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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. kantinenw
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: FADL / Jannie

Onsdag:  MOK nr 22, årgang 42 udkommer
  FADL generalforsamling kl. 18 i LU - se s. 8-10
  Foredrag om underernæring kl. 16.15 i Dam
  

Torsdag: IMCC's månedsmøde kl 17.00. Se s. 11
  Scorebogen deler uafhentede bøger ud 16-17. Se s. 11
  Maria Marcus' egen Rødstrømpe ABC. Se s. 7
  Foredrag om folkelighed v Jørgen Jensen 20-22. Se s. 5 

Fredag: Kajzilla danser Zumba hele natten og forbrænder op til 
  1000 kcal i timen!

Lørdag: X-factor finalen... UH!
  

Søndag: 
  

Mandag: INGEN DEADLINE - Næste deadline er d. 5/4
  Tilmelding til advanceret sutur kl 16.00. Se s. 11 

Tirsdag: Der sker faktisk slet ikke noget i dag....

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

HUSK at der ikke er noget MOK i næste uge - 
dvs. Ingen deadline d. 29/3 og intet MOK d. 31/3. 
Næste deadline er mandag d. 5/4 (bemærk: 2. 
påskedag), til det MOK der udkommer d. 7/4.

HUSK vinter-zommertids-tingen!
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Børsen den 19. april 2010 - 14:00 –17:00
Børssalen, Børsen, 1217 København K

Københavns Universitet og Københavns Erhvervs-
center indbyder i samarbejde med Danmarks Te-
kniske Universitet, Copenhagen Business School, 
Symbion Management A/S og Venture Cup til den 
offi cielle start på det hidtil største innovationssa-
marbejde i hovedstadsregionen. Projektet ”Next 
Generation – højtuddannede iværksættere og 
intraprenører i Region Hovedstaden” satser på 
den nye generation af højtuddannet arbejdskraft, 
der i de kommende år kommer ud på arbejds-
markedet. Projektet skal styrke deres evner til at 
skabe vækst, ikke blot som iværksættere, men 
også som agenter for innovation og udvikling i 
eksisterende virksomheder.

Baggrunden er åbenlys – dansk erhvervsliv 
skaber ikke nok nye vækstvirksomheder, og 
danske virksomheder vokser langsommere end 
hvad er tilfældet for de førende lande, vi typisk 
sammenligner os med. Erfaringer fra verdens 
førende vækstcenter Sillicon Valley i Californien 
viser, at vækstvirksomheder udspringer fra 
universitetsmiljøet – det er her vi kan gøre en 
forskel. Konferencen vil præsentere projekt Next 
Generation og visionerne for en stærkere og 
mere virkelysten hovedstadsregion. Konferencen 
markerer samtidig starten på en uge med kick-off 
aktiviteter hos projektpartnerne. Fuldt program 
for Kick-Off Week kan om kort tid ses på www.
nxtgen.dk

Oplægsholdere på konferencen er:
Ralf Hemmingsen, Rektor på Københavns Uni-
versitet
Frank Jensen, Overborgmester i København
Lars Goldschmidt, Direktør i DI

Anders Grauslund, cand. scient. og international 
intraprenør 
Ordstyrer på konferencen er journalist og erh-
vervskommentator Niels Lunde, Politiken.

Program:
14.00-14.20: Registrering og velkomst

14.30-14.50: Rektor KU, Ralf Hemmingsen:
Generation ”I”. Hvordan studerende i dag bliver 
til innovative iværksættere i morgen?

14.55-15.15: Overborgmester København, Frank 
Jensen: København som vidensmetropol.
Sammen står vi stærkere – Franks vision for 
hovedstaden

15.20-15.40: Direktør DI, Lars Goldschmidt:
Vilkår for vidensbaseret konkurrencekraft.
København som metropol for videnserhverv og 
samspillet mellem forskning og erhverv

15.45-16.05: Cand. Scient Anders Grauslund:
En intraprenørs erfaringer fra Stanford Univer-
sity/ Sillicon Valley. Danmark bedriver forskning 
i verdensklasse – we can do it!

16.10-16.30: Spørgsmål til panelet

16.30-17.00: Afslutning og networking
Partnerne i Next Generation vil være til stede på 
konferencen, og der vil være mulighed for at stille 
uddybende spørgsmål til projektet.

Baggrund:
Next Generation er et 4-årigt EU-finansieret 
projekt med en bevilling på 36 millioner kroner, 
som har til formål at fremme entreprenørskab 
og innovation på universiteterne i Hovedstad-
sregion. Det vil ske gennem opkvalifi cering af et 
underviserelitekorps samt sikring af samspillet 
mellem erhvervslivet, kandidatuddannelser og 
forskermiljøer. Hensigten er på sigt at udklække 

fl ere kvalifi cerede vidensvirksomheder, som skal 
sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i regio-
nen. Projektet kick-startes i uge 16 med temau-
gen ”Hovedstadsregionen som vidensmetropol”. 
Under ugen iværksættes forskellige aktiviteter 
på universiteterne for at markere projektets 
start samt projektets perspektiver for regionen. 
Ugen åbnes med en konference på Børsen, 
hvor ledelserne fra partneruniversiteterne, de 
vidensbaserede virksomheder, forskermiljøer, 
erhvervsorganisationer, studentervæksthuse, 
politikere, embedsmænd og øvrige aktører på 
området inviteres.

Hele innovationskæden
Projekt Next Generations styrke er, at det er et 
samarbejde mellem offentlige og private aktører 
på området - et samarbejde mellem de tre uni-
versiteter, der i Danmark er førende på hver deres 
felt og en række organisationer, der har erfaring 
med at støtte innovation og udvikling. Tilsammen 
kan partnerne tilbyde uddannelse, rådgivning og 
konkret hjælp til virkelystne unge i alle faser af 
innovationskæden - fra en idé fødes, til den er 
på markedet.

