
Vidste du at op mod 5 mio. børn 
dør af underernæring hvert år? 

Kom til foredrag om 
underernæring

Onsdag d. 24. marts 2010 kl. 16.15 
i Henrik Dam auditoriet, Panum 

Instituttet

HUNGERSNØD

PIPPI

Thomas Thyman, 
forsker ved LIFEs 

Institut for Human 
Ernæring, fortæller om 

fysiologiske mekanismer 
ved underernæring 
og gastrointestinale 

sygdomme.

Ann-Sophie Iuel-
Brockdorff, som har 
været udsendt med 

Læger uden Grænser 7 
gange, fortæller om sin 

erfaring med arbejdet med 
underernærede børn.

PIPPI og Gruppen af 
medicinstuderende under 

Læger uden Grænser 
byder velkommen med 

kaffe og kage.
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Det sker i ugen
 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427 
Panum Instituttet, bygn. 1.0.11 
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N.    
TLF: 35 32 64 04  
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://mok.dk   Oplag: 1500
Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet 
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæg-
genes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. 
Der er således ingen censur ud over den tekniske. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder 
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være 
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende 
formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): 

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. 

Indlæg sendes med en e-mail til adressen mok@mok.dk. 
OBS: 
Skriv gerne i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.

Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum 
Studenterhuset, lok. 1.0.11. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Il-
lustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag.

Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). 
Dette er incl mellemrum
Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen 
i hænde mandagen forinden kl. 1200. 

Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.mok.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra tionernes 
størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private 
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. 
Se i øvrigt http://mok.dk/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

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 
Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter 
og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 
   2) Foran auditorierne v. kantinen
Bispebjerg:  Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 
   (til venstre ned i kælderen.)
Gentofte:  Ved auditoriet.
Herlev:  På repoen foran auditoriet
Glostrup:  På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre:  1) Ved auditorierne 
   2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 
   2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal

I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på www.mok.dk

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 
samt ugen før påske. 

Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen (oel@mok.dk - indlæg til bladet 
bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside: Elise for PIPPI og MSF

Onsdag:  MOK nr 21, årgang 42 udkommer
  Præsten viser film: Bladerunner - se s. 5
  Rendesten spiller på Rust

Torsdag: Generalforsamlig i Studentermenigheden - se s. 5
  Repræsentantskabsmøde i FADL - se s. 9
  PIT foredrag om sundhedsvæsenet i ulandene - se s. 14
  3om1 infomøde - se s. 14

Fredag: Præstens fredagsgudstjeneste - se s. 5
  Skælskør kunstforening viser malerier af Mathilde Fenger - så hvis man
  er på HG-weekend, og trænger til et kulturelt indspark, er det måske
  her man skal tage hen...

Lørdag: SATS arrangement om basale færdigheder - se s. 15  
  PIT Generalforsamling i Århus - se s. 14
  Markus og Elise laver køkkenfest

Søndag: Hjernefestival på Experimentarium
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: MIKAM foredrag om akupunktur kl. 16.15 - se s. 15
  PUFF foredrag om Den gode fondsansøgning - se s. 15

Denne  redaktion

MOK

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for Medicin
Dorte Lundsager, bygning 9.1.27, dohl@sund.ku.dk (sekretær for studienævn og studieleder)
Gitte Birkbøll, bygning 9.1.41, bim@sund.ku.dk (sekretær for dispensationsudvalget)
Desirée Stennicke Laszlofi, destla@sund.ku.dk (forbehandling af dispensations- og merit-
sager)
Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske 
til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservice-
centerets hjemmeside http://ssc.ku.dk/ 
Ansvarlige for holdsætning
1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll , bygning. 9.1.41
2. semester, bachelor: Terne Lykke Nielsen, bygning 18.1.16, tln@sund.ku.dk
3.  semester, bachelor: Pia Keller, bygning 18.1.12, pke@sund.ku.dk 
(TKO: Lili Hansen), lilh@sund.ku.dk
4. semester, bachelor: Lene Kongebro, tlf. 3532 7502, lcko@sund.ku.dk
5. semester, bachelor: Eva Helsing, tlf. 3532 7571, evahe@sund.ku.dk
6. sem. Dortea Koldborg Jepsen tlf. 3532 6486 mail: geje@sund.ku.dk
1.sem.kand. Lone Grøn Laursen tlf. 3532 6481, mail: lgl@sund.ku.dk
2.sem.kand. Anna-Lise Lindahl tlf. 3532 6485 mail: alin@sund.ku.dk
3.sem.kand. Henriette Gulløv tlf. 3532 6487, mail: hegu@sund.ku.dk
10. sem. Dorit Svendsen tlf. 3532 6483 mail: doritsv@sund.ku.dk
11. sem. Dorit Svendsen tlf. 3532 6483 mail: doritsv@sund.ku.dk
12. sem. Hanne Ritter Nørgaard tlf. 3532 6489 mail: harn@sund.ku.dk 

2009-2010

OBS! 
Husk at der ikke er noget MOK i ugen før 
påskeferie (uge 13), dvs. ingen deadline 
mandag d. 29/3 og intet MOK d. 31/3.
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Af Mia Jørgensen, 
stud.med. 10. semester

Vores studie er jo sat sammen på en bestemt måde, og vi er nok også 
alle sammen sat sammen på en bestemt måde. Alt i alt er der en del 
af os, der er glade blot man har bestået semestret og, specielt efter  
vinterterminen, drøner videre på et nyt semester hvor man har travlt.
Hvis man så finder sig selv i den situation at man har klaget over en 
eksamen – enten fordi man synes det var uretfærdigt at man dumpede 
eller fordi der var andre ting der ikke var i orden, så sker der ofte, det 
at man mister sin iver efter at få ret 
og i stedet retter blikket fremad, for 
når man er videre, er man jo videre. 
Når man er dumpet er der jo en 
reeksamen, og som regel når man at 
bestå denne før klagen er afgjort, og 
så er man jo videre – og når man er 
videre, er man jo videre. Så dropper 
man at klage videre, for det er sim-
pelt hen for besværligt. Og hvorfor klage over noget der ikke længere 
har konsekvenser.
Dette kan man synes om hvad man vil, men en gang imellem er der 
nogen der ikke bare stiller sig tilfredse, og som stiller flere spørgsmål.
Dette kommer naturligvis til at handle om vinterens 8. semesters 
eksamen, hvor der blev fællesklaget. Jeg var ikke selv oppe til den 
pågældende eksamen, men har fulgt sagen med stor interesse. Og nu 
er der nok nogen der tænker “jamen hov – den er da afsluttet. De fik 
da medhold?”

Men nej, sagen kører stadig. Eller dvs. den originale klage er færdigbe-
handlet – men ikke alle er tilfredse.
Og her begynder min forargelse allerede. Eller det vil sige den beg-
ynder selvfølgelig der, hvor der bliver lavet en eksamen som er uden 
for pensum. Men det er hvad det er, og det 
håber jeg dem der er ansvarlige for eksaminerne 
tager til efterretning, og fremover gider ulejlige 
sig med at læse målsætninger for semestrene 
inden de stiller eksaminerne. Når det er sagt, så 
skulle man mene, at når man har lavet en bom-
mert som dén, så er det mindste man kan gøre 
efter  eksamenen, da at læse målbeskrivelsen og evt se hvad der har 
været behandlet i undervisningen. Som det følgende nok vil illustrere 
sidder jeg tilbage med en følelse af at det ikke er blevet gjort. I stedet 
valgte man at tage det første, men bestemt ikke bedste, løsningsfors-
lag de kunne finde. 

For at forstå helt hvad der er af muligheder, burde man nok læse hele 
eksamensbekendtgørelsen, og det ville da være fornuftigt at vi alle 
sammen gjorde det. Men jeg synes ikke dem der klagede, kan klandres 
for ikke at kunne den udenad. Under alle omstændigheder kunne 
universitetet have valgt at annullere eksamenen helt, og lave en ny 
indenfor meget kort tid. Dette valgte de at lade være med, og det er 
sikkert det bedste for de studerende, så det er nok meget godt at de 
valgte det.
Men så var det så man valgte at tage alt hvad de studerende havde 
påpeget helt ud af bedømmelsen, og det skal man søge dispensation 
om for at få lov til. Man søger dispensation hos universitets- og byg-

ningsstyrelsen og det blev gjort. Der er bare 
lidt problemer med datoerne. Behandlingen 
af de studerendes klage blev afsluttet d. 22/1 
2010. Ansøgningen om dispensation blev lavet 
den 26/1 2010 og dispensationen givet den 
27/1 2010. Hvordan er det lige det hænger 
sammen? 
Ja, når man gennemlæser sagen er det i hvert 

fald bemærkelsesværdigt, at ansøgningen om dispensation først blev 
indsendt efter en enkelt student skrev, og gjorde opmærksom på at 
deres behandling af sagen, altså ikke var i overensstemmelse med 
eksamensbekendtgørelsen....
Og efter at have læst dispensationsansøgningen, kunne man også 
undre sig over at den baggrund den bliver søgt på er, at "en del af 
eksamensspørgsmålene lå uden for målbeskrivelsen" - det må siges at 
være en underdrivelse.

Universitets- og bygningsstyrelsen bygger deres afgørelse, på en faglig 
vurdering fra studieleder og overlægen der har lavet sættet. Og så er 
det jeg tænker: hvor skal man gå hen hvis man er uenig med en faglig 
vurdering? Ifølge universitets- og bygningsstyrelsen er der så tale om 
en klage af juridisk karakter, men en faglig vurdering 
kan vel ikke blive ransaget af en juridisk instans...? 
Så står man tilbage på en blindgyde, hvor dem man 
klager til, er dem man klager over, og dem man 
klager videre til, vasker hænder i juridisk alkogel.

Men tilbage til behandlingen af fællesklagen. Jeg har 
nemlig læst den og undrer mig over behandlingen. 
De studerende mener, at ret meget af eksaminen 

er uden for pensum, og jeg er næsten enig i det hele. Jeg har fundet 
frem til en forelæsning fra deres eget semester, hvor man alene udfra 
forelæsningsnoterne ville kunne besvare et par af spørgsmålene, som 
endte med at blive taget ud. Dette påpeger jeg ikke for at klandre de 
studerende, men for at påpege at behandligen af klagen virker lidt 
som venstrehåndsarbejde.
De studerende kommer med en del gode løsningsforslag, bl.a. at man 
lader de føromtalte spørgsmål indgå på en måde så dem der har brugt 
lang tid på dem og svaret godt på dem kan få dem rettet og bedømt, 
men at de ikke kan trække ned. Desuden skriver de også at de synes 
at hvis man vælger bare at tage spørgsmålene ud, så burde man finde 
en lidt anden vægtning til at rette de resterende spørgsmål efter, 
da mange har brugt uforholdsmæssigt lang tid på at lave de andre 
spørgsmål, fordi ting man ikke har læst op indefor det sidste år er lidt 
sværere at svare på.

