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ONSDAG

MOK udkommer.
Andreas til middag med ubekendte 
Sine tager Sydpå med Bro

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Gabriela holder filmaften 
Niels overvejer at slå sig ned

SØNDAG

Niels på babybesøg 
Andreas tæller Magic Cards 

MANDAG

MOK deadline 12.00
Sine laver s. 3
Børn- og ungdomspsykiatri tager imod Andreas 

TIRSDAG

Andreas på destruktiv hverdagsdruk, husk red-
ningsvest
Niels til tandlæge 
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Gabriela er i redningsvest
Niels er i Moderlandet 
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Sofie (ansv. red)Lukas

Albin

UGENS BASISGRUPPE
Onkologisk Selskab for Medicinstuderende - OSM
Vi er Onkologisk Selskab for Medicinstuderende (OSM). Onkologi er læren om 
kræftsygdomme. Det er et tværfagligt speciale i rivende vækst, og vi forsøger 
at holde de medicinstuderende med på noderne. For uanset hvilket speciale 
man ender i, kommer man til at møde møde kræftpatienterne, deres mange 
scanninger, deres specielle væv eller deres særegne mikrobiologi. Om overvejer 
at blive mediciner, kirurg eller arbejde i et kontor uden vinduer, mens du 
kigger i et mikroskop/en scanning, så kom frisk til vores arrangement. Der er 
desuden mange forskere, der søger studerende på vores facebookside "OSM 
- København", så du også kan være med til at generere en masse fed viden til 
gavn for kræftpatienter. For så forsøger vi at rette op på jeres smukke haiku-digt 
fra sidste uge (red.):

Onko bonko øv
Jeg har en dårlig nyhed

Fesen prognose
[vi forsøger at gøre prognosen bedre]

Selvom lungekræfts prognose er lige så 
slem som en brækket hofte. 
Det arbejdes der på.
Vi synes desuden vi lavede en totalt 
ukikset og med på noderne video til 
sidste virtuelle basisgruppe bazar.
Se den her: https://fb.watch/47r0-Lsur7/ 
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På hospitalerne findes kunsten ikke bare for sin egen skyld 
/Niels MOK-red.
I Danmark skyder nye supersygehuse op i alle afkroge, store 
byggerier med store budgetter. Alle vidt forskellige med dets 
indhold og funktioner. Nu er helende kunst på tapetet. Men 
kan kunst i hospitalsmiljøet virkelig være helende og bidrage 
til kortere indlæggelser? 

Statens byggecirkulære fra 2004 dikterer økonomien til brug 
på kunst i kommunale og statslige byggerier på 1,5 pct. af 
håndværkerudgifterne ekskl. moms. Det betyder at store 
summer er dikteret til kunst i det offentlige rum. Hospitalerne 
hører dog under regionenerne, derved forekommer ingen 
minimumsgrænser på kunstbudgettet. Region Hovedstaden har 
alligevel brugt beløb svarende til 1 pct. af håndværkerudgifterne 
i deres seneste byggerier, herunder Rigshospitalets Nordfløj. I 
dette blad MOK, på side 8 og 9, fortæller Erik A. Frandsen om sine 
tanker om kunst på sygehuset og sit værk til JH på Rigshospitalets 
Nordfløj, mosaiktrappen. 

Kunstnere bliver i hyppigere grad end før i tiden hyret ind til 
at sætte deres aftryk på sygehusene. For at bringe farver og liv 
ind i bygningen og nedtone de sterile hospitalsomgivelser. De 
store værker giver rum en identitet og bliver derved tydelige 
pejlemærker. Den kunstner de fleste forbinder med Hospitalskunst 
er Poul Gernes. Poul Gernes, der har farvesat Herlev Hospital, har 
brændt sig fast i hele København med blandede følelser i skalaen 
fra unik til frygtelig. Poul Gernes ønske med sin farvelade, var at 
skabe en tænkepause til forundring og skabe bedre overblik. En 
lille vitaminpille i form af en tænkepause. Utrolig forfriskende i et 
hvidt sterilt hospitalsmiljø. Udover mennesker og dyr er kunsten 
det, der kan skabe liv i dets omgivelser. Kunsten skaber unikke 
rammer og giver særlige oplevelser. I en lægefaglig kontekst er 
det ikke dokumenteret hvad kunst betyder, så det har ikke været 
naturligt at nedprioritere det. 