Tilmelding // senest den 6.4. kl.12
Deltagelse er gratis for de indbudte. Tilmelding 
kan ske via: https://kec.plan2learn.dk/Kur-
susTilmelding2.aspx?id=6216 eller på mail til 
Projektleder Jane Søgård Hansen, Forskning & 
Innovation, Københavns Universitet:jsha@adm.
ku.dk

Next Generation // Universitetsparken 1, 1. tv. 
// 2100 København Ø // TEL 35322626 // www.
nxtgen.dk

Forum 6. – 8. semester undervisningsudvalgsmøde
Møde afholdt: 9. marts 2010
Sted: Glaskantine 1, Panum
Referent: Dortea K. Jepsen

Til stede:
Niels Høiby (NH)
Torben V. Schroeder (TS)
Jesper Hastrup Svendsen (JHS)
Jan Pødenphant (JP)
Lena Specht (LS)
Sten Madsbad (SM)
Anne-Mette Broberg (AMB)
Anna-Lise Lindahl (ALIN)
Dortea Koldborg Jepsen (ref.) (GEJE)

Dagsorden:

Ad 1) Referat fra mødet i Bachelorudvalget 8/3 
vedr. ændringer i studieplanen.
Der blev kort orienteret fra mødet. Her diskuterede 
man bl.a., om metodekurserne i videnskabsteori, 
epidemiologi og statistik skal fl yttes til kandidatdelen 
(1. eller 2. semester kandidat) samt om miljømedicin 
skal fl yttes til 2. semester kandidat og lægges sammen 
med arbejdsmedicin. Ligeledes blev det diskuteret om 
der kunne fl yttes på immunologien, men dette har 
der været en del modstand imod. TS pointerede, at 
der skal være balance i undervisningen, så hvis noget 
fl yttes til kandidatdelen, skal noget andet fl yttes ned 
til bachelordelen.

Referatet fra mødet er vedhæftet dette referat.

Ad 2) Evaluering af undervisning
Der er udelt bekymring over evalueringerne. Det er 
overvejende de negative tilbagemeldinger, der kom-
mer frem. NH vil kontakte Jørgen Olsen. Fremtidig 
distribution af evalueringer foreslåes af TS således:
Rita Dalhammer fremsender evalueringerne til alle 
kursusledere, som så står for videredistributionen.
I tilfælde, hvor der skal tages action på en evaluering 
vil den udfarende kraft ligge hos kursuslederen og 
institutlederen.

Ad 3 Evaluering af Bacheloreksamen
Det er blevet meget svært at få fat i censorer.

Ad 4) Undervisningsmateriale på ABSALON
Undervisere skal lægge undervisningsmateriale ud på 
ABSALON, men der er mange, som endnu ikke benyt-
ter sig af dette, hvorfor det opfordres til at kontakte 
Peter Jens, som vil være behjælpelig med at komme 
god i gang med denne undervisningsportal. Vejledning 
i brugen af ABSALON vedhæftes dette referat. GEJE 
og ALIN kunne meddele, at kursusrummene for 6. 
semester samt 2. semester kandidat nu er blevet re-
organiserede, så de er blevet mere overskuelige.

Ad 5) Forespørgsel fra professor Lena Specht 
vedr. fordeling af undervisning i onkologi/hæ-
matologi mellem parakliniske og kliniske fag.
LS har indkaldt til møde mellem farma, patologi og 

hæma-onko for at klarlægge, hvad der egentlig bliver 
undervist i på de forskellige temaer, om der er overlap 
og om muligheden for at starte et samarbejde.
LS mener at der er alt for få timer i onk. Der undervis-
es ikke nok i medicinsk behandling af kræftsygdomme. 
Behandling af kræftsygdomme som bryst-, tarm- og 
lungekræft har en alt for overvejende del under de 
kirurgiske emne, der mangler den medicinske del. 
LS vil kontakte Mette Rosenkilde, som er nyudnævnt 
rep. for farma og diskutere dette emne med hende. 
TS: Det er vigtigt at have for øje, at undervisningen, 
der gives på de forskellige hospitaler SKAL være 
den samme. Ændringer skal implementeres på alle 
hospitaler. Endvidere forventes det, at den temaans-
varlige indkalder til et møde én gang i semesteret 
og at man derudover jævnligt mødes og justerer i 
undervisningen.

Ad 6) Eventuelt
SM: SAU-undervisningen på Tema C (6. sem.) hænger 
ikke sammen. Der er alt for meget SAU og for få 
forelæsninger. Det er svært at få 3 x SAU til at køre 
paralelt. Det er en stor belastning for afdelingen med 
alle de timer.

Næste møde er: Primo E10 på Panum. Dato med-
deles senere.

Punkter til næste dagsorden bedes være Dortea 
Koldborg Jepsen geje@sund.ku.dk i hænde senest 
den 9.august 2010.

Invitation til Kick-Off konference for
Next Generation – højtuddannede iværksættere og intraprenører i Region Hovedstaden

EN NY GENERATION AF VIRKELYST

Kom foran i jobkøen! På alumneforeningen Kubulus´ 6. 
karrierebørs får du friske input til dine karrieredrømme og 
gode råd til, hvordan du allerede som studerende knækker 
fi nanskrisen.

Mød spændende virksomheder så som Novozymes, 
Ferring Pharmaceuticals A/S, Trygvesta, FN´s Udvikling-
sprogram m.fl .

•

“Succes trods krise”. Jobindex´ direktør Kaare Danielsen 
giver dig gode råd

Få CV-lyntjek ved professionelle karrierekonsulenter fra 
DM/MA og DJØF

Deltag i sessioner om det gode CV og om at komme 
foran i jobkøen

•

•

•

Læs mere og husk tilmelding: http://alumni.ku.dk/kar-
riereboers/

Tid: Tirsdag 20. april 2010 fra 12.30 – 16.30.
Sted: Københavns Universitet, Festsalen, Frue Plads 1, 
1168 Kbh. K.
Arrangør: Alumneforeningen Kubulus på Københavns 
Universitet.

MØDERESUMÉ 18. MARTS 2010

STUDIET

“Knæk krisen” på Kubulus´ karrierebørs 20. april
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Tilbud fra Studenterpræsten – uge 12, 2010

Semesterføljeton: Det’ en hemme-
lighed…
Denne uge er bidraget til hemmelighedstemaet en 
opfordring til at besøge PostSecret-fænomenet på 
facebook. Her kan du se forskellige PostSecret-videoer, 
postkort mv. – og evt. sende en mental fødselsdag-
shilsen til Frank Warren, skaberen bag projektet, 
som fyldt 45 i søndags. Det ser også ud til, at man i 
debatforummet kan slå en hemmelighed op; det bliver 
jo bare ikke lige anonymt…

På studenterpræstens blog vil jeg lægge links til nogle 
gode steder på internettet.

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.

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.

Folkelighed - en gang til
foredrag v. Jørgen I. Jensen
Åbenbart er der i øjeblikket en Grundtvig-renæssance 
på vej. Lad os diskutere, hvordan den kommer til at 
se ud i forhold til de andre renæssancer. Er der mere 
at sige om det grundtvigske fællesskab?