Nå, men det er så også hvad det er, men det bli’r værre endnu.
De studerende får at vide at hvis de vil opretholde deres klage bedes 
de give besked, og det får de så en frist på 2 dage til. Der er så lidt 
tvivl om hvad der menes med dette – altså om man skal opretholde 
den hvis man ikke er tilfreds med resultatet eller hvis man er tilfreds, så 
universitetet bliver kontaket pr. mail mhp. forklaring. Denne mail bliver 
ganske enkelt ignoreret, og studerendes personlige henvendelser af-
fejet af sekretariatet med et “der kommer en mail ud senere”.
Det gjorde der også, men det var en meddelelse til hele semesteret om 
at en række spørgsmål ville udgå helt, og at det ville være muligt for 
hele semesteret at gå til re-eksamen og beholde den højeste karakter.

Slutningen på sagen er altså, så vidt jeg forstår, at alle der har været til 
8. semesters eksamen vinteren 2010 bliver bedømt udfra ca halvdelen 
af det sæt de besvarede (trods alt en halvdel som er indenfor pensum), 
og at de får mulighed for at gå “gratis” op til re-eksamen, og få den 
højeste at de to karakterer.

Som regel vil man som studerende, specielt hvis man er be-
stået, så sige pænt tak til det og opgive at brokke sig. Dem 
der har været oppe, begyndte jo allerede i februar på et nyt 
semester – ét hvor de i øvrigt skulle til en eksamen allerede 
den 19/2, og re-eksamen d. 25/2.
Det er jo fint, og sikkert enormt dyrt at give et helt semester 
mulighed for at gå op til en allerede planlagt eksamen, men 

det er bare ikke et reelt plaster på såret. Det er mere som at sætte et 
hæfteplaster på afrevet ben. Så lang tid efter en eksamen, hvor man 
allerede har terpet til en anden, er man ikke helt så oppe på dupperne 
som man var til den oprindelige.

Men folk er jo videre – og når man er videre, er man jo videre.

MEN, der er så én enkelt studerende der har valgt at blive ved. Hun 
var ikke med på den oprindelige klage, bla. 
fordi hun mente at nogle af de ting der 
blev påpeget som værende udenfor pen-
sum ikke var det. Efter det kom frem at alle 
spørgsmålene bare skulle tages helt ud, stod 
hun tilbage med en lidt dårlig fornemmelse, 
og det var der nok mange der gjorde. Hvis 
man ikke havde klaget, og egentlig gerne ville 
bedømmes på hele sættet, når nu man havde 
lavet det hele, så har man uden at foretage sig 
noget som helst fået frataget denne ret. 
Karakterene for bedømmelsen af hele sættet er ikke blevet offentlig-
gjort, sandsynligvis fordi de ikke har rettet hele sættet, men har man 
ret til at få det rettet, hvis man nu mener man ville have fået en højere 
karakter?
Svaret på det spørgsmål, er et spørgsmål om fortolkning af paragraf 43 
i eksamensbekendtgørelsen som siger at “ En klage kan ikke resultere i 
en lavere bedømmelse end den oprindeligt givne”.
Når der så ikke er givet en karakter, er det så i orden? Hvordan man 
end fortolker det, så har en klage sandsynligvis medført at en del stu-
derende har fået en lavere karakter end de ellers ville have fået, og det 
synes jeg på helt u-juridisk sprog ikke er i orden.

Personligt har jeg ikke noget i klemme i denne her sag, men jeg synes 
SUND har nået nye højder for venstrehåndsarbejde. Først med selve 
sættet og dernæst med efterslæbet.

Så det her er allermest en henstilling til, at man begynder at behandle 
de studerende som om universitetet også er til for os, og ikke kun om-

vendt. Og måske at man står ved sine fejl, og siger 
klart og tydeligt undskyld, og tager ordentligt 
stilling til eventuelle klager.

Desuden synes jeg det ville være ret fornuftigt 
hvis medicinstudiet udformede sin egen eksa-
mensbekendtgørelse, som passede perfekt til 
vores typer eksaminer. Så tror jeg også alle parter 
ville være mere rustede til at håndtere eventuelle 
problemer lige så snart de opstod.  

"når man har lavet en 
bommert som den, 
så er det mindste 

man kan gøre at læse 
målbeskrivelsen

"

...at behandligen af 
klagen virker lidt som 
venstrehåndsarbejde." "

.., men det er så 
også hvad det er, 

men det bli’r 
værre nednu.""

§43. 
En klage kan ikke 

resultere i en lavere 
bedømmelse end 
den oprindeligt 

givne.

"
"

Hvordan er 
det lige det 

hænger 
sammen? ""

....og når man er videre, er man jo videre...

LEDER



4
Uddrag af 

SUND-info nr. 137 - 12. marts 2010 
redigeret af Jannie/MOK-red.

RUNDT OM CAMPUS
Registrering af fejl og mangler
Alle brugere på SUND, som er på SUND-it og dermed har en mailadresse 
med nn@sund.ku.dk opfordres til at benytte den elektroniske formular 
på:
http://sund.ku.dk/for_ansatte/driftsafdelingen/fejlmelding/ til registre-
ring af fejl og mangler. Den elektroniske fejlmelding gør det lettere og 
mere effektivt for medarbejderne i Campus Service SUND at udføre 
de indmeldte opgaver.
Redigeret af CampusServiceSUND, att. Gunilla Sommer, guso@sund.
ku.dk

KU har opslået stilling som ny prorektor
Københavns universitet søger en dynamisk og inspirerende leder, der 
har lyst til at samvirke med universitetets fagområder og interessenter 
i en målrettet udviklingsproces. Universitetets ledelse er drivkraft i 
en proces, hvor Københavns Universitet under skærpet national og 
international konkurrence gennemfører et fortsat kvalitetsløft af ud-
dannelser, forskning, internationale relationer og samspillet med om-
verdenen herunder med erhvervslivet. Målsætningen er, at Københavns 
Universitet udvikler sig til et internationalt og højt estimeret universitet 
blandt de absolut førende i Europa.
Prorektor skal sammen med rektor, universitetsdirektør og dekaner 
kunne identificere og analysere Københavns Universitets styrkeområder 
og udfordringer og som del af en samlet ledelse kunne være drivkraft 
i arbejdet med at udforme, prioritere, gennemføre og følge op på 
udviklingsinitiativer og forandringer.
Prorektor skal være eller have været forskningsaktiv og skal være aner-
kendt som forsker. Prorektor skal herunder have erhvervet ph.d.-graden 
eller doktorgraden eller have tilsvarende akademiske kvalifikationer. 
Prorektor skal endvidere have ledelseserfaring og herunder kunne tage 
ansvaret for at planlægge, kommunikere og gennemføre forandring-
sprocesser i en kompleks organisation. 
Yderligere information: http://ku.easycruit.com/vacancy/388119/
26691?iso=dk

450 besøgende til Åbent Hus på SUND
Tirsdag den 9. marts blev der kl. 15-20 afholdt Åbent Hus på Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Ca. 450 besøgende fik lejlighed til 
at møde vores bacheloruddannelser: medicin, odontologi, folkesund-
hedsvidenskab, it og sundhed samt vores delte uddannelser Medicin 

og teknologi og Molekylær biomedicin.
Åbent Hus blev skudt i gang af prodekan Hans Henrik Saxild, der talte 
til de unge studiesøgende inden de fik lejlighed til at møde uddan-
nelserne gennem foredrag og på stande hvor de kunne få en mere 
’hands on’ fornemmelse af de enkelte uddannelser. 
Stor tak til uddannelserne, driften og studenterstudievejlederne for et 
vellykket arrangement som med små forbedringer forhåbentligt kan 
trække endnu flere studiesøgende i 2011.

Sidste chance for at se udstillingen Del og Hel. 
Brudstykker fra biomedicinens tid
Udstillingen Del og hel. Brudstykker fra biomedicinens tid på Medicinsk 
Museion lukker søndag den 4. april 2010, og dermed er det ved at være 
sidste chance, hvis man skal opleve den eksperimenterende udstilling, 
der er en blanding mellem videnskab, kunst og kulturhistorie.
Del og hel er blevet til i et samarbejde mellem den canadiske kunstner 
og designer Martha Fleming og 4 yngre humanistiske forskere: Sniff 
Ander-sen Nexø, Søren Bak-Jensen, Susanne Bauer og Jan-Eric Olsén 
fra Medicinsk Museions forskningsprojekt Biomedicine on Display.
Yderligere information: http://www.mm.ku.dk/udstillinger/webudstill-
inger/aabning.aspx

Alumnearrangement den 24. marts med Eskild 
Ebbesen og Jan Leschly
Mød OL-guldvinder Eskild Ebbesen og erhvervsikonet Jan Leschly, 
når Københavns Universitets alumneforening Kubulus inviterer til 
æresalumne-arrangement om vindermentalitet onsdag den 24. marts 
2010 kl. 16.30-17.30 i Brandesauditoriet på Frue Plads 1.
Her vil Jan Leschly, cand.pharm og tidligere topchef i den internationale 
medicinalindustri diskutere vindermentalitet i eliteidræt og erhvervsliv 
med Eskild Ebbesen, cand.scient og olympisk guldmedaljevinder. Begge 
oplægsholdere er æresalumner i Kubulus. Arrangementet er gratis og 
der vil efterfølgende blive serveret en lille forfriskning.
Tilmelding: https://www.kubulus.dk/Aktiviteter/Arrangementer/Sider/
vindermentalitet.aspx

SUND-info findes også i elektronisk form på fakultetets hjemmeside på http://sund.
ku.dk. SUND-info udkommer hver 2. fredag året rundt undtaget i juli samt mel-
lem jul og nytår. Meddelelser og nyheder til SUND-info bedes sendt per e-mail til 
informationsmedarbejder Michael Loua, mlo@adm.ku.dk. Deadline er 48 timer 
før udgivelse.

Bachelorbeviser 
- vinteren 
2009/10
Til de 163 bachelorer, som 
blev bach.med. i februar 
2010.
Jeres bachelorbeviser er nu på 
vej med posten til jeres privat-
adresser.

Med venlig hilsen og stort 
tillykke til alle.
Michael Sørensen
Eksamenskontoret

PS. De der bliver bach.med. når 
resultaterne for syge-re-eksa-
men kommer i næste uge, vil 
få tilsendt deres bevis inden 
udgangen af marts måned.
Derfor, er du blevet bach.med. 
i vinteren 2009/10 og ikke 
har modtaget dit bevis med 
posten senest 1/4, så bedes du 
kontakte undertegnede.