Tak for det
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Legat til medicinstuderende: 
Læge Johannes Bitsch og hustru 
Agnes Bitsch
Hvert år uddeles legatet ’Læge Johannes Bitsch og hustru Agnes Bitsch’ Mindelegat’ til ca. 
10 medicinstuderende, der har opnået en bachelorgrad, og som efter legatbestyrelsens 
skøn har et dokumenteret behov for økonomisk bistand. 

Legatet er på 8.000 kr. til hver legatmodtager og det er muligt at ansøge, selvom du allerede 
har modtaget legatet tidligere. 

Frist for indsendelse af ansøgning i 2021 er den 1. maj. Uddeling finder sted i august/
september, hvor du får direkte besked, hvis du får tildelt legatet.

Fonden administreres af advokat Linea R. Conforti, Lund Elmer Sandager advokatfirma, og 
ansøgningen skal sendes enten via post til advokatfirmaet eller pr. e-mail til mel@les.dk.  

Du kan tilgå ansøgningsskemaet her:  https://les.dk/sites/default/files/files/laege_johannes_
bitsch_og_hustru_agnes_bitsch_mindelegat.pdf

To forskningsårsstuderende til klinisk forskning inden 
for nefrologi/kardiologi
Nefrologisk afdeling på Rigshospitalet søger to medicinstuderende med interesse inden 
for nefrologi og/eller kardiologi til et klinisk forskningsprojekt med holtermonitorering af 
patienter i dialysebehandling. 

Baggrund
Arytmier og ’sudden cardiac death’ er årsag til >1/3 af dødsfaldene blandt patienter i kronisk 
dialysebehandling.

Formål
Undersøge forekomsten af forskellige arytmier og forstyrret sukkermetabolisme hos 
patienter i kronisk dialysebehandling samt forskellige arytmiers betydning for udvikling af 
kardiovaskulær sygdom eller -død 

Om jobbet
Du vil primært blive tilknyttet Forskningsgangen på Nefrologisk Afdeling på Rigshospitalet, 
hvor du vil få en plads blandt andre PhD- og forskningsårsstuderende og have dine nærmeste 
vejledere let tilgængelige. Du vil sammen med den anden forskningsårsstuderende få det 
daglige ansvar for projektet, og dine primære arbejdsopgaver vil bestå i patientinklusion, 
på- og afmontering af holter- og glukosemonitorer samt indtastning af data. Sideløbende 
har du mulighed for at lave kandidat- eller bacheloropgave inden for registerforskning i 
kardiovaskulære sygdomme med henblik på publikation. Arbejdssted vil primært være 
Rigshospitalet og undervejs i studiet også enkelte ugedage på regionens øvrige dialyseafsnit. 
Om dig: Du er medicinstuderende og har færdiggjort 4. semester bachelor. Du er organiseret, 
engageret, en god samarbejdspartner samt empatisk og venlig over for deltagende 
patienter. Du kan starte 1/9-2021 og være tilknyttet projektet 12 måneder frem som 
forskningsårsstuderende, eventuelt i kombination med 11. semester.

Vi tilbyder
• Ansættelse af 12 måneders varighed med løn (10.000 kr./md.)
• Udarbejdelse af kandidat- eller bacheloropgave under kyndig vejledning 
• Førsteforfatterskab og mulighed for medforfatterskaber
• Erfaring med både klinisk og registerbaseret forskning 
• Mulighed for at etablere kontakter med nefrologer og kardiologer i hele Region 

Hovedstaden
• Vejlederteam bestående af: forskningslektor, overlæge PhD Mads Hornum, 1. 

reservelæge PhD Nicholas Carlson og læge PhD-studerende Ellen Linnea Freese 
Ballegaard

Hvis ovenstående lyder som noget for dig, ser vi frem til at modtage din motiverede 
ansøgning og CV senest den 10/4-2021, hvorefter ansættelsessamtaler bliver afholdt. 
Ansøgning og spørgsmål rettes til ellen.linnea.freese.ballegaard@regionh.dk, tlf: 41 42 90 27.
Bedste hilsner 
Mads Hornum, forskningslektor, overlæge PhD
Nicholas Carlson, 1. reservelæge PhD
Ellen Linnea Freese Ballegaard, læge PhD-studerende
Nefrologisk Afdeling, Rigshospitalet