Jørgen I. Jensen er cand.theol. Har bl.a. skrevet: 
Europa Sonate, 2009, - det tredje ØJEBLIK, 2008, 
Jeg-automaten, 2006, Den fjerne kirke, 1995

Dato: torsdag den 25. marts 2010 
Tidspunkt: 20:00 - 22:00 
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67
Pris: Gratis

Folkekirkens magi
foredrag v. Cecilie Rubow
I hverdagens folkekirkelige praksis er der mange 
stærkt varierende forståelser af, hvad kirken er og 
hvad kristendommen er. Foredraget tager udgang-
spunkt i et par af de varme kartofler: hestesko, 
sekularisering og præsters rolle.

Cecilie Rubow er antropolog og adjunkt på Køben-
havns Universitet.
Har bl.a. skrevet bøgerne: Fem præster. Antropolo-
giske perspektiver på identitet og autoritet, 2006, 
Hverdagens teologi. Folkereligiøsistet i danske ver-
dener, 2000, At sige ordentligt farvel. Om begravelser 
I Danmark, 1993

Dato: torsdag den 8. april 2010 
Tidspunkt: 20:00 - 23:00 
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67
Pris: Gratis

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

STUDIETILBUD

Fanplakat af BATMAN - for du er Robin. Og BATMAN bestemmer over dig. 
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Trænger du også til at blive holdt i hånden og lyttet på? 
Savner du folkeskolens rundkredspædagogik og ”hvad synes du selv”? 

 (Kom til debat og introduktionsmøde onsdag d. 7. april kl. 16-18 i lokale 1.2.32) 
  
Nok er medicinstudiet fantastisk, men det kan blive endnu bedre!               
Demokratiske Medicinere, DM, er en relativt ny studenterpolitisk organisation 
som tror på at det skal være muligt for enhver medicinstuderende at få indfl ydelse 
på studenterpolitikken – også de studerende der ikke selv direkte er aktive i en 
studenterpolitisk organisation. Vi har derfor brug for at høre DIN mening om 
medicinstudiet, så vores alle sammens studie kan gøres endnu bedre. 

Er studenterpolitik noget for dig eller din læse-
makker? 
Som aktiv studenterpolitiker kan man være med 
til at udvikle ideer og løsninger til et bedre studie. 
Studienævnet for Medicin har det overordnede 
ansvar for undervisningen, og beskæftiger sig bl.a. 
med pensum, evalueringer og den overordnede 
opbygning af medicinstudiet. I studienævnet er 
der fem studenterrepræsentanter, hvoraf DM sid-
der på to af pladserne. Det kan godt være svært 
at fi nde rundt i, men vi vil meget gerne give dig 
overblik over hvor og hvordan vi som studerende 
har indfl ydelse på studiet. 
  
Når studenterpolitisk arbejde giver mening 
I øjeblikket arbejder vi med sager som kemiundervisningen på 1. semester, en 
forbedring af  de studerendes oplevelse af 3. semester, avanceret genoplivning 
til alle medicinstuderende, fl ere og bedre klinikpladser m.m. Tidligere har vi 
bl.a. arbejdet med spørgsmål som indførsel af syge-/reeksamen, læseferie, større 
konsekvens af fagenes evalueringer, ekstra hjælpemidler til eksamen på 4. og 5. 
semester samt en generel styrkelse af studenterdemokratiet. Vi har også forsøgt 
at sætte mere fokus på de medicinstuderendes forhold i pressen og hos politikere 
i folketinget. Dette er sket bl.a. i sagen om syge/re-eksamen, der førte til at Jyl-
landsposten skrev en artikel om problematikken, ligesom vores henvendelse til 
folketingets uddannelsespolitiske ordførere førte til en række §20-spørgsmål til 
debat i folketinget. Hele sagen udmundede i, at vi nu har fået syge-/reeksamen 
på samtlige semestre. 
  
Mød op! 
Så kig forbi onsdag d. 7. april i lokale 1.2.34 mellem kl. 16 og 18. Mødet er helt 
uformelt, så hvis du først kan komme senere eller gerne vil gå før, kan du bare 
gøre det. Vi sørger for kaffe og kage – du kommer med de gode ideer og den kon-
struktive kritik. 

Nu er forårssemesteret kommet godt i gang. 
Repræsentanterne i Frit Forum er som altid i fuld 
gang med at arbejde for et bedre studie. Vi vil gerne 
fortælle om noget af alt det vi har lavet på det 
seneste.

På studienævnsmødet i februar genvalgte vi 
Jørgen Olsen som studieleder, og der var ingen 
andre kandidater, der stillede op. Jørgen Olsen 
forsker i molekylærbiologi og tarmkræft på Panum. 
Underviserne har desuden valgt Kári Mikines der 
er urolog på Herlev Hospital, Vagn Eskesen der 
er neurokirurg på Rigshospitalet, Rikke Lund der 
forsker i sundhed, sociale relationer og levevilkår 
på CSS, og Jens Rekling der forsker i neuroners 
netværksegenskaber i hjernestammen på Panum.

Vi havde bedt om at få taget et par sager op vedrørende 
klinikophold i udlandet, hvor uheldige studerende 
er kommet i klemme. En studerende tog til Moskva 
og havde fået at vide, at det var nok at han kunne 
engelsk, men det er nu ændret så det fremgår at der 
kræves russisk. En anden studerende var kommet til 
Prag, men der var ikke planlagt klinisk ophold, kun 

teoretisk undervisning. Derfor er den aftale ændret 
til, at der ikke længere sendes studerende derned på 
7. semester, men stadig på 11. semester. Det skal 
siges at begge blev tilbudt nødklinikophold i Danmark. 
Der vil nu blive lavet en procedure så studienævnet 
får evalueringerne af udlandsopholdene, hvis der 
er noget særligt at bemærke, og vi vil sikre en 
klar ansvarsfordeling, så der bliver fulgt op på 
evalueringerne.

Mange studerende vælger i dag at betale for et 
privat EKG-kursus, og vi mener det skal sikres at 
alle studerende får en tilstrækkelig undervisning. 
Studienævnet besluttede derfor at kortlægge, hvor 
meget undervisning der er i EKG på 7. sem. og 8. 
sem., og mulige løsninger kunne være fl ere timer i 
EKG under tema E, anvendelse af e-learning program 
eller tilbud via CEKU.