Studievejledningen for Medicin
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder 
Tirsdag 16/3 - 1200 – 1400 Anine T. W. Skibsted 
Onsdag 17/3 1800 – 1900  1500 – 1800  Christina Olesen
Torsdag 18/3 1200 – 1400 1400 – 1600 Anine T. W. Skibsted
Fredag 19/3 1400 – 1600 1200 – 1400 Jesper Marsner Hansen
Fredag 19/3 1200 – 1400 1400 – 1600 Jonas Vestergaard Iversen 
Tirsdag 23/3 - 1200 – 1400 Anine T. W. Skibsted
Torsdag 25/3 1200 – 1400 1400 – 1600 Anine T. W. Skibsted 
Fredag 26/3 1400 – 1600 1200 – 1400 Jesper Marsner Hansen 
Fredag 26/3 1200 – 1400 1400 – 1600 Jonas Vestergaard Iversen 
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at afvente en ledig tid!

Den Internationale Studievejledning
Dag Telefontid Træffetid Vejleder 
Tirsdage 0900 – 1000  1000 – 1200  Eva Maryl
Torsdage  1300 – 1500  Eva Maryl
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op 
på tidspunktet for det tema, som du er interesseret i – se skemaet nedenfor. 
DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!

Studievejledningen for Medicin:  Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 28 75 70 89 telefonnummer: 35 32 75 28
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk   e-mail: evma@sund.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a  træffetidslokale er: 9.1.35

STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA 
RESTPLADSER

- efterår 2010 og forår 2011

STUDIEVEJLEDNINGEN
International 

Corner

Vi udvider ansøgningsfristen til udvekslingso-
phold i Norden for efterårssemesteret 2010 
samt for Europa for efterår 2010 og forår 
2011 på primært 1 semester (kandidat), 3. 
semester (kandidat) og11. semester.

Den nye frist er: Torsdag den 25. marts 2010 
kl. 12.00. Ansøgningen afleveres i Journalen 
eller Ekspeditionen på Fakultetssekretari-
atsgangen.

Hvortil:
I den her runde er der primært ledige ud-
vekslingspladser i:

Efterår 2010:
Oslo, Tromsø og Bergen - Norge

Stockholm (1-2 pladser) - Sverige (KUN 
delt 10.- + 11. semester)

Helsinki - Finland (sprog: finsk eller 
svensk)

Bemærk, at der er deadline for ansøgning 
om udveklingsophold i foråret 2011 den 3. 
september 2010.

Efterår 2010 eller forår 2011:
Bruxelles – Belgien (2-3 pladser). Sprog: 
fransk

Berlin (2 pladser), Bonn (2-3 pladser), 
Heidelberg (1 plads), Münster (2-3 pladser) 
– Tyskland (sprog: tysk)

Poznan University (2 pladser) – Polen 
(primært 1. semester – sprog: engelsk)

Ljublijana – Slovenien (2 pladser) . Primært 
1. semester - sprog: engelsk

•

•

•

•

•

•

•

Dokuz Eylül Universitesi – Tyrkiet (1 plads). 
Primært 1. semester – sprog: tyrkisk

Debrechen – Ungarn (2 pladser). Primært 
1. semester – sprog: engelsk

Coimbra – Portugal (2 pladser). Primært 
1. semester – sprog: portugisisk

Universidade Federal da Paraíba – Brasilien 
(2 pladser) Primært 1. semester – sprog: 
portugisisk.

Hvordan:
Ansøgningsskemaer og vejledning findes 
på http://medicin.ku.dk/internationalt/ - se 
under ” Ansøgning og procedure”.

Det er nemt at søge - så fortvivl ikke 
over den korte frist !

Hvis du har yderligere spørgsmål. kan du 
desuden kontakte den internationale studi-
evejleder Eva Maryl.

Træffetid: Tirsdag mellem kl. 10-12 og 
torsdag mellem kl. 13.00-15.00 i lokale 
9.1.35. Eller tirsdag mellem kl. 9.00-10.00 
på telefon 3532-7528.

På Det Internationale Kontor på Frue 
Plads kan du også låne 
mapper med erfa-
ringsrapporter fra 
studerende, der har 
været på udveksling-
sophold tidligere.

•

•

•

•

STUDIET



5

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 11, 2010

Semesterføljeton: Det’ en hemmelighed… 
(V)
Søren Fauli sagde det så klart og tydeligt i Mads & 
Monopolet (radioprogram på DR’s P3) i lørdags: der er 
gode hemmeligheder og der er dårlige hemmeligheder. 
De gode er dem, som du får det godt af at tænke på; de 
dårlige er dem, som du får det dårligt af at tænke på. 
Og de dårlige gælder det om at fortælle til andre. Det 
hjælper.

Sådan! Enkelt og klart. Søren Fauli har lært sine børn 
denne skelnen, og det er da også en skelnen som fx bruges 
i foreningen Børns Vilkår. Det er en skelnen, som er god 
at give videre til børn, men mange voksne har måske 
også brug for at få gjort det klart, at de forskellige typer 
af hemmeligheder skal behandles forskelligt. 

Problemet er selvfølgelig, at det kan være rigtig svært at 
dele dårlige hemmeligheder. Hvis jeg har en rigtig dårlig 
hemmelighed, får den mig jo netop til at få det rigtig 
dårligt ved at tænke på den, og så er der en vis risiko for, 
at jeg prøver at undgå at tænke aktivt på den. Og når en 
dårlig hemmelighed bliver skubbet ud i bevidsthedens 
mørke, så er der også en vis risiko for, at jeg slet ikke er 
i stand til at tale om den.

Det første – ofte besværlige og smertefulde – trin hen 
imod at komme en dårlig hemmelighed til livs er altså 
i første omgang at turde tænke på den, selvom man får 
det dårligt af det. 

Næste omgang kan være at dele hemmeligheden.

Og her kommer studenterpræsten ind som en mulighed. 
Studenterpræsten er en mester i at lytte til dårlige 
hemmeligheder. Ansat til og trænet i at rumme urum-
melige historier. Præsten er øvet i at skabe rum, hvor 
hemmeligheder kan blive røbet, delt, erkendt, talt om, 
få sat ord på.

Du er velkommen!

Lise Lotz, akademisk medarbejder

Husk: Semesterføljetonnen kan også læses på vores 
blog: http://ku-praest.blogspot.com/ 

Filmaftener
Over seks onsdagsaftener vises seks film, som ud over at 
være gode, også har det til fælles, at de kan siges at have 

en teologisk dimension. 

Vi begynder hver gang med et oplæg om aftenens film, 
som går på skift mellem Christine Rørdam Thaning og 
Stefan Lamhauge Hansen. Efter filmen fortsætter vi 
med en fælles drøftelse af indtrykkene over en kop et 
eller andet.

17. marts: Bladerunner
31. marts: A Serious Man
14. april: Veronikas to liv – NB! Kl. 15
28. april: Købmanden i Venedig
12. maj: Jesus fra Montreal

Tidspunkt: 19:00 - 22:00 

Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal 

Det koster ikke noget at være med og tilmelding er ikke 
nødvendig.

Trang til kærlighed
foredrag v. Lilian Munk Rösing

Søren Kierkegaards Kjerlighedens Gjerninger er blevet 
læst som om den sætter den erotiske kærlighed i mod-
sætning til næstekærligheden, og som om den gør kær-
ligheden til en pligt, der står i modsætning til lysten. 

Men Kierkegaards budskab er snarere, at springet ind i 
kærligheden er et kvalitativt spring, som transformerer 
alle relationer, erotiske eller ej.

Lilian Munk Rösing er lektor i litteraturvidenskab, KU. 

Dato: 16. marts 2010 
Tidspunkt: 19:00 - 22:00 
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 
København S

Generalforsamling og planlægn -
ingsmøde
Synes du, at der skal være ægte blod i bægeret til stu-
dentergudstjenesternes gudstjeneste? 

Mener du, at der er for meget – eller for lidt - alternativ 
medicinsk behandling i Danmark? Og kunne du tænke 
dig at vide, hvad folkekirken mener om den sag? 

Savner du foredrag om etiske problemstillinger, der 
rammer dig som kommende læge? 

Eller er du bare nysgerrig for at se, hvordan studerende, 
der er aktive i studentermenigheden, ser ud? 

Så mød op til generalforsamling og planlægningsmøde! 
Du er velkommen til mødet uanset dit religiøse ståsted. 
For at blive valgt ind i Studentermenighedens bestyrelse 
skal du dog være medlem af Folkekirken.

Der vil blive serveret lidt mad undervejs.

Dato: torsdag 18. marts 2010 
Tidspunkt: 17:30 – ca. 20:30 
Sted: Studentermenighedens lokaler, St. Kannikestræde 
8, 1. sal

Mødets dagsorden kan findes under SMiK’s Facebook-
gruppe.

Fredage i SMiK
12:15 Fredagsgudstjeneste     
13:00 Fredagsfrokost 

Hver fredag i semesteret er der gudstjeneste kl. 12.15 
i Trinitatis Kirke ved Rundetårn. Studentergud-
stjenesterne er korte gudstjenester, hvor hovedsagligt 
studerende prædiker.

Efter gudstjenesten er der frokost i Studentermenigh-
edens lokaler, St. Kannikestræde 8, 1. og alle er 
velkomne. Pris 15 kr. 

Strikkecafeen Den røde Tråd
Strikkecafeen slår dørene op en gang om måneden. 
Næste gang er torsdag den 8. april. 

Tid: torsdagene: 8. april, 6. maj og 3. juni kl. 15.30-
17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30
Pris: Gratis

Studenterpræsten står til rådighed for 
personlige samtaler
Studenterpræst Nicolai Halvorsen har studieorlov frem 
til 15. april. I perioden vikarierer Christine R. Thaning. 

Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 
13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag efter aftale) eller 
bestil en tid.

StudenterMenigheden i København (SMiK) er også på 
Facebook. Meld dig ind i gruppen og bliv holdt orienteret 
om aktiviteter mv.

www.studenterpraesterne.ku.dk
praest@sund.ku.dk / 26 74 18 49

Harvard Medical School 
Massachusetts General Hospital – Valgfrit Klinisk Ophold

Der er blevet etableret et samarabejde imellem Massachusetts General Hospital 
(Harvard Medical School) afdeling for Øre-Næse-Hals (ØNH) og afdelingen for 
ØNH på Rigshospitalet.
Samarbejdet går ud på, at der hvert år kan sendes to stud.med. afsted på hver et 
4 uger langt klinisk ophold indenfor ØNH på Massachusetts Generel Hospital, 
Boston, USA. 
Den studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen på lige vilkår med sidste 
års Harvard Medical Students og vil have de samme pligter og ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO. Dette års ophold er skemalagt til hhv. maj 
og november 2010.

Krav:
• Du har afsluttet og bestået ØNH-kurset inden opholdet i USA påbegyndes
• Du er interesseret i ØNH
• Du har gode kvalifikationer
• Du har en “Malpractice insurance policy” (ex. via FADL/CODAN)

Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende følgende: 
• Motiveret ansøgning (max. 1 A4 side)
• Karakterudskrift
• CV (max 1 A4 side)
• Dokumentation for “Malpractice insurance” 

til Professor Christian Buchwald på adressen:
Rigshospitalet, ØNH afdeling, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø 
(mærk kuverten Harvard Medical School).

