og nu snart forhåbentlig også ARF om modeller for
finansiering af vagtbureauerne.

Københavns Vagtbureau skal som nævnt indsende sine budgetter til godkendelse. Vi har hvert
år været nødt til at gøre os overvejelser om fremtiden, og de alternative forslag, som Torben
Larsen foreslår (fx at lade medarbejderne gå ned i tid) har allerede været anvendt � der var
derfor ikke længere mulighed for at fortsætte ad den vej. Det er hamrende useriøst at fremsætte
og møgirriterende at høre på den slags letkøbte, nedgørende bemærkninger, når man har brugt
timer på at prøve at få budgetter til at nå sammen.

I midten af december 1997 fik bestyrelsen sit budgetforslag for 1998 tilbage fra H:S med
besked om at reducere budgettet med knap ½ million i 1998 og 1999 således at den samlede
budgeteffekt i 1999 ville andrage 914.000 kroner. Det er mange penge i et budget på 6.693.000
kroner, faktisk er det 13,7 %. Hvordan forestiller Torben Larsen, at man kan spare så mange
penge i et budget uden at afskedige personale. Et administrationsbudgets tungeste poster er jo
netop løn (for Vagtbureauets vedkommende ca. 80 %), så der er kun begrænsede muligheder
for besparelse på de øvrige poster. Det skal bemærkes, at vi allerede selv havde indarbejdet
besparelser i vores budgetforslag.

Bestyrelsen reagerede på H:S� krav ved at formulere en henvendelse til H:S, hvor vi argumen-
terede for, at vi ønskede, at H:S levede op til sit medansvar for driften. Konkret afviste vi det
fremsatte besparelseskrav, men gjorde naturligvis også opmærksom på, at vi var klar over, at
vi ville blive nødt til at foretage en økonomisk tilpasning, men at vi ønskede at have H:S med
ved bordet, når det skulle ske. Dette ønske var naturligvis motiveret i, at vi ikke var og er
interesserede i at blive bedt om at lave �grønthøster�-besparelser. Da vi ikke havde nogen
forventning om, at hele besparelseskravet ville blive fjernet, gik vi samtidigt i gang med i
samarbejde med Fortsættes næste side

Rusnews
Indre organer & Dialog
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Vagtbureauets ledelse at lave et katalog over mulige besparelser. Allerede i denne fase blev der
afholdt møder med personalet for at orientere om situationen.

Den 7. februar i år meddelte H:S, at de fastholdt besparelseskravet. På personalemøder den 10.
og 17. februar blev dette præsenteret for personalet. For at leve op til kravet har vi måttet
forringe vores service over for medlemmer og institutioner (som det er fremgået af MOK) og
afskedige to ansatte i vagtafdelingen og en ansat i ekspeditionen.

Det har været en meget ubehagelig situation at sidde i som bestyrelsesmedlem, men jeg mener,
at det ville have været komplet uansvarligt ikke at skride til afskedigelser. Holdningerne til
FADL har ændret sig i de offentlige systemer; tidligere blev vi betragtet som partnere (det var
i sin tid forstanderinderne i København, der anmodede FADL om at starte et vagtbureau); i dag
er vi blot et vagtbureau som alle andre. Det er komplet urealistisk og vel egentlig også
uansvarligt at forestille sig, at Vagtbureauet ikke bliver nødt til at bruge færre penge, når vi
leverer færre ydelser.

Det er min overbevisning at ovenstående gennemgang tjener til forklaring på den aktuelle
økonomisk-administrative situation på Vagtbureauet. Jeg deltager gerne i en debat og frem-
sætter også gerne yderligere oplysninger, men jeg vil under ingen omstændigheder spilde min
tid på en mudderkastning. Slutteligt svar på Torben Larsens konkrete spørgsmål:

1. Torben mener ikke, at personalet er blevet spurgt, om nogen ville gå ned i timer. Det
er ikke korrekt. På personalemøderne har forslaget været fremført fra personalets side, men
det har været ledelsens (bestyrelse og direktion) opfattelse, at det ikke ville være en realistisk
løsning.
2. Torben taler om bugnende kasser, der burde kunne dække �hullerne�. Hvor disse
kasser er, ved jeg ikke ! Det er korrekt, at Københavns Kredsforening har en sund økonomi,
og bestyrelsen har da allerede tilkendegivet, at vi er villige til at bruge penge fra kreds-
foreningen i et vist omfang. Læg mærke til at den krævede besparelse svarer til næsten
halvdelen af kredsforeningens budget. Torben Larsen kan vel ikke for alvor mene, at
fagforeningsdelen af FADL skal nedprioriteres ? Det er i øvrigt min personlige opfattelse, at
der ikke skal postes kontingentkroner i større omfang i driften af Vagtbureauet. Derimod kan
det meget vel være, at vi kan blive nødt til at finansiere nogle udviklingsprojekter ad den vej.
3. Så er der forslaget om, at noget personale i kredsforeninger og sekretariater skulle
kunne have lyst til at gå ned i tid. Det ved jeg ikke, om der er nogen der har, men jeg ved, at der
ikke er overdrevne personaleresurser til rådighed noget sted i FADL. Torben Larsen plæderer
altså for en servicereduktion. Hvordan Århus og Odense Kredsforeninger og Vagtbureauers
økonomi i øvrigt nogensinde skulle kunne blive rodet sammen med vores, forstår jeg ikke. Det
ville svare til at løse budgetproblemer på Rigshospitalet ved at tage pengene fra Tønder
Sygehus.
4. Vagtbureauet fører an i højredrejningen � det er en kommentar, der er så morsom
(og så her under valgkampen), at vi lige lader den stå et øjeblik.