Frit Forum foreslog desuden at samle miljø- og 
arbejdsmedicin i frirullet på 7. sem. således at 
det fyldes ud, og at vi samtidig letter presset 
fra 6. sem. og 8. sem. Studienævnet besluttede 
at høre kursuslederne om deres holdning til en 

sammenlægning af kurserne igen, og det 
vil så blive behandlet i bachelorudvalget og 
kandidatudvalget, da det forslag jo involverer 
flere semestre. Vi bragte desuden frem at 
stetoskopiundervisningen angiveligt stadig 
foregår uden lydeksempler, samt at studerende 
helt ned til 5. sem. underviser i objektiv 
undersøgelse, og studielederen vil tage det op 
med Charlotte Ringsted på CEKU.

Vi håber at nogle af jer fi nder det interessant 
at følge med i hvad studienævnet på medicin 
laver, og vi vil skrive mere i næste nummer 
af MOK. Du kan også fi nde dagsordener og 
referater fra studienævnet på www.medicin.
ku.dk. Du er altid velkommen til at kontakte os 
på simonkrabbe@stud.ku.dk og JonasO@stud.
ku.dk.

Simon Krabbe, 11. sem. og Jonas Olsen, 5. sem., Frit 
Forums medlemmer af Studienævnet for Medicin

NYT FRA STUDIENÆVNET
�����������

Peace, love & Demokratiske Medicinere 

LOL bæver

Im in yr computerz
spammin MOKx...

Tak til HUSKMITNAVN for tegningen

HUSK at der ikke er noget MOK i næste uge - dvs. Ingen deadline d. 
29/3 og intet MOK d. 31/3. Næste deadline er mandag d. 5/4 (bemærk: 
2. påskedag), til det MOK der udkommer d. 7/4.
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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.klinisk-
sexologi.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, strøg-
turen, 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

1-årigt skolarstipendiat 
på Rigshospitalets Bør-
necancerlaboratorium 

(Bonkolab) fra 1. august 
2010 (eller tidligere)

Cancer er den hyppigste medicinske dødsårsag hos 
børn over 1 år. Akut lymfoblastær leukæmi (ALL) 
er den hyppigste cancer hos børn. 

En af de vigtigste cellegifte i behandlingen er Meth-
otrexate (MTX), der gives intratekalt, som høj-dosis 
MTX, eller perorakt i den 2-årige såkaldte vedlige-
holdelsesbehandling i kombination med cellegiften 
6-Mercaptopurin. Interindividuelle variationer i 
omsætningen af MTX er afgørende for effektivitet 
og bivirkninger af behandlingen. 

I det aktuelle studie analyseres betydningen af 
genetiske varianter i bl.a. MTX transporteren re-
duced folate carrier-1 for omsætningen af MTX ved 
høj-dosis MTX-behandling samt for behandlingsef-
fektivitet og -toksicitet. En del af arbejdet bliver 
at indsamle patientmateriale, så du i samarbejde 
med personalet på Bonkolab kan foretage måling af 
MTX og MTX-metabolitter i plasma og urin. Udo-
ver laboratorieanalyser vil du gennem projektet 
blive fortrolig med databasearbejde og statistisk 
overlevelsesanalyse. 

Bortset fra at du er medicinstuderende, er der in-
gen særlige krav til ansøgerkvalifikationer inden-
for disse områder, da de beherskes i laboratoriet. 
Studiet vil føre til en (evt. flere) publikation(er). 

Motiveret ansøgning med personlige data og 
studiekarakterer fremsendes til professor Kjeld 
Schmiegelow, Bonkolab, JMC-5704, Rigshos-
pitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, tlf. 
35451357. Ansøgningsfrist mandag 12/4-2010.

Epidemiologi og evidens

Svend Juhl

Epidemiologi og evidens er tænkt som lærebog til introduk-

tionskurser i epidemiologi ved de videregående sundheds-

uddannelser, herunder bl.a. medicin, sygepleje, ergo- og 

fysioterapi. 

Bogen sætter læseren i stand til at tolke forskningsresultater, 

og vægten ligger på kritisk læsning fremfor regnefærdigheder. 

Bogen giver grundlaget for at vurdere en videnskabelig artikel 

med epidemiologisk-statistiske briller, og den giver et vældig 

godt udgangspunkt for senere kurser i videnskabsteori.

BLIV KLÆDT PÅ TIL 

DEN VIRKELIGE VERDEN
Sundhedsvæsen og sundhedspolitik

2. udgave

Signild Vallgårda og Allan Krasnik (red.)

Bogen fremlægger nogle centrale modeller, begreber og 

teorier, som kan anvendes til at beskrive, forstå og vurdere 

sundhedsvæsenet og dets indsats. Fremherskende sundheds-

politiske temaer, gængse styringsredskaber og de mest an-

vendte sundhedsøkonomiske metoder beskrives.

Bogen indeholder en deltaljeret og opdateret gennemgang af 

det danske sundhedsvæsens strukturer, personale og aktivi-

teter, og den henvender sig til alle, som er ansat i sundheds-

væsenet.

Nyhed
208 sider
Kr. 218,- 

(vejl.)

256 sider
Kr. 298,- 

(vejl.)

Læs mere om bøgerne på www.munksgaarddanmark.dk

ANNONCE

I sidste uge bragte vi et spørgsmål vedrørende 
SPV. Vi har fået rigtig mange mails, og 
efter lodtrækning, gik præmien til Johannes 
Birkbak, 2. semester. Stort tillykke med din 
chokoladehare, som kan hentes på MOK d. 
5/4.
Det rigtige svar var naturligvis:
Farve, Mængde, Hyppighed, Lugt og 
Konsistens.