Ansøgningsfrist for opholdet i maj 2010 er 22. marts 2010 og for opholdet i no-
vember 2010 er fristen den 1.september 2010. 
Opholdet attesteres med officiel dokumentation.

I tilfælde af spørgsmål af enhver art bedes en af nedenstående kontaktet:
Res. Læge Jiri Bartek på jiri_bartek@hotmail.com
Res. Læge Robert Riis på robert_riis@hotmail.com
Stud.med. Emilie Garnæs på emiliega@gmail.com

� Åbningstider�Mikroskopisk�Studiesal��
Forår�2010�

� � � � Teknisk�Assistent: Demonstrator:
April� � � � � � �

� 14.� 13� � 17� Birgitte� �

� 19.� 17� � 21� Irfan� �

� 21.� 13� � 17� Irfan� �

� 27.� 12� � 16� Birgitte� �

� 28.� 13� � 17� Irfan� Jon�(14�17)�

Maj� � � � � � �

� 3.� 14� � 20� Irfan� Jon�(14�16)�

� 7.� 13� � 17� Birgitte� Jon�(14�17)�

� 10.� 16� � 22� Irfan� Carina�(16�19)�

� 12.� 16� � 22� Stine� Jon�(17�20)�

� 13.� 14� � 20� Birgitte� �

� 17.� 9� � 15� Birgitte� Carina�(12�15)�

� 20.� 16� � 22� Stine� Carina�(16�19)�

� 22.� 9� � 15� Stine� Carina�(12�15)�

� 23.� 9� � 15� Stine� Carina�(11�15)�

� 24.� 8� � 14� Stine� Carina�(8�14)�
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2-værelses lejlighed i NV 

fremlejes for 2 år
2-værelses lejlighed på 57 m2 på Birkedommervej i 
Nordvest fremlejes for to år. Lejligheden er velegnet 
som delelejlighed. Lejligheden er nyistandsat med 
vaskemaskine i køkkenet. Der er altan mod gården 
og fransk altan mod gaden samt en hyggelig og velin-
drettet fælles gårdhave. 

Lejligheden ligger tæt på Bispebjerg Hospital, i cyke-
lafstand fra City og i gå og cykelafstand til Utterslev 
Moses rekreative områder. Tæt på indkøbsmuligheder 
og Nørrebro Station.

Månedlig husleje 6000,00 kr, a contovarme 450,00 
kr pr måned. El og gas afregnes direkte med forsyn-
ingsvirksomheden.

Kontakt: Helle Charlotte, mobil 22635363 eller mail: 
hellecharlotte@gmail.com

Hertoft-eftermiddage
Sæson 2009-10

Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs 
Vej (opgang 61a)
Tidsrum: Kl. 16.00-18.00
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører: Sex & Samfund og Dansk Forening for Klinisk 
Sexologi 
Kontakt: www.sexogsamfund og www.klinisksexologi.dk
Adgang: Gratis

25. marts:
Maria Marcus
Maria Marcus’ egen Rødstrømpe-ABC
Hvad var det i grunden, I lavede, dengang I gik rundt med lilla ble 
og hadede mænd? Det spørgsmål har forfatteren og psykoterapeuten 
Maria Marcus i de senere år måttet svare på et utal af gange. Af 
samme grund har hun netop udgivet bogen ”Min egen Rødstrømpe-
ABC”. Om busaktionen, strøgturen, barnevognsslisken. Men også 
om, hvad det hele gik ud på, hvad man tænkte og spiste og havde 
det sjovt med i den bevægelse, der startede i foråret 1970, for præcis 
40 år siden. Og som satte sig spor i hvert eneste hjem og på hver 
eneste arbejdsplads i landet. I oplægget fortæller Maria Marcus sin 
helt egen rødstrømpehistorie...

Mange hilsner
– og vel mødt!

Dansk Forening for Klinisk Sexologi / Sex & Samfund

V./ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo Møhl

KEYBOARDSPILLER SØGES?
 
Kan du spille elektronisk musik og/eller keyboard? Erfarent cover-
band med hidtil klassisk rock/pop besætning ønsker at prøve kræfter 
med et mere elektronisk, men stadig partyvenligt koncept. 
Vi søger stud.med’er som kan lave/har lyst at prøve kræfter med 
rytmer og lydkulisser på computer/keys/plader. 

Vi har fast øvetid mandag aften kl. 19:30-23:00 i Panum Studenterk-
lubbens øvelokale. 

Vi satser på at spille ude ca. en gang om måneden. Er du interesseret 
? - så send en mail til trine.

linnea@gmail.com og rasmuskoster@hotmail.com.

Forskningsårsstuderende til 
CEKU

Center for Klinisk Uddannelse søger forskning-
sårsstuderende til videreførelse af projektrække 
vedrørende testnings effekt på læringsudbytte.

Vi tilbyder:
Personlig og kompetent vejledning med hoved-
vejleder og assistentvejleder.
Kontorplads sammen med PhD-studerende 
inden for medicinsk uddannelse
Afslappet og professionelt miljø
Vi ønsker:
Seriøs, kompetent, arbejdsom og social Bac. 
Med.
Der vil blive lagt vægt på erfaring med
forskning/statistik
undervisning
skriftlig formidling

Ansøgningsfrist: 31. marts 2010
Ansøgning, indeholdende CV inkl. eksamenskarak-
terer og  kopi af bacheloropgave sendes til: Professor 
Charlotte Ringsted 
Hvis du vil vide mere kontakt Charles Kromann på 
testingeffect@gmail.com.
CEKU
Rigshopitalet afsnit 5404 – Teilumbygningen
Blegdamsvej 9
2100 KBH Ø

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Det Medicinske Selsk-
ab i København OS-
VAL Pris 2010
Det Medicinske Selskab i København har 
indstiftet OSVAL-prisen i 2006, som ud-
deles en gang årligt til medicinstuderende 
ved Københavns Universitet, der gennem 
OSVAL2 (kandidatopgaven) opgaven har vist 
udprægede videnskabelige evner.
Det Medicinske Selskab i København har 
bl.a. til formål at styrke interessen for viden-
skabelig forskning og udbrede kendskabet til 
lægevidenskabens fremskridt samt at virke 
for den offentlige sundhedspleje. OSVAL-
prisen vil derfor blive uddelt til forfatteren 
af de OSVAL2 (kandidatopgaver)opgaver, der 
det forløbne år på bedste vis har bidraget jf. 
selskabets formål.

Prisen består af en 1. pris på 10.000 kr., en 
2. pris på 5.000 kr. og en 3. pris på 3.000 kr. 
samt til alle prismodtagere Egon Matthiesens 
børnebog: Aben Osvald.

Opgaver, der ønskes taget i betragtning til 
prisen indsendes af forfatteren til 

Det Medicinske Selskab i København 
Domus Medica 
Kristianiagade 12, 2100 København Ø 
att.: Werni Lindegaard 
e-mail: kms@dadl.dk 

inden den 1. juli 2010. 

Foruden selve opgaven skal der vedlægges et 
kort dansk resumé på max 300 ord, egnet til of-
fentliggørelse samt et kort CV fra ansøgeren. 
For at komme i betragtning skal opgaven være 
bestået i perioden 1. juli året før til 30. juni i 
året for indlevering.

Vinderne forventes at præsentere deres projek-
ter ved et 10 minutters foredrag i forbindelse 
med Det Medicinske Selskab i Københavns 
temadag, som finder sted fredag den 29. 
oktober 2010.

Læs mere om selskabet på www.dmsk.dk

MOK søger B(r)U D
Har du lyst til at sørge for at MOK kommer ud til 
samtlige medicinstuderende på KU? 

Så kan du blive det nye MOK-Bud. Som MOK-Bud skal du hver 
tirsdag køre en runde på hospitaler i Storkøbenhavn og 
aflevere MOK, samt sørge for forsendelser af MOK. 

Jobbet aflønnes svarende til 5 VT-timer + 
kørselsgodtgørelse for hver uddelt MOK.

Det kræver bare at du har en bil, eller adgang til én, 
hver tirsdag og at du har tid kl.ca.15:30 og et par timer 
frem. 

Du skal være fleksibel, da MOK ikke altid leveres på samme 
tidspunkt.
Du skal kunne starte inden sommerferien (lønnet følgevagt 
ca. i maj og et par vagter alene derefter, inden MOK holder 
sommerferie) - Ansøgningsfrist: 20. april

Hvis du er interesseret eller har yderligere spørgsmål så kontakt mig på mok@mok.dk eller 27 38 37 82

Markus/MOK.red.

Er det dig?

Er det dit kørekort?

Er det din bil?

Er det MOK?

ANNONCER



7

Læs mere om bøgerne på www.munksgaarddanmark.dk

Når barnet er født for tidligt
Ola Didrik Saugstad

Bogen, som er en oversættelse fra norsk, er skrevet af en læge, 
og den bygger på forfatterens mere end 30 års engagement og 
erfaring på området. Ola Didrik Saugstad omsætter på bedste 
vis sin store viden til brugbar og nødvendig information.

Bogen bliver dermed en hjælp for både forældre og behandlere 
i deres fælles ansvar for de for tidligt fødte børn og en god ind-
føring for de medicinstuderende som har interesse inden for 
dette fagområde.

FRA ET STADIE TIL DET NÆSTE ...
Langsmans embryologi
3. udgave
T.W. Sadler

Bogen er en oversættelse af den nyeste udgave af den klassiske 
Langman’s Medical Embryology. Bogen koncentrerer sig om de vig-
tigste og mest relevante kliniske aspekter af embryologien. Målet er 
at bibringe læseren en forståelse for principperne i fosterets udvik-
ling, som kan anvendes i diagnose, behandling og forebyggelse af 
medfødte misdannelser.

Denne 3. udgave indeholder en opdateret tekst samt forbedrede 
illustrationer. Ændringer i forhold til tidligere danske udgiver og 
oversættelser af de nye afsnit er lavet 
af professor Jørgen Tranum-Jensen, 
Panuminstituttet.

Nyhed
496 sider
Kr. 575,- 

(vejl.)
Nyhed

190 sider
Kr. 148,- 

(vejl.)

Den Basale Quiz
I sidste uge ledte vi efter en struktur i hjernen, som alkoholikere oftest har 
skader på. Der var ikke nogen, der kunne svare, og vi må derfor gå ud fra, at 
det var for svært. Det korrekte svar var naturligvis cerebellum.