Studenterjob som forskningsassistent på COVID-19 
relateret forskningsprojekt
Vi er en tværfaglig forskningsgruppe der er i gang med et større klinisk forskningsprojekt, der 
bl.a. skal undersøge om spyt kan bruges som en skånsom metode til COVID19 diagnostik. 
Borgere der testes i Valby og Taastrup testcenter tilbydes inklusion i studiet, hvor de udover 
en mundsvælgpodning også vil få foretaget en næsesvælgspodning samt aflevere en 
spytklat til PCR-test. Læs eventuelt mere på bekæmpcorona.dk 

Til projektet mangler vi nogle forskningsassistenter, der 
skal hjælpe med diverse forsøgsadministrative opgaver, 
dataindsamling og dataindtastning. Projektet vil løbe indtil 
starten af Maj og der skal forventes arbejde på omkring 
6-16 timer ugentligt, med stor mulighed for fleksibilitet i 
arbejdstiderne. Der aflønnes med 205,83kr/timen og du vil 
som led i jobbet få erfaring med administration og udførsel 
af klinisk forskning. Derudover er der også mulighed for at 
komme med på / lave selvstændige forskningsprojekter 
eller kombinerer arbejdet med bachelor / kandidatopgave. 
Dette er dog ikke et krav.

Der er intet semesterkrav til jobbet eller en forudsætning 
at man har forskningserfaring fra tidligere, bare man er 
nysgerrig og omstillingsparat.  Ring/skriv til Tobias ved 
spørgsmål vedrørende ovenstående. 
 
Grundet tidpresset for at komme i gang, så send en kort ansøgning max ½ side og CV (max 
1 side) til undertegnede senest fredag den 19/3 kl 15 (og gerne så hurtig som mulig).

Med venlig hilsen
Tobias Todsen, læge, ph.d., ekstern lektor på ØNH kirurgisk afd, Rigshospitalet
Tobias.todsen@regionh.dk 
Mobil: 51847468

Førstehjælp for Folkeskoler holder intromøde 
med oplæg om STROKE
Vil du være en del af den mest fffantastiske basisgruppe? Så tænd computeren 
og zoom ind torsdag d. 18. marts kl. 16.15, når Førstehjælp for Folkeskoler holder intromøde 
for alle der går rundt med en lille førstehjælper i maven. ALLE er velkomne nye som gamle!!

Til mødet har vi inviteret Mia Kolmos, læge og pHd-studerende hos neurovaskulær enhed på
Herlev/Gentofte hospital. Hun vil holde et spændende oplæg om STROKE - både den 
præhospitale del; typiske symptomer, årsager og risikofaktorer, og hvad der sker efter 
indlæggelse på hospital; den akutte indledende udredning og behandling. Vi vil også kigge 
lidt på typiske scanninger. 

Vi håber på at se så mange  som muligt, både til oplægget og det 
efterfølgende intromøde.
Kom glad! Vi ses på zoom.
Klik her for at finde facebookbegivenheden eller scan QR-koden

 B A S I S G R U P P E R

Strudsen er glad for at se dig

Svanen er glad for at se sig selv
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Nyt fra Studenterpræsten på Panum
Studenterpræsterne står fortsat til rådighed for personlige samtaler – også under 
nedlukningen af campus. Den nuværende nedlukning kan forstærke følelsen af 
udbrændthed, angst eller ensomhed - eller noget helt fjerde. Det er helt normalt, og det 
kan hjælpe at tale med nogen om sin situation.

Jeg træffes bedst på mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon 
+45 28 75 70 94, hvor vi kan aftale en tid til samtale. Samtalen kan foregå i telefonen eller 
på en digital platform med billeder (zoom, Skype, Teams, Face Time) alt efter hvad du 
foretrækker. Tøv ikke med at tage kontakt, hvis du har brug for det.