Konklusion: Torben Larsen er blevet sur. Det kan jeg godt forstå. Jeg kan derimod ikke forstå,
at han kaster sig ud i et plat, dumt og hadefuldt angreb på sine medstuderende uden at ane bare
en smule om, hvad han taler om.

Med venlig hilsen

Brian Bjørn
Medlem af bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening

SVAR TIL BRIAN BJØRN & PETER SVENNINGSEN
(EN KVART FREMSTRAKT HÅND)

OK, nu har jeg fået et rap over nallerne. Jeg lod galden løbe af med mig uden at have min
baggrundsviden i orden. Jeg synes dog at VB�s bestyrelse, hvis den virkelig har haft proble-
mer med H:S i så lang tid, burde have informeret noget bedre i MOK, det er trods alt også det
bladet er til for.
Efter aftale med de implicerede personer vil jeg undlade at kommentere yderligere, og anser
debatten for afsluttet.

Med venlig hilsen
Torben Larsen

FADL �VEN ELLER FJENDE?

Jeg begynder snart at tvivle på, hvem FADL er til for. Efter at have læst FADL´s indlæg �Mere
arbejde til SPV-vagter?� i sidste nummer af MOK, er jeg for alvorlig begyndt at spekulere
over FADL´s holdning over for de studerende. Da jeg startede på studiet sommeren ´96, var
jeg overbevist om, at FADL varetog mine interesser fremfor at se på mig som en luddoven
studerende, der kun vil have en masse lettjente penge gennem vagtbureauet. Jeg synes det er
meget sørgeligt i dag at se at sidstnævnte holdning er ved at skinne igennem den ellers
blankpolerede overflade. Vagtmarkedet står sløjt til, og det gør at det måske er en god ide at
udvide arbejdsområdet for SPV-vagter, hvilket er sket med den stigende efterspørgsel efter
SPV-vagter fra plejehjem og hjemmeplejen. Jeg kan så læse udfra indlægget fra FADL i sidste
uges MOK, at man skal melde tilbage om man er interesseret i en sådan udvidelse af ens
arbejdsområde. Det er i og for sig en særdeles god idé, hvis det ikke var fordi svarsedlen er
udformet som en mellemting mellem en vittighed og en direkte hån mod de studerende, der
arbejder som SPV-vagter for FADL. Jeg kan citere følgende �JA: Jeg synes det er i orden at
arbejde for sin løn, også selvom det er på et plejehjem. Og du ved godt, hvad vi mener!� Jeg
blev rimelig forbløffet over især den sidste kommentar. Jeg ved ærlig talt ikke, hvad der
menes. Jeg er selv SPV-vagt, men har kun kunnet tage et begrænset antal vagter, så det kan
selvfølgelig godt være, at det er noget jeg er gået glip af. Jeg kan have min formodning om, at
det omhandler folk, der kun vil tage �nemme� SPV-vagter, hvad det så end er! Jeg ved selv,
hvilke vagter jeg foretrækker, men jeg har aldrig på noget tidspunkt sagt dette til damerne på
vagtbureauet, når jeg har ringet for at få en vagt. Jeg kan selvfølgelig ikke vide, om der er
andre, der gør dette, men jeg tror næppe, det er tilfældet på dette tidspunkt, hvor vagtmarkedet
ikke ligefrem ser godt ud. Jeg vil regne med, at der er mange studerende, der er afhængige af
de penge, de kan tjene til at supplere SU´en med, og derfor ikke stiller særlig høje krav til
hvordan de får tjent disse penge. Jeg synes derfor at det er en temmelig stor hån mod os at
insinuere at vi er dovne og ikke gider lave noget hårdt arbejde. Jeg kan for mit eget vedkom-
mende sige, at jeg foretrækker ikke at få vagt på et plejehjem eller i hjemmeplejen, af den årsag
at jeg har arbejdet disse to steder i to år tilsammen, så jeg vil hellere ud at se noget andet.