I denne uges basale quiz koncentrerer vi os 
lidt om kontakt til patienter... altså tidlig kontakt. 
Det vigtigste ved tidlig patient kontakt er jo, at 
kommunikere med patienten. Nedenfor ses 
3 forskellige eksempler på kommunikation. 
Angiv ud fra transaktionmodellen, hvilken 
type transaktion, der er tale om i de 3 
tilfælde:

1. 
Jonas: "Hej Markus. Hvad har du lavet i ugens 
løb?" 
Markus: "Jeg har drukket mig fuld"

2. 
Jonas: "Det er ikke godt, at du drikker dig fuld 
en hel uge i træk, Markus".
Markus: "Undskyld, Unskyld Undskyld!"

3. 
Jonas: "Skulle du ikke tage og gå på læsesalen 
i stedet?"
Markus: "Måske skulle du kigge indad i 
stedenfor, Jonas" 

Send dit svar til mok@mok.dk inden mandag 
d. 5/4 kl 12.00

Den Basale Quiz
af Jonas, MOK-red.
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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 26, baghuset 
2200 København N

VT-HOLD 4402 SØGER NYE 
VENTILATØRER 
til thoraxkirurgisk intensiv afdeling 4141 på Rig-
shospitalet

Afd. 4141 en stor afdeling med mange forskellige 
spændende patienter, hovedsagelig coronar bypass- og 
klapopererede patienter. Desuden behandles lunge- og 
oesophaguskirurgiske patienter, hjerte- og lungetrans-
planterede patienter samt børn opereret for kongenitte 
hjertefejl. Da vi er et fast hold, der oplæres i afdelingens 
rutiner, kan man arbejde mere selvstændigt og bevæge sig 
mere frit til og fra den eller de patienter, man er tilknyttet. 
Vi arbejder sammen med sygeplejerskerne, men under 
deres ansvar.
Vi er i alt ca. 25 ventilatører, der dækker alle aften- og nat-
tevagter samt dagvagter i weekenden. Vi er næsten altid 
2 ventiler på arbejde samtidigt. Vi er et socialt velfunger-
ende hold og kender alle hinanden, hvilket gør det let at 
bytte vagter. Vi dækker som hold vores egen sygdom med 
bagvagtsordning, men den bliver pt. sjældent anvendt mere 
end 2 gange pr. md.! Vi holder nogle gode holdmiddage 
og nogle endnu bedre fester. :-)
Pga. afdelingens størrelse og de mange forskellige pa-
tienter, udstyr og rutiner, der præger vagterne, er det 
nødvendigt med en grundig oplæring. Fordelen er, at man 
lærer en masse. 
Ansættelsen indebærer derfor:

4 lønnede følgevagter
8 vagter pr. md. de første 3 måned + 1 ekstra vagt (i alt 
25 vagter)
min. 6 vagter pr. måned resten af det første år
min. 4 vagter pr. måned efter det første år

Hvis du søger holdet, forventer vi, at du:
kan ventilere, suge og trække en A-gas
har overstået dine 12 bindingsvagter som ventilatør
er nysgerrig, lærevillig og mødestabil
bliver på holdet min. 1 år

Vi søger nye ventilatører til at tage selvstændige vagter 
fra 1. maj
Ansættelsessamtaler afholdes i starten af april
Yderligere info fås hos holdleder: Solveig Kärk, 
solveigkark@stud.ku.dk eller 40461795.
Ansøgningsfristen: den  1. april 2010 
Ansøgningen skal udfyldes på vagtbureauets hjemmeside: 
www.fadlvagt.dk under ”For medlemmer” – ”Ledige hold” 
– ”Tilmelding til hold”.
Ansættelsessamtaler afholdes i starten af april

•
•

•
•

•
•
•
•

A N N O N C E R
HOLD 4222 - 
HJEMMEDIALYSEHOLD
Da et par af vores medlemmer så småt er ved 
at blive kandidater og på vej ud i vikariater,  
søger vi et nyt medlem til vores hyggelige 
hjemmedialysehold.

Vi er et lille og stabilt hold, som dialyserer en kvinde 
i hendes hjem i Ølstykke. Vi dækker samlet 12-14 
vagter/måned, idet patienten dialyserer man-ons-fre. 
Mødetiden aftales med patienten fra gang til gang, 
således at man for eksempel kan møde efter en dag 
i klinik. Holdet består normalt af 2-4 medlemmer, 
alt afhængig af hvor mange vagtønsker de aktuelle 
medlemmer har. Vi er dermed et meget fl eksibelt 
hold, og en mulighed for dem som ønsker færre end 
4 vagter/måned. 
Arbejdet består i at starte maskinen op, køre 3½ 
times dialyse med et par blodtryksmålninger, og så 
afslutte. Patienten lægger selv nålene, og dialysen 
kører som regel helt uden en eneste alarm. Hun 
sidder i eget værelse, mens vi er i stuen og gør, hvad 
vi har lyst til.
Vi er heldige at have adgang til at lave kaffe, the, og 
bruge hendes bærbare computer med trådløs inter-
net, TV med mere. Hvis man har børn, må de også 
gerne følge med. Patienten og hendes mand er mget 
søde, og man føler sig rigtig velkommen.
Det afl ønnes meget generøst, idet der gives løn for 
2,5 times transporttid og 6 timers HD. Lønnen er 
DIA/CARD-løn plus hold-, pulje-, hjemme- og kitteltil-
læg. Man fi nder ikke mange jobs, hvor man kan læse 
uforstyrret fl ere timer i træk samtidigt med, at man 
passer sit job ansvarligt og samvittighedsfuldt.
Der gives 1-2 betalte følgevagter.

For at søge stillingen bør du:
Have erfaring i form af 300 dialysetimer og have 
arbejdet med AK100/200
Være fleksibel, ansvarlig og villig til at tage 2 
vagter/måned eller fl ere
Have et gyldigt akkrediteringskort

Hvis du har spørgsmål, vil vide mere, eller gerne vil 
følge med ud og se, hvor godt vi har det, er du meget 
velkommen til at kontakte holdleder Christian Alves 
Køhler på mail: ckohlerp@yahoo.dk
Ansøgningsfrist: Mandag den 29. marts 2010 kl. 
15.00.
Tilmelding via www.fadlvagt.dk - for medlemmer 
– tilmelding til hold – hold 4222

•

•

•

BØRNEVENTILATØR SØGES TIL 
NEONATALHOLD 4301 
RIGSHOSPITALET

2 børneventilatører søges til permanenthold 4301 på 
Rigshospitalets 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, forældrekontakt). 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 afdelingen, 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 Neona-
talafdelingen.
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 
holdleder Caroline Borregaard Winther caroline_
winther@hotmail.com

•
•
•

•

•

•

•
•
•

af Jonas, MOK-red.

HUSK at der ikke er noget MOK i næste uge - dvs. Ingen deadline d. 29/3 og intet MOK d. 31/3. Næste deadline er mandag d. 5/4 
(bemærk: 2. påskedag), til det MOK der udkommer d. 7/4. I næste MOK kan du bl.a. læse debat om Panum kantinen...