Kommende aktiviteter (forudsat at restriktionerne tillader det)

Eksistenssamtaler
Et struktureret og guidet samtaleforløb om eksistensen med udgangspunkt i vores egne 
erfaringer for en fast gruppe på 10 personer. Samtalerne igangsættes af mig med en kort 
tekst eller et stykke musik, som læses eller høres. Derefter kan alle deltagere byde ind med 
tanker og refleksioner. Formålet med eksistenssamtalen er primært at blive klogere på egne 
tanker og holdninger ved at tale om, hvad andre har erfaret og oplevet og hvilke tanker 
det har givet anledning til.

Tid og sted: Hver anden onsdag fra 7. april-2. juni kl. 19.30-21.30 (5 gange). Du tilmelder 
dig hele forløbet, men det gør ikke noget, hvis du er fraværende en enkelt gang.  
Johannes på Torvet, Sankt Hans Torv 30, 2200 København N 
Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang 

Filosofisk fugle- og botaniktur
Semestrets fisketur er allerede udsolgt – husk at sikre dig en plads på fugleturen! Tag med 
ud i naturen, få et pusterum og lær nyt. I dette forår går turen til Sorø, hvor vi vil vandre 
ud i området kaldet Flommen. Vi har en lektor i biologi med på turen, der kan fortælle om 
Flommens store biodiversitet. På turen vil vi samtidig filosofere over et spørgsmål eller tema, 
og jeg vil holde en opbyggelig tale over frokosten, som vi selv medbringer. 
Arrangeres i samarbejde med “Laboratoriet for Naturfilosofi” på KU.
Mødested- og tid: Lørdag 24. april kl. 10 på Sorø station. Turen slutter omkring kl. 15.
Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang 

Følg med i vores aktiviteter på studenterpraesternekbh.dk og @studenterpraesterneku. 
På vores hjemmeside kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, som vi sender ud på mail 4 
gange årligt.

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus

Medicinsk Museion - hvad for noget?

Det her er Medicinsk Museion. Du kender det 
sikkert. Den hyggelige, lidt kedelige bygning på 
Bredgade 62 med den lidt uetiske erhvervede 
samling. MEEEEN det har faktisk også en laaang 
makaber historie. 
Og MOK giver selvfølgelig en lille smagsprøve.
Af Gabi MOK/red.

Medicinsk Museions historie begynder i 1644, hvor dets 
precursor Domus Anatomica grundlægges I en af Københavns 
Universitetsbygninger ved 
Frue Plads (dengang Vor 
F rue K i rkes K i rkegård ) 
i  K ø b e n h a v n .  D e t 
l igger i  nederste etage 
i  A n a t o m i h u s e t  ( s o m 
s t ad i g  eks i s t e r e r  ano 
2021). Domus Anatomica 
er et anatomisk teater, 
hvor t i lskuerene kan se 
of fent l ige d issekt ioner . 
Det første l ig ti l at blive 
dissekeret er en ung kvinde 
som er blevet hængt for 
utroskab. Blandt famøse 
forelæsere som er knyttet 
t i l  Domus Anatomica er 
Simon Paulli, Thomas Bartholin og Niels Steensen (Steno). 
Særligt Bartholins forelæsninger er populære hos Frederik 
d. III., som overværer dem sammen med sit hof fra sit eget 
private område i Domus Anatomicus.

I 1728 brændte Domus Anatomicus desværre sammen med 
det meste af København. Som dets afløser bygges Theatrum 
Anatomicum-chirugicum på Købmagergade i 
1736. Dette anatomiske teater er til forskel fra Domus 
Anatomicum uafhængig fra KU. Dette afføder en strid mellem 
kirurger (som dengang ikke er uddannede læger) og læger, 

som dengang bliver uddanet på KU. Kirurgerne ønsker at 
være uafhængige af KU, mens lægerne presser på for at få 
lagt Theatrum Anatomicum ind under KU.