For at prøve noget mere basalt, har vi i denne uge valgt emnet sygepleje:
Det er ved at være den tid på semestret, hvor mange SPV-kursister er ved at 
afslutte SPV-kurset. Det afsluttets jo som de fleste ved med en eksamen. Her 
skal man vide, hvor meget der kan være i en tudkop, hvordan man vasker foran 
og bagi, hvordan man håndterer et bækken og så videre. I et bækken kommer 
der oftest det, som betegnes som udskillelser. Disse kan dog også komme fra 
andre dele af kroppen og behøver ikke ende i bækkenet. Men fælles for alle 
udskillelser er, at man skal lave 5 meget gængse observationer om dem. Hvilke 
5 observationer er der tale om?

Præmien er en stor påskehare i chokolade... AAAHHH!
Send dit svar til mok@mok.dk inden man. d. 22/3-10 kl 12.00

af Jonas, Mok.red.

Kan du gæ
tte hvad

 det er?

Kan du gætte hvad det er?

ANNONCER

God DAMN 
hvor var det 
dumt
Fuck hvor er det herre nedern 
jeg kom til at spise den pære. 
Pæren var 
min fars arvestykke. Han havde 
sagt det var den eneste gave 
han nogensinde havde fået. 
Den 
måtte 
bare 
ikke 
blive spist!!!!

I flere år har jeg nu 
undgået ham og håber 
han kan tilgive mig 
inden han dør. 
Det kræver måske 
det var mig der spiste pæren. 
Men det var det!

Siden har jeg været 
i et drivhus. Drivhuset 
hvor jeg har gemt mig 
siden dengang 
da det måske skete 
har nu fået en relativ 
høj luftfugtighed og det går 
ud over mit hår. 

Satans, Jeg vil gerne snart
ud og håber 
der er mange ekstra pærer. 
Jeg har spist dem 
alle.

Elise & Markus/MOK.red.

Pist. Mit liv er væk og ikke særlig spændende. 
Jeg har vasket min tavle med svamp. Den 
var fyldt med gammel mælk, der var suget 
op iden af nogle andre end mig. Problemet 
med dette er at udover alle hader mig så er 
der ingen der gider snakke med gammel 
mælk. Hvem gjorde det?
Jeg har to mistænkte.

Igen kun to. Det er dig – og mig! Og mig og 
dig. Og en mand jeg så nede i Døgnnetto sid-
ste tirsdag. Han havde mælk i kurven. Den 
var gul. Kurven. Hvis der er nogen der har 
set en mand i en butik med mælk så kontakt 
mig. Måske på troelsdolin@gmail.com. 

Kan I tro det  - det er min ven. 

Kalv er heller ikke dyr, forstå det så veg-
etarer.

Elise+Markus/MOK.red.
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DET 
ER FORBUDT 

FOR PIGER  AT LÆSE 
DENNE ARTIKEL!

DEN FORFÆRDELIGE 
KÆRLIGHED

MOK har modtaget et brev fra Niller, afbilledet til venstre, som 
vi har gjort vores bedste for at give svar på.

Kære Niller.

Først vil jeg, på MOK's vegne, gerne takke for dette meget følelsesladede og åbne 
brev.

Jeg har også 'en ven' med samme problem. Der er flere metoder til at komme udenom 
denne tydelige mangel på selvtillid. Min vens metode er dog ikke skudsikker, men den 
kan måske hjælpe dig til at nå dit mål. 

Det første man skal huske på når man snakker med piger er, at jo mere ligeglad og 
ucharmerende desto bedre. Du bør måske gå hen og spørge hende, "hvordan er det nu 
den eosinofile granulocyt virker?". Når hun så vender sig mod dig og begynder at svare 
så afbryder du, siger, "se om det rager mig", og vender dig om og går. Nu har du fanget 
hendes interesse!

Hun tænker nu at du er den største idiot, men det vil komme dig til gode ved jeres 
næste møde. For dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Derudover behøver du 
ikke at ryge mere for at få street respect. Hvis du ikke mener det er nok, kan du evt. 
begynde at spytte ordenlige grønhakkere i hendes nærhed, da dette er en cancerfri 
måde at være sej på.

Pigens negative holdning til din person kan ændres ved at charmere hendes veninder. 
Man siger at mad er vejen til mandens hjerte, mens veninderne er vejen til kvindens 
hjerte. Det betyder at når veninderne kan lide dig, og omtaler dig som en fin fyr, 
så går hun fra at være negativ omkring din person, til at blive forundret over dine 
mixede signaler.

Næste gang du møder hende gælder det om at være rimelig fuld, så du igen kan være 
BAD BOY uden at have nerver på. Det gælder generelt om at være påvirket når 
du interagerer med hende. Når du så ser hende går du direkte hen og er dig selv. 
Hvis du er et meget kedeligt menneske, så bør du opføre dig som Leonardo DiCaprio 
i 'Catch me if you can'.

Med hensyn til den kropslige kontakt, kan du bare lade hende føre an, da så virker du 
også lidt kostbar. Tricket med at være kostbar er verdens ældste og det virker!

Hvis der er nogen, der har flere råd til Niller kan i bare skrive dem på mok@mok.
dk, så bringer vi dem videre til Niller, og hvis de er rigtig gode, kommer de også i 
næste uges MOK.

Markus/MOK-red. 

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 
SÅ HUSK AT GIVE OS 
BESKED ENTEN PR. BREV, 
TELEFON ELLER EMAIL.

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 9.00-16.00
Torsdag: kl. 9.00–18.00 Fredag: kl. 9.00-14.00

EKSPEDITIONENS E-MAIL
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)  cf@fadl.dk (Charlotte Frølund)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2. sal, 
2200 København N

VAGTBUREAUET HAR 
LUKKET ONSDAG 

17.MARTS OG 
TORSDAG 18.MARTS 
GRUNDET FLYTNING.

BØRNEVENTILATØR SØGES TIL 
NEONATALHOLD 4301 
RIGSHOSPITALET

2 børneventilatører søges til permanenthold 4301 på Rig-
shospitalets Neonatalafdeling, 1 med oplæring i maj-juni 
og 1 med oplæring i juli-aug.
Vi er et hold på 15 medlemmer, der arbejder selvstændigt i 
afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte og kir-team). Du 
kommer til som BVT hos os at varetage pasning af typisk 2-4 
babyer, (sygepleje, stuegang, blodprøvetagning, forældre-
kontakt). Du vil især komme til at passe præmature, børn 
født af mødre med diabetes, samt børn i CPAP.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter alle 
ugens dage.

Kvalifi kationskrav:
Min 250 VT-timer
Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. (Der er 
som regel 40 % av og 60 % nv)
Du forpligter dig til at arbejde 28 vagter, de første 4 
måneder du er ansat. Herefter vagtbinding på 4 vagter 

•
•
•

•

pr mdr.
Da oplæringen er tidskrævende for både dig og afdelin-
gen, skal du kunne blive på holdet min1 år.
Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Oplæring (i alt 7 lønnede følgevagter):
5 følgevagter med holdmedlem 
2 med sygeplejerske
2 timer med laborant

Løn: VT-holdløn m. børnetillæg.
Vi dækker egen sygdom ved rullesystem. Vi har ingen 
tvungne vagter over jul og nytår.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 15 på Neonatalafde-
lingen.
Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 6. April 2010 kl. 10.00 via 
fadlvagt.dk – for medlemmer – ledig hold – mærke ” 
4301”

Skriv gerne hvilket hold du tidligere har arbejdet på.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte hold-
leder Caroline Borregaard Winther 
caroline_winther@hotmail.com

•

•

•
•
•

V B  M E D D E L E L S E R

Kærlighedsspørgsmål

VAGTBUREAUET

A N N O N C E R
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag, tirsdag & onsdag:
kl. 9.30 - 12.30 & 13.00 - 15.00
Torsdag:
kl. 13.00 - 18.00

Det sker i FADL
»   18. marts: Repræsentantskabs      
møde
»   24. marts: Ekstraordinær  generalfor-
samling i lundsgaard auditoriet kl 18.00.

Kommende lægevikarkurser
EKG 1: 22. + 23. + 25. marts Kl. 17-21 (25. marts: kl. 16-20) Lokale 1.2.33
EKG 2: 22. + 23. + 25. marts Kl. 17-21 (25. marts: kl. 16-20) Lokale 1.2.34
Akut medicin 1: 23. + 24. + 25. marts kl. 17-21. Lokale 1.2.47
Akut medicin 2: 23., 24. + 25. marts 17.00-21.00. Lokale 1.2.32 

se mere i semesterhæftet og på www.fadl.dk/Kurser i København. 

Husk at Kursusgebyret skal være FADL i hænde senest 7 dage fra tilmeldingsdatoen ellers vil din tilmelding bortfalde.

Ekspeditionen er fl yttet
Kredsforeningens ekspedition fl yttet fra 
forhuset i Blegdamsvej 26 til Baghuset. Ved 
henvendelse skal man gå igennem i porten 
til nr. 26 og igennem gården til baghuset. 

Telefonisk henvendelse er fortsat på 

3520 0250

I forbindelse med fl ytning hersker almin-
deligt rod, og forvent derfor lidt længere 
ekspeditionstid. Vi beklager ulejligheden.

Ekstraordinær generalforsamling 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Københavns Kredsforening under FADL 

Onsdag den 24. marts 2010 kl. 18.00 i Lundsgaard auditoriet.  

Ændringsforslag til vedtægsændringerne er bragt her i bladet på side 10-13

Alle medlemmer af Københavns kredsforening opfordres til at komme. Medbring studiekort med gyldigt medlemsk-
listermærke. 

Ved ekstra ordinær generalforsamling kan medlemmer indgive lovændring sforslag til bestyrelsen ind til 4 dage før 
generalfor samlingen. Bestyrelsen skal så tage disse forslag op til behandling, offentlig gøre dem i MOK eller på til sva-
rende vis bekendtgøre dem for medlemmerne, samt forelægge dem på ge neral for samlingen.

   PROGRAM

1. Valg af dirigent

2. Valg af referanter

3. Status på vagtsituationen

4. Information om ny overenskomst

5. Ændringsforslag til vedtægter

6. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Københavns Kredsforening under FADL 

Onsdag den 24. marts 2010 kl. 18.00 i Lundsgaard auditoriet. 

   PROGRAM

1. Valg af dirigent

2. Valg af referanter

3. Status på vagtsituationen

4. Information om ny overenskomst

5. Ændringsforslag til vedtægter

6. Eventuelt

Som medlem af FADL får du adgang til diverse bøger og praktisk 
kittelgejl, der kan bruges i undervisningen på lægestudiet.
1. semester
Som medlem af FADL får du et rabatklistermærke, der giver for-
delagtige vilkår, hver gang, du handler. Læs mere på fadl.dk for at 
se, hvilke fi rmaer, FADL har indgået et samarbejde med. Og hvert 
år udgiver FADL en studiekalender, som udleveres gratis til alle 
medlemmer.
De nye medlemmer, der starter på 1. semester får en studiekalen-
der, et rabatklistermærke og en taske (så længe lager haves).