VAGTBUREAUET
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Gældende formulering
§ 11 A,  stk. 4.
Det påhviler bestyrelsen at udarbejde ret-
ningslinier for den gennemsnitsfordeling af 
lønnen, der er hjemlet mulighed for i overen-
skomsterne, 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 
eller MVS-ere. Bestyrelsen skal forelægge disse 
retningslinier til endelig godkendelse i KKR.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
D.  24 .  MARTS 2010

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.
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.

For nærmere uddybning af puljetillæg og baggrunden for denne ekstraordinære generalforsamling, henvises til de 
to foregående numre af MOK (nr. 20&21, www.mok.dk) eller til FADLs hjemmeside www.fadl.dk.

Lønnen med den nuværende puljestruktur
(tal baseret på maj måned 2009)

Gruppe Puljetillæg Løn i alt

SPV 19,13 180,67
Lægesekretær 28,73 190,27
VT&BVT 38,16 205,63
CARD 40,15 213,54
DIA 28,24 201,63
MVS 24,53 197,92

I det følgende vil vi igen opridse de forskellige forslag til vedtægtsæn-
dringer, samt beregninger på hvorledes det stillede forslag vil påvirke 
lønnen. Der er desuden indløbet ét ekstra ændringsforslag (forslag 4) 
men da dette først er kommet ind d. 20/3, har det desværre ikke været 
muligt at lave beregninger for dette forslag.
Beregningerne er foretaget ud fra tal fra maj måned 2009. Vi har valgt 
at beregne ud fra maj måned, da denne måneds puljetillæg stemte godt 
overens med gennemsnittet af puljetillæg for hele 2009. Beregningerne 
er således et retrospektivt øjebliksbillede og skal tages med et (stort) 
gran salt.  Bl.a. er der siden maj måned nedlagt hold og oprettet nye, 
hvilket alt sammen har indflydelse på puljetillægget. Det er samtidig 
svært at sige noget om, hvordan puljetillæggene vil se ud fremover, da 
man jo ikke kan spå og på forhånd vide, hvor meget de enkelte hold 
bidrager med af tillæg til de forskellige puljer. 

Funktionstillæg pr. 1/4 2010

A 5,81
B 12,68
C 6,88

A & B tillæg gives til visse SPV-hold, C tillæg til visse 
VT-hold.

Hold Kompeten-
cetrin

Hold Kompeten-
cetrin

1601 SPV 1709 SPV

1602 SPV 1613 SPV A

1603 SPV 1614 SPV A

1604 SPV 1608 SPV B

1605 SPV 1611 SPV B

1606 SPV 2001 VT

1607 SPV 2002 VT

1609 SPV 2003 VT

1610 SPV 4410 VT

1612 SPV B 4402 VT

1500 SPV A 4409 VT

1616 SPV A 4301 VT C

4404 VT C 4101 VT C

1700 SPV 4201 VT C

1703 SPV 4202 VT C

1704 SPV 4223 VT C

1706 SPV 4207 VT C

Følgende er en indplacering af de 
eksisterende hold, på kompeten-
cetrin sv.t. funktionstillæggene pr. 
1/4 2010. 
(Der tages forbehold for evt. ændringer og fejl)

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
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FORSLAG TIL  VEDTÆGTSÆNDRINGER
til behandling under KKF’s ekstraordinære generalforsamlings punkt 5 den 24.marts 2010.

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: 
Idet 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, i MOK nr. 20 & 21 eller på 
www.fadl.dk.

Forslag I 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). 

Beregning I 
Gruppe Puljetillæg Løn i alt (inkl. funktionstillæg)

SPV 19,95 SPV 181,49

SPV-A 187,30

SPV-B 194,17

VT 39,48 VT 206,95

VT-C 213,83

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

Det påhviler bestyrelsen at udarbejde retningslinier 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: 
Idet 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, i MOK nr. 20 & 21 eller på 
www.fadl.dk.
Forslag II 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. 

Beregning II 
Gruppe Puljetillæg Løn i alt (inkl. funktionstillæg)

SPV 21,65 183,19

SPV-A 0,30 167,65

SPV-B 10,36 184,58

VT 40,58 208,05

VT-C 39,06 213,41

Forslaget er stillet af Vedtægtsgruppen under 

FADLs bestyrelse i København

Forslaget er stillet af Vedtægtsgruppen under 

FADLs bestyrelse i København
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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 særskilte puljer: neonatal, cardiologi, dialyse 
og en grundpulje.

Bestyrelsen skal forelægge disse retningslinier til endelig godkendelse i KKR.

Begrundelse: 
Idet 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, 
i MOK nr. 20 & 21 eller på www.fadl.dk.
I forslag III er der stor 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.

Beregning III 
Gruppe Puljetillæg Løn i alt (inkl. funktionstillæg)

SPV 21,65 183,19

SPV-A 0,30 167,65

SPV-B 10,36 184,58

VT 40,58 208,05

VT-C ? * ? *

NEONATAL 49,41 223,76

CARD 39,96 214,31

DIA 28,24 202,59

MVS 40,47 214,82

* Dette vil være en pulje for alle nyoprettede VT-C hold (efter d. 1/4), hvorfor puljetillæggets 
størrelse (og dermed lønnen) helt vil afhænge af hvilke nye VT-C hold der oprettes.

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

Det påhviler bestyrelsen at udarbejde ret-
ningslinjer for den gennemsnitsfordeling af 
lønnen, der er hjemlet mulighed for i over-
enskomsterne, således at der laves én gen-
nemsnitspulje for hvert hold. Bestyrelsen skal 
foreligge disse retningslinjer til endelig godken-
delse i KKR.  

Begrundelse: 
Idet 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, i MOK 
nr. 20 & 21 eller på www.fadl.dk.

I forslag IV er den største grad af uddifferentiering 
af tillægspuljerne. Her har hver enkelt hold sin 
egen pulje. 

Motivation
Holdpuljerne kan af forskellige årsager med-
virke til at sikre holdånden på det enkelte 
hold - derimod er det uklart, hvorfor hold skal 
dele løn med hinanden. Det betyder at nogle 
afdelinger betaler til studerende, der arbejder 
på andre afdelinger - og ikke mindste betyder 
det, at det arbejde nogle studerende udfører 
et sted ikke kommer dem selv til gavn, men at 
andre får deres penge.

Forslaget er indsendt af Maja Bang Larsen.