Bliver Medicinsk Museion så bygget nu? NEJ! Først får vi Det 
Kongelige Kirurgiske Akademi på Bredgade 62 også kaldet 
Academia Chirurgorum Regia i 1785. Det bliver bygget på 
en grund, som er skænket af Enkedronning Juliane Marie. 
Den danske flåde er voksende i disse år og der bliver i 
den forbindelse et større behov for kirurger. Det Kongelige 
Kirurgiske Akademi er l igesom Theatrum Anatomicum 
uafhængigt fra KU og varetager uddannelsen af danske 

k i r u r g e r .  O p  g e n n e m 
1800-tallet bliver kirurgien 
I  t i l tagende grad anset 
for  værende en de l  a f 
lægevidenskaben og i 1841 
bliver lægeuddannelsen 
s l å e t  s a m m e n  m e d 
k i r u rguddanne l sen  og 
Det Kirurgiske Akademi 
nedlægges. Bygningen 
bliver herefter anvendt til 
Dissektioner og Kirurgiske 
forelæsninger.

I 1907 grundlægger en 
g ruppe  danske  læge r 
en  række  ana tom iske 

samlinger i det tidligere Kirurgiske Akademis Bygninger. 
Og dét bliver det Medicinsk Museion – som vi kender idag. 
I 1918 lykkedes det endelig KU at få fingre I Akademiet og 
ejer det idag.

Vidste du… at Medicinsk Museion fra 2019 
har haft fri adgang for alle studerende på 
Københavns Universitet? De har også åbent 
under Corona, så fortvivl ej!  



RESULTATERNE
FADLs tre overenskomstforhandlende 
udvalg har afsluttet forhandlingerne 
med både regionerne og staten 
- og med et resultat, vi er stolte af at 
præsentere for jer!

Overordnet set stiger din timeløn fordelt 
over de næste 3 år med 5,02% uanset 
om du arbejder som SPV/VT’er, SIM-an-
sat eller lægevikar. Er du universitetsan-
sat stiger din timeløn med 4,42%

Universitetsansatte
Lønstigning ligesom resten af området ca. 5%. 

Fjernelse af karensperiode for at optjene syge-
dagpenge og barsel, for at understøtte dem 
der er ansat til kortere stillinger med få timer og 
dem på blokstruktur. 
Konkret er man gået fra at skulle arbejde 50 
timer/5 mdr. til 20 timer/2 mdr.

En aftale om at reformere pensionsordning for 
det øvrige arbejdsmarked udover medicinstu-
derende. Dette er for at sikre, at vores medstu-
derende betaler pension det rigtige sted fra 
deres første ansættelse.

SPV/VT    

Lønstigning
Lønstigninger på 5% over de næste 3 år.
Derudover er der en ekstralønstigning på alle ho-
spitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland 
(Bortset fra Slagelse Sygehus) på ca 40 øre i timen. 
Og en lønstigning i Region Syd, Region Midt, Region 
Nord og Slagelse Sygehus på ca. 80 øre i timen.

Pension
Forhøjelse af pension fra 6,23% til 6,4%.v
Derudover har vi nu ret til at arbejdsgiver skal oprette 
en bortseelse pension. Det betyder at hvis man har 
tjent for meget, og man skal til at betale SU tilbage,  
kan man i stedet vælge at betale sin overskydende 
løn over på pension, så man ikke behøver at betale 
SU tilbage. 

Arbejdstidsbestemte tillæg 
(Begynder den 1. april 2022)
Aftenløns timesatsen er lagt sammen med aftentil-
lægget. På den måde bliver det nemmere at læse i 
overenskomsten hvad man tjener på en vagt. Der-
udover sørger det for at afskaffe ”kl. 14 reglen”. 
”Kl. 14 reglen” gik ud på at hvis man mødte ind på 
en aftenvagt inden kl. 14, havde man kun ret til at få 
dagtimeløn. Det er nu ikke længere et problem. 

Hepatitisvaccine 
(Begynder den 1. april 2022)
Hvis man gennemfører SPV-kurset har man nu krav 
på alle 3 stik af Hepatitis A+B vaccinen. 

Løn under graviditetsorlov/orlov til fædre og med-
mødre (Begynder den 1. april 2022)
Barselssatsen er nu hævet fra sygedagpengesats 
(ca 120) til dagtimesats (ca 160). Derudover har 
moren, fædre og medmødre nu ret til 2 ugers fravær 
med løn. 

Honorering ved pålagt kursusaktivitet
Der gives nu løn for at udføre kurser, som ikke kan 
udføres i arbejdstiden. Det betyder, at der gives løn 
for brandkurset, håndhygiejnekurser mm., når man 
skal akkrediteres. 