På 2. del af studiet – (3. 4. og 5. semester)
3. semester får Flashcards, som er oversigtskort over kroppens 
muskler.

Fra 5. semester udleveres Medicin.dk – Lægemiddelkataloget, der 
egner sig godt som opslagsværk og til supplerende læsning i farma-
kologi. Desuden kan du få Medicin.dk - Kittelbogen to gange i løbet 
af din studietid på valgfri semestre. Kittelbogen er dog nyttig under 
klinikophold eller, når du arbejder som lægevikar, så FADL anbefaler 
Kittelbogen til henholdsvis 7. og 9. semester.

Du kan også få Kittelbogen som PDA-udgave, der løber resten af 
studietiden uafhængigt af, om du har fået bogudgaven.

Tilmelding foregår på www.dli.dk (Dansk Lægemiddelinformation).

Tredje del – 6.-9. semester
Til 7. semester udleveres det almene journalkoncept, og det er 
desuden muligt at få diverse EKG-materiale i form af EGK-linealer, 
Blodgashåndbøger og foldere om normalværdier etc.

Fjerde del – 10.-12. semester
Til 10. semester udleveres det psykiatriske og det neurologiske 
journalkoncept.
Som 12. semester studerende kan du få et gratis eksemplar af bo-
gen Almen Praksis 2008, som vi har fået et restoplæg af.

Sekretariatet bestiller desuden jævnligt håndbøger med emner 
som hud, øjne, urinvejsinfektion og antibiotika, og har du forslag 
til andet materiale, er du velkommen til at sende en mail til 
kkf@fadl.dk.

FADL tilbyder....

KREDSFORENINGEN



EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
D.  24 .  MARTS 2010

I FADLs SPV&VT overenskomst for 2008-2011 blev der 
forhandlet nye funktionstillæg hjem, for de vagttagere der 
arbejder på hold, i stedet for de gamle Cardiologi (CARD), 
Dialyse (DIA) og Medhjælper Ved Sygeplejerskeopgaver 
(MVS) tillæg. 

De nye funktionstillæg træder i kraft d. 1. April 2010, 
og vil bestå i et A og et B tillæg der kan gives til SPV-
hold, samt et C tillæg der kan gives til VT-hold. Disse nye 
funktionstillæg vil gøre, at de hold der tager arbejde 
rundt omkring på hospitalerne vil få ensrettet deres 
løn og få funktionstillæg ud fra hvilke kompetencer, der 
skal til for at varetage det pågældende holdarbejde. 

Funktionstillæggene vil ydermere skabe større klarhed 
for hospitalerne omkring, hvilke kompetencer holdene 
har, og hvilken løn de så er berettiget til. Således vil der i 
fremtiden være 5 kompetencegrupper: SPV, SPV-A, SPV-
B, VT og VT-C. 

De nye funktionstillæg giver imidlertid anledning til, at 
det er nødvendigt, at ændre i Københavns Kredsforenings 
vedtægter for, hvordan puljetillægget fordeles. Dette 
er nødvendigt, fordi puljetillægget i dag fordeles efter 
CARD-, DIA- og MVS-grupperne, men efter d. 1. April 2010 
findes disse tre selvstændige grupper altså ikke længere. 
I stedet findes de ovennævnte 5 kompetencegrupper.

Hvad består puljetillægget af?
Når man er på hold, består ens løn af dagtimeløn (alle døgnets 24 
timer) + holdtillæg (fast beløb for alle, uanset om man er SPV/VT) 
+ puljetillæg. Puljetillægget opstår idet alle, der arbejder på hold 
”indbetaler” de tillæg, de får udover deres grundløn, det være sig 
aften-, nat-, weekend- og søgnehelligdags-tillæg og overarbejde 
til en bestemt pulje. Puljen fordeles herefter ligeligt mellem 
medlemmerne på de hold, der bidrager til den pågældende 
pulje. 

Man får således samme løn, lige meget om man arbejder om dagen, 
natten eller i weekenden, men samtidig varierer puljetillægget  
fra måned til måned, alt efter hvor meget der er tjent af tillæg.

Det skal understreges, at de nye funktionstillæg ( SPV-A, SPV-
B og VT-C) er personlige tillæg, og derfor ikke er en del af 
puljetillægget.

Hvorfor har man puljetillæg?

Aften/nat-tillæg

Weekendtillæg

Helligdagstillæg

Puljetillæg

Overtimer

Puljemodellen  blev  i  sin tid oprettet så alle holdmedlem-
mer   fik samme løn for deres arbejde, hvilket gjorde det 
lettere for holdene at få besat alle vagterne. Den med-
førte stor fleksibilitet indenfor de enkelte hold, således 
at der ikke spekuleredes i, hvilke vagter der gav mest i 
løn, men hvornår de enkelte medlemmer kunne passe 
arbejdet bedst ind i deres daglige liv som studerende. 
Endvidere tilførte puljetillægget et aspekt  af solidar-
itet de studerende imellem. Puljetillægget har sidenhen 
været genstand for mange ændringer, debat og diskus-
sion.  Som det er nu, findes der  6 forskellige puljer, som 

er opstået ud fra ideer om kompetencer, arbejdsområder 
og arbejdstid. Nogle af de gamle puljer er opstået, fordi 
nogle hold følte at de bidragede i højere grad til puljen 
end andre hold, da de arbejder på tidspunkter, der ud-
løser højere tillæg. Andre puljer er opstået, fordi man 
mente at nogle hold havde mere specialiserede kompe-
tencer. Som det er nu, kan det være svært at vide, hvilken 
pulje et bestemt hold hører til, og der ønskes derfor med 
denne vedtægtsændring at få mere klare retningslinjer 
for fordelingen af puljetillæggene.



Forslag til vedtægtsændringer
Der er stillet tre forslag til vedtægtsændringer, alle stillet 
af Vedtægtsgruppen under FADLs bestyrelse i København. 
De tre forslag er alle ”fremtidssikrede”,  således at man 
nemt kan indplacere både eksisterende og fremtidige 
hold i de pågældende puljer. Forslagene spænder fra få 
store puljer, til flere mindre puljer.

Der er mange forskellige argumenter for større og mindre 
puljer. Argumenter for større puljer er, at det sikrer en 
stabil løn, da tillægget i en mindre pulje kan blive påvirket 
meget af, at et enkelt hold bliver opsagt eller ansat. Det 
bliver altså nemmere at gennemskue, hvor meget man 
kommer til at tjene. 

Et argument imod større puljer kan være, at nogle hold 
som f.eks. arbejder meget om natten, føler at de bidrager 
mere til puljen, end hold der primært arbejder i dagtiden. 
Se endvidere argumenter for og i mod i sidste nummer 
af MOK

Kom til Generalforsamling
Som det fremgår af vedtægterne, er det i øjeblikket sådan, 
at det er Københavns Kredsforenings Repræsentantskab 
(KKR), der træffer beslutningen om, hvorledes puljerne 
fordeles. Beslutningen om nye puljer påvirker imidlertid 
så mange medlemmer, at man fra KKRs side ønsker 
at høre, hvilket forslag der er størst opbakning til. Alle 
medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening, og 
særligt holdmedlemmer, opfordres derfor til at komme 
til den ekstraordinære generalforsamling. 

Så følg med i MOK de kommende uger, 
og mød op til generalforsamlingen 

d. 24. marts kl. 18 i LU
hvor du kan høre mere, og få svar på dine spørgsmål.
( HUSK STUDIEKOR T MED FADL-KL ISTERMÆRKE PÅ )

Mvh. Vedtægtsgruppen 
under FADLs bestyrelse i København 

Det korte overblik:
Pga. indførslen af nye funktionstillæg i SPV&VT 
overenskomsten 2008-2011, er det nødvendigt at 
ændre i FADL, Københavns Kredsforenings vedtægter. 
Der skal ændres i dén paragraf, der handler om 
fordelingen af puljetillæg, fordi der i overenskomsten 
ikke længere opereres med begreber som MVS, CARD 
og DIA. Der fremføres 3 forskellige forslag til oprettelse 
af nye puljer, og Repræsentantskabet i København 
(KKR) ønsker derfor at høre medlemmernes holdning 
til de fremsatte forslag, på den ekstraordinære 
generalforsamling d. 24. marts.

Forslag og kommentarer modtages
Ved en ekstraordinær generalforsamling kan medlemmer 
indgive lovændringsforslag til bestyrelsen, indtil 4 dage før 
generalforsamlingen. Bestyrelsen skal så tage disse forslag op 
til behandling, offentliggøre dem i MOK eller på tilsvarende vis 
bekendtgøre dem for medlemmerne, samt forelægge dem på 
generalforsamlingen. Nye forslag til vedtægtsændringer, samt 
kommentarer til forslagene på disse sider, kan sendes til 
kkf@fadl.dk.

FADL, Københavns kredsforenings vedtægter kan findes på 
www.fadl.dk  —  om FADL  —  Københavns Kredsforening 
—   Foreningens vedtægter

Beregninger forsinket
Vedtægsgruppen under FADLs bestyrelse i 
København skrev i sidste nummer af MOK, 
at vi ville bringe beregninger som kunne 
illustrere konsekvenserne af  de forskellige 
forslag. Det har desværre ikke været muligtat 
få beregningerne færdige inden MOKs 
deadline, da beregningerne viste sig sværere 
end tidligere ventet. Vi arbejder fortsat 
videre, og bringer disse beregninger på vores 
hjemmeside, og i MOK i næste uge.



FORSLAG TIL  VEDTÆGTSÆNDRINGER
til behandling under KKF’s ekstraordinære generalforsamlings punkt 5 den 24.marts 2010.
(1. offentliggørelse jf. FADL, Københavns Kredsforenings vedtægter § 13, stk. 2)

Forslag I
Forslag til ny formulering I
§ 11 A, stk. 4.

Det påhviler bestyrelsen at udarbejde retningslinier for den 
gennemsnitsfordeling af lønnen, der er hjemlet mulighed 
for i overenskomsterne, således at der kan laves én samlet 
gennemsnitspulje for de SPV-ere, der arbejder i hold; én samlet 
pulje for de VT-ere, der arbejder i hold.

Bestyrelsen skal forelægge disse retningslinier til endelig 
godkendelse i KKR.

Begrundelse: 
I det der pr. 1. april 2010 indføres en ny lønstruktur, skal der ske 
en konsekvensrettelse og samtidig med dette ønskes en debat 
om puljesystemet. Se endvidere den motiverede indkaldelse 
af den ekstraordinære generalforsamling, på de foregående 
sider.

Forslag 1 opretter to puljer for tillæg: En for SPV og en for VT. 

Fordele

Det tilgodeses at alle får samme løn, idet alle har ulemper ved 
at tage arbejde dag, aften eller nat. Der er således en solidarisk 
fordeling af ulemperne, her tænkes især at medlemmerne er 
studieaaktive, og at undervisning ligger i dagtiden. 