OBS!  N Y T  F O R S L AG  I N D S E N D T  AF  M E D L E M

Kom til Generalforsamling
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 Forslaget er stillet af Vedtægtsgruppen under FADLs bestyrelse i København
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SAKS inviterer til kursus 
avanceret sutur
Den 8. april kl. 17.00 inviterer SAKS sine med-
lemmer til at deltage i avanceret suturkursus. På 
kurset bygges videre på det basale suturkursus, 
med bla. forskellige typer af fortløbende suture som 
anvendes på operationsgangen. 
På kurset vil der være en repræsentant fra Eticon 
som vil fortælle om suturmatrialer samt, hvor og 
til hvilke væv man anvender hvad.
Det kræves at man har deltaget i basal sutur eller 
har tilsvarende erfaringer fra klinikken. 
Tilmeldingen starter den 31. marts kl. 16.00 
og skal ske til tilmelding@studkir.dk

Tarmanastomosekursus
Mandag 12.4.10 kl 16-19 på Panum

SAKS inviterer hermed medicinstuderende til at 
deltage i tarmanastomosekursus. Dette vil sige en 
kirurgisk teknik hvor man sammensyr læsioner 
i tarmen. 
Kurset indbefatter undervisning i anastomosete-
knik ved læge Mette Christoffersen fra gas.kir.afd. 
ved Hillerød Hospital. Herefter vil man selv kunne 
afprøve færdighederne på dyretarm. 
Der er 14 pladser på kurset, og der kræves tidligere 
deltagelse på det avancerede suturkursus eller 
lignende erfaringer fra klinikken. 
Kurset koster 50kr som skal medbringes på 
dagen. 
Tilmeldingen starter mandag den 29 marts kl. 
16 og skal ske til tilmelding@studkir.dk. 

Vil du udsendes med PIT til forår/
sommer?
2 pladser i Mbulu, Tanzania (afrejse 1. juni/juli)
PIT har netop startet dette nye hospital op i Tanza-
nia med afrejse på en lidt ny måde. Der skal sendes 
to medicinstuderende, en folkesundhedsvidenskab-
sstuderende og en antropologstuderende.
Meningen med opholdet for de medicinstuderende 
er stadig at det skal fungere som et 3 måneders 
klinikophold, hvor man deltager i det daglige 
arbejde på hospitalet, med bla. at gå stuegang og 
assistere til operationer og være i skadestuen -Altså 
helt som et normalt pit-ophold. Udover dette ville 
det jo være oplagt at planlægge eksempelvis under-
visnings seancer sammen med de andre studerende 
i evt kost, hygiejne, symptomer på malaria eller 
hvad de enkelte studerende selv finder spændende. 
Evt samle data ind til en osval opgave.
Det første hold studerende har nu været der et 
stykke tid og derfor bliver det muligt at tale med 
dem om deres erfaringer og ud fra dette selv at defi-
nere samarbejdsområder og mål med opholdet.
Vi har fundet hospitalerne i gennem et dansk 
ægtepar som selv har besøgt hospitalet flere gange 
og taler varmt om stedet. De er netop rejst derned 
igen for at leje et hus, som de studerende kan bo i 
under opholdet.

For opholdet gælder det, at du skal have bestået 
8.semester når du bliver sendt ud og du skal selv 
financiere opholdet. (Flybillet, vacciner og et lille 
beløb til kost og logi)

Skriv blot en mail med oplysninger om navn, se-
mester og evt. rejsemakker til:

rekruttering.pitkbh@gmail.com 
Mvh PIT

MIKAMs årlige Hyttetur
 
Den 16.- 18. april 2010 holder vi igen vores 
fantastiske hyttetur i Ganløse.
Vi har inviteret et bredt udsnit af alternative 
behandlere med relevant baggrund.
  
Programmet:
Fredag: 
kl. 15-17 transport og ankomst til hytten
kl  17-19  foredrag om SHIHATSU ved stud. med. 
Tobias.
Tobias har taget en 2-årig diplom uddannelse i 
Shiatsu i Australien inden påbegyndt medicinstudie 
i Århus.
Kl 20 lækker bæredygtig aftensmad. Herefter hygge 
og HANDS-ON SHIATSU øvelser.
Lørdag: 
kl. 8 morgenyoga, for dem der har lyst! 
kl. 8.30 morgenmad med brød, mysli og frisk 
frugt.
kl. 9-12 foredrag om BODY WORK med Ken 
Balson, sportsterapeut, og Helge Volkmann, læge. 
Ken arbejder med sportsudøvere, rygproblemer og 
kronisk syge. 
Kl. 12-13 afslapning
Kl 13-16 ”MAD SOM MEDICIN” ved karkirurg 
Mikael Bitsch. Han fortæller om sine erfaringer med 
type 2 diabetes patienter og kostændringer i form 
af udelukkelse af animalske produkter. Oplægget 
er inklusiv frokost som tilberedes af Søren Lange 
baseret på råvarer der indgår i diæten.
Resten af dagen er sæt af til hygge, ture i den 
skønne forårs natur, lækker aftensmad og fest!!!
Søndag:
Kl. 10 Brunch
Kl. 11-13 Workshop om undervisning i KAM på 
medicinstudiet
Fra kl. 13 Frokost, oprydning og hjemrejse.

Vi tager igen i Ganløse Spejderhytte, som ligger 
midt i den smukkeste skov og blot en times 
transport fra København. 

Tilmed dig ved at skrive til lizbri@gmail.com
Det koster 250 kr og er inkl. de spændende foredrag, 
mad og logi.
Transport (6 zoner) og drikkevarer betales selv. 

Vi håber både af se gamle som nye ansigter og 
glæder os til endnu en rigtig sjov, lærerig og 
hyggelig tur! 