Retskrav
FADL har fået muligheden for at drøfte muligheden 
for at overenskomstdække individer der har taget 
pause mellem bachelor og kandidat. 



Simulationsansatte
Den absolut mindste overenskomst med allerfær-
rest penge at forhandle for – ikke desto mindre et 
resultat, der har betydning for mange medlemmer!

Udvidet retskrav!
Du kan nu arbejde overenskomstdækket med sam-
me rettigheder, selvom du holder pause mellem 
bachelor og kandidat – uden forbehold. En udvi-
delse af dækningsområdet, og et stort skridt mod 
en bedre overenskomst, der endnu er i sin spæde 
begyndelse

Arbejdsgiveroprettet ekstraindbetalt pension
Hvis du har nået dit fribeløb kan du i fremtiden 
bede din arbejdsgiver om at indbetale en del eller 
hele din løn på en pension i stedet – på denne 
måde tæller beløbet ikke med i dit fribeløb, men 
du beholder både løn og SU.

Flextillægget og fremtiden: Hvordan skal det 
bruges?
Flere SIM-ansatte modtager et tillæg for selv at 
lægge vagtplan og dække ind så vidt muligt for 
hinanden, også under sygdom. FADL og regioner-
ne har indgået aftale om at se nærmere på, hvor-
dan det bør bruges i fremtiden.

Lægevikarer
HOLD!
Tredje gang er lykkens gang! FADL har siden 2015 
krævet, at regionen anerkender anvendelsen af 
lægevikarer i hold. Regionen har ikke villet aner-
kende denne arbejdsstruktur – men nu skal FADL 
og regionerne se på, hvordan lægevikarer arbej-
der i hold. Det er et stort skridt mod en endelig 
formalisering af holdstruktur.

Højere aften/weekend tillæg
I fremtiden stiger det lille driftstillæg, der gælder 
aftentimer i hverdage eller dagstimer i weeken-
den med 4,8 kr /t for alle lægevikarer. Det er en 
ændring, som Yngre Læger har bestemt, og fordi 
lægevikar-OK læner sig op ad Yngre Lægers OK, 
følger dette med.

Lige barsel for mødre, medmødre og fædre
Som månedslønnet lægevikar kan du i fremtiden 
se frem til 2 ugers arbejdsgiverbetalt barsel til dag-
timesats – dvs. lægevikartimelønnen, beregnet ud 
fra et gns. af de 3 seneste måneder. Barslen gæl-
der for mødre, medmødre og fædre på lige fod. 

Vagtplanen – i god tid
Fremover skal din arbejdsgiver så vidt muligt frem-
lægge din vagtplan i god tid, helst 4 uger i forve-
jen. 

Løn for pålagte aktiviteter
Fremover du få løn for at tage pålagte kursusak-
tiviteter såsom hygiejne-, brand eller kommunika-
tionskursus, såfremt det ikke er dig muligt at gøre 
i arbejdstiden. Det er et krav for lægevikarer at 
recertificeres i disse kurser, men oftest er det ikke 
muligt at nå i arbejdstiden – fremover er det med 
løn, når det gøres i din fritid!

Arbejdsgiveroprettet ekstraindbetalt pension
Hvis du har nået dit fribeløb kan du i fremtiden 
bede din arbejdsgiver om at indbetale en del eller 
hele din løn på en pension i stedet – på denne 
måde tæller beløbet ikke med i dit fribeløb, men 
du beholder både løn og SU.

På vegne af FADLs tre 
overenskomstforhandlende udvalg:

Magnus Gibson, 
formand Universitetsansattes 

udvalg (UAU)

Kaare Stolt, 
formand Overenskomstudvalget 

(OU)

Thomas Tursø-Finnich, 
formand Lægevikargruppen 

(LVG)
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Hvordan bliver man tilbudt at udsmykke en trappe på 
Rigshospitalet? Eller det noget man søger? 
» Det er forskelligt. Rigshospitalet havde en gruppe af 
kunstnere, som var valgt forinden. Så blev man bedt om 
at komme med et skitseforslag, man skulle fremlægge for 
den her gruppe af museumsdirektører, blandt andet Poul 
Erik Tøjner fra Louisiana, nogle fra fagforeninger, arkitekter 
og projektdirektør Henrik Eriksen, selvfølgelig. Andre gan-
ge er man i konkurrence, det er jeg ikke vild med.  Altså det 
siger jeg som regel nej til. Det bryder jeg mig ikke om. 