Der er ikke tvivl om den pulje man tilhører.

Puljetillægget vil ikke variere særligt meget fra måned til 
måned, hvilket giver større gennemskuelighed i lønnen.

Man kan vælge arbejde ud fra indhold i stedet for løn, da der 
ikke er puljeforskel på f.eks. nogle SPV hold fremfor andre.

Ulemper

Man deler tillæg med andre hold, der har andre arbejdsbetingelser 
og som ikke bidrager lige meget til fælles tillægspulje.

Det kan ikke tillægspuljemæssigt betale sig at videreuddanne 
sig til mere specialiserede funktioner, som ofte vil arbejde på 
tidspunkter som genererer flere tillæg (f.eks. mange aften/
nattevagter). 

Gældende formulering

§ 11 A,  stk. 4.
Det påhviler bestyrelsen at udarbejde ret-
ningslinier for den gennemsnitsfordeling 
af lønnen, der er hjemlet mulighed for i ov-
erenskomsterne, således at der kan laves 
én samlet gennemsnitspulje for de SPV-
ere, der arbejder i hold; én samlet pulje 
for de VT-ere, der arbejder i hold; og én 
pulje for hver faggruppe, som fx arbejder 
som cardiologi- eller dialyseassistenter el-
ler MVS-ere. Bestyrelsen skal forelægge 
disse retningslinier til endelig godkend-
else i KKR.

Ekstraordinær 
Generalforsamling i 
FADL 
Københavns Kredsforening

Onsdag den 24. marts 2010 
kl. 18.00 i Lundsgaard auditoriet.  

PROGRAM
1. Valg af dirigent

2. Valg af referanter

3. Status på vagtsituationen

4. Information om ny overenskomst

5. Ændringsforslag til vedtægter

6. Eventuelt



Forslag II
Forslag til ny formulering II
§ 11 A, stk. 4.

Det påhviler bestyrelsen at udarbejde ret-
ningslinier for den gennemsnitsfordeling af 
lønnen, der er hjemlet mulighed for i over-
enskomsterne, således at der kan laves én samlet 
gennemsnitspulje for de SPV-ere, der arbejder i 
hold; én samlet pulje for de VT-ere, der arbejder i 
hold; og én pulje for hver funktionstillægsgruppe 
(A, B og C).

Bestyrelsen skal forelægge disse retningslinier 
til endelig godkendelse i KKR.

Begrundelse: 
I det der pr. 1. april 2010 indføres en ny lønstruktur, 
skal der ske en konsekvensrettelse og samtidig 
med dette ønskes en debat om puljesystemet. 
Se endvidere den motiverede indkaldelse af 
den ekstraordinære generalforsamling, på de 
foregående sider.

Forslag 2 giver solidaritet inden for den 
funktionstillægsgruppe som man tilhører. I dette 
for-slag  er der 5 puljer: SPV, SPV A, SPV B, VT, 
VT C.

Fordele

Puljerne følger lønsystemet
Lønnen er mere stabil end i forslag III. 
Der oprettes ikke nye puljer ved nye specialer.
Man er solidarisk overfor en mindre men mere 
homogen pulje.

Ulemper

Lønnen er ikke så stabil som i forslag I.
Det er ikke faglig kvalifikation og udfordring som 
driver værket, men derimod løn. 
Man er kun solidarisk med sin egen gruppe. 

Forslag III
Forslag til ny formulering III
§ 11 A, stk. 4.

Det påhviler bestyrelsen at udarbejde ret-ningslinier for den 
gennemsnitsfordeling af lønnen, der er hjemlet mulighed 
for i over-enskomsterne, således at der kan laves én samlet 
gennemsnitspulje for de SPV-ere, der arbejder i hold; én samlet 
pulje for de VT-ere, der arbejder i hold; og én pulje for hver 
funktionsgruppe (A, B og C).

VT C opdeles i specialegrupper med sær-skilte puljer: neonatal, 
cardiologi, dialyse og en grundpulje.

Bestyrelsen skal forelægge disse retningsli-nier til endelig 
godkendelse i KKR.

Begrundelse: 
I det der pr. 1. april 2010 indføres en ny lønstruktur, skal der ske 
en konsekvensrettelse og samtidig med dette ønskes en debat 
om puljesystemet. Se endvidere den motiverede indkaldelse 
af den ekstraordinære generalforsamling, på de foregående 
sider.

I forslag III er den største grad af uddifferentiering af 
tillægspuljerne. Forslaget er en udbygning af forslag II, hvor der 
yderligere sker en differentiering af VT C puljen, så den deles 
op i forskellige specialegrupper.

Fordele

Der er meget forskellige arbejdstider de specialiserede hold 
imellem, og ved at opdele deres puljetillæg forsøges det undgået 
at der er hold som bliver meget store ydere til tillægspuljen, 
imens andre hold kun bidrager i beskedent omfang.

Ulemper

Forslaget er sårbart i forhold til oprettelse og nedlæggelse af 
hold, hvilket kan give store udsving i tillægspuljen. Derved kan 
det være svært at gennemskue tillægget.

Det er kan være uklart ved nye hold, afhængig af disses natur, 
hvilken pulje man tilhører.

Der er en meget lav grad af solidaritet ved forslaget.

FORSLAG TIL  VEDTÆGTSÆNDRINGER
til behandling under KKF’s ekstraordinære generalforsamlings punkt 5 den 24.marts 2010.
(1. offentliggørelse jf. FADL, Københavns Kredsforenings vedtægter § 13, stk. 2)
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ALICE – DET ER 
OP TIL OS!
Alice er HIV-positiv og bor i slumområdet Kalin-
galinga i Lusaka i Zambia. Da jeg træffer hende 
har hun fået gratis medicin i to år. Ligesom mange 
andre HIV-positive i Zambia er hun gået fra at være 
sengeliggende til igen at kunne forsørge sig selv og 
sin søn. Alice arbejder som rengøringsdame på et 
sygehus i den anden ende af byen. Hver dag går 
hun to timer til og fra arbejdet. Det orker hun nu, 
takket være medicinen.
Medicinen har også mindsket stigmatiseringen ved 
at være HIV-positiv.
”At blive testet positiv var tidigere, som at få døden 
stemplet i panden”, fortæller Alice. ”I dag vælger 
folk at lade sig teste, eftersom det giver dem mu-
ligheden for at få behandling, hvis det viser sig at 
de er smittede”.
Da jeg spørger Alice, hvad hun er mest bange for, 
kommer svaret prompte:
”At jeg ikke længere kan få min medicin. Jeg ville 
aldrig have råd til at købe den selv”. 
Alice er med i en støttegruppe for HIV-positive. 
Medlemmerne i gruppen støtter og hjælper hi-
nanden, de skaffer sig viden om deres sygdom og 
kæmper mod samfundets fordomme. Men når jeg 
spørger, hvad hun kan gøre for at sikre adgangen 
til medicin, ser hun på mig og svarer: 
 “It’s up to you people”. 
Alices liv og sundhed hænger i en tynd tråd. Tråden 
løber fra Kalingalinga, direkte til medicinalfirmae-
rnes bestyrelser, internationale organsationer og 
den rige verdens regeringer. Alice er velvidende 
om at hendes skæbne for en stor del beror på bes-
lutninger, som tages af mennesker på den anden 
side af jorden. 
Vil du gerne vide mere om problemstillingerne både 
klinisk og politisk, så er sommerkurserne i 
”Global Health Challenges” og ”International 
Health” måske noget for dig! 

Kursus i Global 
Health Challenges 
TID: 16. august til 27. august 2010

STED: København, CSS (Kommunehospitalet)

PRIS: 350 kr for den obligatoriske bogpakke ellers 
gratis for KU studerende. 1900 kr i kursusgebyr for 
ikke KU-studerende. 

MÅLGRUPPE: Ansøgere med medicinsk eller 
folkesundhedsvidenskabelig baggrund og andre 
med interesse for emnet.                                        

CERTIFIKAT: Fremmødepligt 80 %.

ANSØGNINGSFRIST: 12. maj 2010

ANSØGNINGSSKEMA: Kan downloades fra:  
http://www.globalhealth.ku.dk/ssghc/ 

ARRANGØR: Copenhagen School of Global 
Health og IMCC

KONTAKT: Kursus Koordinator, Sandra Villum-
sen - globalhealth.ku@gmail.com 

Kursus i 
International Health
TID: 2. august til 27. august 2010

STED: København, Panum Instituttet

PRIS: 1000 kr for den obligatoriske bogpakke ellers 
gratis for KU studerende. 4100 kr i kursusgebyr for 
ikke KU-studerende. 

MÅLGRUPPE: Ansøgere med bachelor i 
medicin, folkesundhedsvidenskabelig baggrund 
og andre sundhedspersonaler med interesse 
for emnet og minimum 3 år arbejdserfaring.                                                                                    
CREDIT TRANSFER: VKO approved

ANSØGNINGSFRIST: 13. april 2010

ANSØGNINGSSKEMA: Kan downloades fra:  
http://www.globalhealth.ku.dk/ssih/ 

ARRANGØR: Copenhagen School of Global 
Health og IMCC

KONTAKT: Kursus Koordinator, Birgitte Gantriis 
- SSIH@sund.ku.dk 

Vær buddy! 
Jean fra Rwanda kommer til Danmark i starten 
af april og bliver en måned på et hospital. Bliv 
hans danske kontakt, hent ham i lufthavnen og 
følg ham på afdelingen den første dag. Herudo-
ver bestemmer du helt selv, hvormeget tid du 
vil lægge i det! Skriv til exchangekbh@gmail.
com - kom til månedsmødet 6.april kl 17 i stu-
denterhuset.

PIT FOREDRAG flyttet fra 
Haderup til AUD 29.01.30!
Stadig 18. marts kl. 17-19!

Kom og hør Ib Bygbjerg fortælle om sundhedsvæsenet 
i udviklingslandene og Kim David fortælle om malaria 
og graviditet. Især relevant for folk der skal sendes ud, 
men ALLE er velkomne!

PITs generalforsamling!
PIT holder generalforsamling i 
Århus lørdag den 20/3. Husk hvis du vil være aktiv i 
PIT dette semester at deltagelse i generalforsamlingen 
er obligatorisk (billetten bliver refunderet). Hvis du 
ønsker at tage af sted så kontakt PITs lokalformand i 
København på pit-copenhagen@imcc.dk.