Jeg kan også godt se, hvorfor der er nogen, der ikke ønsker at komme ud i hjemmeplejen. Det
hænger nok en hel del sammen med det temmelig elendige kursus FADL kan tilbyde de
studerende for at blive SPV-vagt. Jeg må sige, at skulle jeg have været sendt ud i hjemmeplejen
kun med mit SPV-kursus i lommen, ville jeg have været ilde stedt. SPV-kurset indeholder intet
redskab til at komme hjem i folks private hjem og vide hvordan man skal opføre sig. Nogen vil
bare sige, at der skal sund fornuft til at vide det, men det mener jeg ikke kun er tilfældet. Jeg er
i mit arbejde som hjemmehjælper for nogle år siden kommet ud for mange situationer, hvor
end ikke en masse sund fornuft slår til, men hvor viden er nødvendig. Det er en helt anden
situation at stå ude i private hjem, hvor man ikke lige kan gå ud og spørge en sygeplejerske på
gangen om hjælp. Man er i høj grad overladt til sig selv (hvis man er heldig har man en radio
til at kalde hjælp med). Det er mange gange svært at komme ind i folks hjem og selv sætte
grænser for hvad man vil og kan. Jeg lærte bedre at kunne tackle situationerne igennem det år
jeg var hjemmehjælper, men jeg har bestemt ikke lært det fuldstændig. Derfor kan jeg kun
sige, at jeg synes FADL skal tage deres mangelfulde kurser op til revision, før de skyder løs
med beskyldninger mod SPV-vagterne. Den manglende lyst til at arbejde på et plejehjem/
hjemmeplejen bunder måske slet ikke i dovenskab, men derimod i usikkerhed (især hvad
angår hjemmeplejen).
Jeg håber FADL vil tage dette til efterretning og fremover varetage vores interesser fremfor at
håne os!

Med venlig hilsen Anne Louise Sylvest, 403

Diverse
MIKKEL RØV OG EGYPTEREN

Professor Otto Mikkelsen, var  overlæge på 1. afdeling på  Kommunehospitalet i  København.
Under krigen havde  han siddet fængslet i  Frøslevlejren, og det siges at den  eneste bog han
havde med var  Gabriels� Diseases of colon and  rectum. Den studerede han grundigt, og efter
krigen blev han så  berømt for sine hæmorroideoperationer, at han blev kaldt Mikkel  Røv.
Hans ry nåede ud over  Danmarks grænser, og han blev opsøgt af en egypter med hæmorider.

Operationen foregik i hel bedøvelse  med cyclopropan, et nu forladt stof, der ikke alene var
eksplosivt, men også i sjældne tilfælde fremkaldte en næsten eksplosiv erektion. Anæstesi-
sygeplejersken så hvordan lagenet over egypterens underkrop begyndte at vibrere. Da lagenet
blev fjernet  så hun fascineret hvordan egypterens penis rejste sig til maksimum. Og der stod
den så, et smukt eksemplar, solbrændt,  omskåret og ekstra large.
Da egypterens lidelser efter operationen var overstået tog  han hjem. Anæstesisygeplejersken
rejste med ham.

Gynækologen

Overlægen på gynækologisk afdeling var en distingveret  gentleman: grå ved tindingerne, et
lille hvidt fipskæg,  nystrøget, blændende hvid skjorte med guldmanchetknapper, slips med
nål, nålestribet bukser og velpudsede sorte  sko. Som praktikant på afdelingen fik jeg en dag
lov til at  være med i hans praksis elegans. En fin dame kom ind på  stuen. Overlægen hilste på
hende, og til min bestyrtelse  sagde han: »Nå, din gamle kusse, læg dig op på lejet«. Damen
smilede og lagde sig op. Da hun var gået, kunne han godt se  på mig, at jeg var et stort
spørgsmålstegn og han forklarede:  Det morer mig at sige sådan noget til dem, for de tror ikke
deres egne ører, når det kommer fra en pæn, ældre, velestimeret overlæge.

Forfatter: Professor Helge Baden, 76,
Kandidat fra vinteren 1949.
Karrieren er gået over Filipstad i Sverige,  Bispebjerg, St. Louis, Københavns  Kommuneho-
spital, Sct. Joseph,  Rigshospitalet, KAS i Gentofte og Herlev  og Nørre Hospital.

FERIE TILBUD:

Ta´ til den dejlige & erotiske ferie ø De Medeiros, en lille ø blot 100 km. udenfor Brasiliens
solkyst.
Nyd 2 ugers ferie i selskab med bartenderen Carlos og hans kompagnon, den dansk talende
ferieguide Jeppe med de flabede shorts og kryds i panden.

Henv. i klubben.

Ugens glade Hustler!

Dialog & diverse