6. april/ Zoneterapi og Homøopa-
ti/
TIRSDAG KL. 16.15 — 18.15 / LOKALE 
29.01.30
Zoneterapi: hvorfor er det så populært? Hør 
om hvordan det bruges ved akutte og kroniske 
sygdomstilstande samt til smertelindring og 
stimulation af veer under fødsler /
Autoriseret zoneterapeut Peter Lund Frandsen

Homøopati: hvorfor er det så udbredt i resten af 
Europa men ikke i Danmark? Hvad er filosofien bag 
medicinen og hvad kan det bruges til? /
Sundhedspsykolog og klassisk homøopat Ingrid 
Warva

IMCC månedsmøde
Dagsorden for IMCC månedsmøde torsdag d. 
25 marts 2010 kl. 17:00

Velkommen til nye
Godkendelse af dagsorden
Nyt fra ansvarsposterne:
Formand
Pr-koordinator
Økonomiansvarlig
Socialansvarlige: valgte er Robin og Howraman. 
(tak til Mohammed) 

Nyt fra undergrupperne
Opdatering af hjemmesiden - status
Dannelse af IMCC´s Pr-gruppe: Pr-koordinator 
alias Sigrid
Undergrupper skal sende en power point side 
til Anders West 
IMCC-postkasse
Driftgruppenyt
Fremtidens IMCC månedsmøder – oplæg fra en 
undergruppe (hvem melder sig) + nye tiltag.
Evt.
kl. ca. 18:30 – Rp. Mad og vin

IMCC PR-gruppens opgaver bl.a.:
Lave plakater og hænge dem op
Udarbejde IT-skærme info
Fremstilling af Mok-forsider og indlæg
IMCC-Boder
Informere de studerende om IMCC   
månedsmøderne
Forelæsning crashing
Crashe fredagsbaren
Flyers fremstilling og uddeling
Oprette IMCC basar-dage.
 Udarbejde nye strategier og handleplaner   
Nedskrive strategierne så der kan   
laves en fast handleplan for de speci  
fikke pr-projekter. 

1.
2.
3.
•
•
•
•

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
i

BASISGRUPPER

Har du ikke fået 
afhentet din scorebog endnu?
så er det sidste chance på torsdag d. 

25 marts mellem 16 og 17. De 
kan hentes i studenterhuset 

i MOK's lokaler
Crazy Scorelooove

OBS!  N Y T  F O R S L AG  I N D S E N D T  AF  M E D L E M

HUSK at der ikke er noget 
MOK i næste uge - dvs. 
Ingen deadline d. 29/3 og 
intet MOK d. 31/3. Næste 
deadline er mandag d. 5/4 
(bemærk: 2. påskedag), til 
det MOK der udkommer 
d. 7/4.
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Du er i Jakarta, Indonesien, som medicin studer-
ende.  Igennem Tolong Anak-Anak (Red barnet) 
besøger du den eneste børnekræftafdeling i Indo-
nesien. Her ser du en blanding af rigmandsbørn, 
som har råd til behandlingen samt fattige børn, 
som kun får behandling, da Tolong Anak-Anak 
og andre NGO’er udvælger nogle, de kan betale 
for… men der er ikke penge nok til at betale for 
alle…ensbetydende med at op mod 80% af de 
kræftsyge børn i Indonesien.. verdens 4. største 
land... ingen behandling får… DU UNDRES !
Fødselsklinikken, som du besøger, består af én 
sygeplejerske og en meget spartansk ”klinik”. 
Her tager hun sig af kvinder med kompliceret 
graviditeter samt fødsler grundet psykiske prob-
lemer og stofmisbrug. Hun tager sig også af de 
piger, som enten er for unge til at have et barn 
eller er ugifte. Når barnet er født, hænder det, at 
det forlades af moderen, og sygeplejersken finder 
en adoptivfamilie til barnet – uofficielt … DU UN-
DRES… Hun yder sin hjælp stort set gratis, men 
politiet kommer stadig forbi for at hente ”skatter”, 
som er så høje, at hun må få hjælp fra NGO’er til 
at holde klinikken åben… DU UNDRES!
Næste morgen ser du, at der går en dame nedad 
gaden bærende en kurv fyldt med små flasker. 
Du hører, at hun er en Jamu-kvinde, og at hun 
sælger helseblandinger til de lokale for at kurere 
små skavanker såsom fordøjelsesproblemer og 
menstruationssmerter… DU UNDRES… 
Derefter besøger du en forstad til Jakarta, hvor 
der er en meget kendt healer, som behandler alt 
fra rygsmerter til brystkræft. Han tager ”røntgen-
billeder” ved at blæse tobak på et hvidt styk papir 

over patientens mave… her kommer der et fedtet 
billede af mavesækken, nyrerne, tarmene, ova-
rierne, livmoren… DU UNDRES… Derefter be-
handler han kvindens brystkræft ved at ”injicere” 
en meget mærkelig grønlig væske ind i hendes 
bryst. Han viser, at denne her blanding smelter 
igennem flamingo. Kan det passe, at den kan 
mindske kræftsvulster, som det åbenbart har gjort 
for andre? Hvordan forholder du dig til denne be-
handlingsform? Du har lyst til at spørge patienten 
”Kan de ikke se, at det er fusk og ”healeren” tjener 
penge på et tryllenummer?”
Hvorfor er der så meget tillid til disse alternative 
behandlingsmuligheder? Hvorfor er der ikke 
flere, som bruger de medicinske behandlinger, vi 
kender fra Danmark? Hvordan håndteres disse 
sygdomsopfattelser, når indonesere og folk fra 
andre lande flytter til Danmark og kommer i be-
handling i det danske sundhedssystem? 
Hvad har Globalisering med det hele at gøre? 
Og hvordan påvirker den os i Danmark?
Hvorfor er det også vores problem at sund-
hedspersonalet bliver suget ud af lavindkomst 
landene?
Hvem er det, der lægger den internationale dag-
sorden i Sundhed?
Ulighed i sundhed i ikke-udviklings lande.
Og meget mere......

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. 
CREDIT TRANSFER: VKO approved                                                                      
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 Villumsen 
- 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 sund-
hedspersonaler med interesse for emnet og minimum 3 
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T R A D I T I O N E L  M E D I C I N  –  E R  D E T  F U P ?

BASISGRUPPER

Stiftende generalforsamling
Kære medstuderende.

Er du interesseret i neurologi, neurofysiologi eller neu-
rokirurgi?
Vi er nogle studerende der af interesse for disse emner har 
stiftet en ny basisgruppe på Panum.

Foreningens kommer til at hedde (Foreningen af Neuro 
Interesserede Københavnske Studerende), eller blandt 
venner: FORNIKS

Vi vil afholde stiftende generalforsamling torsdag d. 8. april 
fra klokken 16 i lokale 29.01.32. Og alle interesserede 
er selvfølgelig inviteret.

Vi har været så priviligerede at få en af skandinaviens 
førende neuroforskere ud: Dr. Messoud Ashina, som vil 
indlede mødet med et foredrag om vigtigheden af de neurolo-
giske fag, samt give et indblik i den nyeste forskning.

Har du nogle spørgsmål, eller er du bare interesseret, kan 
du skrive til:
forniks@punkt.ku.dk

Med Venlig Hilsen

Alexander, Song og Jesper