Med venlig hilsen, PIT 

SkalÊduÊudÊatÊrejseÊmedÊPIT,ÊIMCCÊellerÊpŒÊegenÊhŒnd,ÊogÊkunneÊduÊgodtÊ
t¾nkeÊdigÊatÊvideÊlidtÊmereÊom,ÊhvadÊduÊkanÊm¿deÊiÊdetÊstoreÊudland?ÊHerÊ
harÊduÊmuligheden!
Weekenden d.Ê8.-9.ÊmajÊafholderÊPITÊkursusÊiÊtropemedicinÊiÊÅrhus.ÊÊÊ
IÊl¿betÊafÊdeÊtoÊdageÊvilÊderÊv¾reÊundervisningÊmedÊinfektionsmedicinereÊ
iÊmalaria,Êtuberkulose,ÊHIV/AIDSÊm.m.,ÊundervisningÊiÊunderern¾ringÊvedÊ
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programÊf¿lger.

PITÊÅrhusÊgl¾derÊsigÊtilÊatÊseÊdig!
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IMCC exchange mangler et logo, og det 
skal du designe.
Vi er basisgruppen, der giver medicinstuderende mulighed 
for kliniske ophold af en månedsvarighed world wide. Vi 
modtager og hjælper også de udenlandske medicinstuder-
ende, der har lyst til at opleve at være på et dansk hospital 
i en måned.
Vi søger et logo der forener alt dette og mere til - og som 
selvfølgelig vinder over Aarhus og Odense Exchange 
forslag.
Logoet vil blive brugt nationalt og trykt på T-shirts til som-
merens udvekslingsstuderende.
Send logoet på mail til exchange.kbh@gmail.com eller 
aflever det i IMCC postkasse mærket ”exchange” ved stu-
denterhuset senest den 24. marts 2010.

IMCC EXCHANGE månedsmøde 
tirsdag 6.april kl 17... kom og se, hvad vi laver 
og vær med til at planlægge sommerens arrange-
menter for 20 udenlandske studerende. Der er 
kaffe og slik i Studenterhuset - store mødesal 
og efterfølgende velkomstmiddag for Jean fra 
Rwanda. Vi ses!

(Her kunne IMCC EXCHANGE'S LOGO være)

3om1 inviterer til

INFORMATIONSMØDE 
OM ET SUNDHEDS- OG 
UDDANNELSESPROJEKT I 
INDIEN
for alle med interesse for
- hvordan en NGO bliver til.
- hvordan udviklingsarbejde tilrettelægges lokalt.
- at sponsorere et indisk barns skolegang.
- at blive udsendt til Indien og udføre frivilligt sundhedsfremmende arbejde.

Dr. Sujit Kumar Brahmochary er stifter af Institute of Indian Mother and Child, der er en NGO med base i 
Calcutta Indien. Dr. Sujit arbejder med fokus på mødre og børns sundhed for at skabe en bedre fremtid for 
lokalbefolkningen.

I 3om1 arbejder vi sammen med Dr. Sujit og hans organisation i forsøget på at arrangere sponsorprogrammer 
for børnene.

Imorgen 

TORSDAG 

d. 18./3.2010 

kl. 17.00-18.00

i lille 

mødelokale

vil Dr. Sujit 
komme hele vej 
fra Calcutta for 
at fortælle om sit 
projekt.
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SAKS inviterer til kursus i basal 
sutur

SAKS tilbyder nu deres medlemmer at deltage i 
kursus i basal sutur. 
Der undervises i instrumenter, og suturfærdigh-
eder som instrumentknuden samt basale sutur-
teknikker. 

Kurset foregår den 24. marts kl. 17.00

Ideelt før præklinik til sommer.  

Tilmelding starter fredag den 19 marts kl. 16 og 
skal ske til tilmelding@studkir.dk.

For alle med blå blink i øjnene, og 
MABCDE i tankerne kommer her 
et spændende arrangement fra 
SATS.

Har du lyst at lære mere om enkle, og livsreddende, 
behandlinger der kan udføres på gaden?

SATS afholder lørdag den 20. marts et ar-
rangement om basale færdigheder for fase I 
studerende.

Vi starter kl. 10:00 på kemigangen, Panum. 

Studerende fra fase II vil undervise i anlæggelse af 
venflon, hvordan man giver en person halskrave på, 
første behandling af bevidsthedspåvirkede personer 
og personer i shock samt HLR.
                                      
Efter arrangementet tager vi videre sammen og 
får noget at spise.

Arrangementet er åbent for ALLE studerende 
på Fase I.

Synes du at dette lyder sjovt og spændende?       
                                      Læs mere og tilmeld dig på 
SATS’ hjemmeside www.sats-kbh.dk

OBS: Begrænset antal pladser, så skynd dig at 
melde dig til.

Interview med Torsten Risør

Medicinstuderende og specialevalg

Medicinstuderende: Flittelise og 
bedremandsbarn

I dag er der et overtal af kvinder på medicinstudiet, 
mens der historisk var et overtal af mænd. Det er 
resultatet af et skifte der har pågået siden midt i 
80’erne. Ifølge TR er over representationen af kvinder 
på medicinstudiet imidlertid lidt ”oversolgt” idet 
fordelingen på ca. 2/3 kvinder svarer til den fordeling 
man ser i gymnasiet. 

Medicinstudiet er også karakteriseret ved et højt 
niveau af selvrekruttering, forstået på den måde at de 
studerende generelt er afkom af højtuddannede og vel-
havende forældre. Dette er tilfældet på universitetet 
generelt, men i endnu højere grad på de ”traditionelle” 
studier på de ældre universiteter, herunder arkitekt, 
cand.polit og medicinstudiet.

Der er også et væsentligt mindre frafald for børn af 
læger. Ca. 20% af startende medicinstuderende er 
lægebørn, mens der er tale om 25% for dimmiterende 
cand.med’er. Et så højt niveau af selvrekruttering 
minder faktisk mest om niveauet man ser i hånd-
værksfagene, hvor sønnerne fortsat i forholdsvis høj 
grad følger i faderens fodspor (som i den traditionelle 
mesterlære).

Herudover adskiller medicinstuderende sig fra an-
dre studerende, idet de langt oftere nævner ønsket 
om at hjælpe andre mennesker som motivation for 
studievalg, kombineret med en interesse for eksakt 
videnskab. 

Specialepræferencer og -valg

Trying on possible selves, Kirurger og medicinere

Det overordnede kendetegn ved specialepræferencer 
er, at de ændres undervejs igennem studieforløbet, 
særligt i takt med at de studerende møder forskellige 
specialer på de kliniske ophold. En amerikansk artikel 
taler om, at medicinstuderende finder frem til deres 
speciale ved ”Trying on possible selves” igennem 
studiet (Burack et al. 1997).  Der er dog forskel på 
hvordan de studerendes præferencer ændrer sig.

Sat på spidsen kan man sige, at der er to grupper 
studerende: lad os for simpelhedens skyld kalde dem 
kirurgerne og medicinerne. Ved studiestart udgør 
kirurgerne ca. 20-25% og medicinerne de resterende 
75-80%. Kirurgerne er dem der fra studiestart har en 
god ide om at de vil gøre karriere med en kniv i hånden 
mens preferencerne for den resterende gruppe er lidt 
mere diffuse fra starten.

Det er kendetegnet at de studerendes præferencer 

stort set forbliver bliver indenfor enten kirurgi eller 
medicin igennem studieforløbet. Dvs. at kirurgerne 
igennem studiet ændrer præferencer indenfor for-
skellige kirurgi-specialer mens medicinerne ”prøver 
forskellige medicinske selv af” undervejs. For begge 
grupper gælder det at specialepræferencerne først er 
nogenlunde (ca. 60%) prediktive i forhold til endeligt 
specialevalg ca. 2-3 år efter endt medicinstudium. 
Dette har bl.a. været brugt som argument imod den 
nyligt indførte 4 års regel.

De modne valg: Psykiatri, Geriatri 
og Almen medicin

Disse tre specialer er særlige, idet meget få medicin-
studerende prioriterer dem højt ved studiestart. 
Overordnet er det tilfældet, at jo ældre de studerende/
lægerne bliver, des mere interessante er disse spe-
cialer. Dem der ender som psykiatere har typisk valgt 
dette 3-4 efter kandidat eksamen, mens geriatrikere 
valgte deres speciale endnu længere efter endt stu-
dium. Almen medicin er en slags mellemting. Det er 
et speciale der ofte vælges sent – valget er i høj grad 
korreleret med det første barn samt mere generelt 
med hvor etableret man er (bolig, ægteskab etc.).

Andre kuriositeter: Gale psykiatere 
og festende gynækologer

I den mere fornøjelige ende af undersøgelserne viser 
det sig at gynækologerne prioriterer venner, fest 
og selskabelighed højere end andre specialer, mens 
de sætter forholdsvis mindre tid af til at læse fag-
tidsskrifter for at holde deres viden opdateret.

Dem der ender som psykiatere har i højere grad end 
andre selv været i psykoterapi tidligere i livet. Hvis 
man fortæller dette til psykiatere vil de fremhæve det 
positive i at have erfaring ”på sig selv” mens visse an-
dre måske finder anekdotisk bekræftelse i hypotesen 
at ”psykiatere er bindegale”.

Interview af SAMS København

BASISGRUPPER

Er du interesseret i alternativ 
behandling?
Få stillet din nysgerrighed når MIKAM afholder 
foredragsrække om Komplementær og Alternativ 
Medicin (KAM). 
Tirsdage kl. 16.15-18.15 i auditorium 29.01.30.
Der vil være kage i pausen.

Tirsdag d. 23. marts / Akupunktur/
Akupunktur benyttes i stigende omfang indenfor 
sundhedsvæsnet, men hvordan virker det og hvad 
kan det egentlig bruges til? Er der nogen bivirk-
ninger ved brugen?
Speciallæge i almen medicin og akupunktør Else-
beth Lægaard besvarer disse og flere spørgsmål

Akupunktur som smertelindring til fødsler. 
Jordemoder og akupunktør Helle Ella fortæller om 
sin dagligdag med akupunktur.

6. april / Zoneterapi og Homøopati/ 
Autoriseret zoneterapeut Peter Lund Frandsen 
Sundhedspsykolog og klassisk homøopat Ingrid 
Warva

13. april/ Osteopati og Ernæringsterapi/ 
Fysioterapeut og osteopat Jesper Bergstrøm Farma-
ceut og ernæringsterapeut Mia Damhus

20. april/ Healing og Meditation/ 
Biolog og healer Marzcia Techau Filosof og medita-
tions- og yogalærer Simon Krohn

27. april/ Lægens dagligdag med KAM/ 
Speciallæge i almen medicin Claus Hancke Læge 
Lars Kølving

PUFF foredrag!
D. 23. marts 2010 fra kl. 16 
arrangerer PUFF foredrag i Store Mødesal:

Den gode fondsansøgning

Vil du gerne være bedre til at søge om penge til dine 
forskningsprojekter ? 

Skal du søge løn til dit forskningsår ?

Kom og hør Theresa Larriba Harboe, ph.d., forsker 
og forskningskonsulent ved KU-LIFE, fortælle om, 
hvordan man skriver en god fondsansøgning.

Ingen tilmelding nødvendig!

Venlig hilsen
PUFF