Vidste du hvad du skulle lave på Rigshospitalet eller var 
trappen udgangspunktet? 
» Vi var delt op, det var meget transparent. Der var Eva 
Schlegel, hun skulle lave vinduerne. 3 trapperum, hvor de 
havde spurgt Malene (Landgreen), Olafur (Eliasson) og mig. 
Det var simpelthen trapperummene. Jeg kan ikke helt hu-
ske det, men jeg valgte først. Jeg valgte et som er højt, tror 
det er 8 etager. Tror det skulle være størst og det virkede 
også. Så skal man jo komme med et forslag. Jeg ved godt, 
at når folk inviterer mig, vil de have blomster og sådan no-
get. No way! Hvad kunne man så? Der var jeg lige kommet 
hjem fra en meget lang gåtur, det var i ’15. Jeg har været 
på en gåtur med Thomas Boberg, fra Schweiz til Rom. 1100 
km. 35 dage. Virkelig fedt, top fedt. Og et eller andet sted 
har den trappe noget med den tur at gøre. Det har noget 
at gøre med, at jeg var inde og blive mere interesseret på 
turen i en gruppe håndværkere fra 1300-tallet, der hed 
cosmater, som er sådan nogle allround håndværkere. De 
kunne designe og interiør i kirker. Og så brugte de og de 
fik lov til at bruge Forum Romanum som værksted, hvor de 
simpelthen gik ud og skar ting i stykker. Altså der kan man 
se deres ægyptiske porfyr søjler, som de har skåret fuld-
stændigt igennem, så de kommer ud i skiver, som bliver 
brugt som gulvplader. Det egyptisk porfyr kan du ikke fin-
de mere, det er tæt på diamantpris. Og allerede dengang 
var det rigtig, rigtig dyrt materiale. Hos romerne var det 
kun kejserne, som måtte bruge det. Den har altid været 
speciel. Det ligger så rundt om på gulve med grov mosa-
ik, som er sindssygt flotte. Ja. Og et eller andet sted med 
at gå langt og den måde at opfatte verden på, meget som 
en tynd tråd. Altså du er helt bevidst om, lige her hvor du 
går, resten det falder lidt ud. Men du er meget bevidst om 
det. Og det var eller er jo sådan, det er at være pilgrim. Så 
det er verden, der forsvinder og nærværet kommer frem. 
Så da jeg sad og prøvede alt muligt, så fandt jeg ud af, det 
skulle simpelthen, og fordi det rent arkitektonisk, kunne 
lade sig gøre at lave en åben spindeltrappe. Og det tiltal-
te mig at lave en mosaik på underdelen. Og til mødet var 
de meget begejstrede og Eriksen ringede til mig bagefter, 
fordi det var meningen, at der skulle være noget beskyt-
telse rundt om. Men det ville han tage væk, det lykkedes 
så ikke på grund af alt muligt, nedstyrtningsfare. Altså det 
er folk med terminale diagnoser og det er fuldt forståeligt. 
Der måtte ikke være åbent. Så vi ender i de her. Og jeg sy-
nes det fungerer, det er helt cool med mig. Altså, hvis den 
havde været hel åben med glas kunne du selvfølgelig se 
mere. Men jeg kan godt lide den måde den fader på. Når 

man går inde i den, har man den der inde og udenfor. Altså 
den her rippe-membran. Men det er sådan set det. Det er 
derfor den er kommet til at se ud som den gør. Jeg brugte 
halvandet år på at arbejde sammen med nogle mosaikfolk 
i Italien, hvor vi arbejdede på det rigtige mønster og den 
rigtige størrelse. 

I Bryder den op flere gange i størrelsen ikke sandt? 
» Ja, 2 gange, som den ender kører svinget op. Og plateau-
erne er større, zoomet ind. Men inden, det der med at… 
Sådan er processer, man starter jo altid ud med Øst og Vest 
med at koge dem ned til, at der skulle så mange skift til på 
tværs, for at få det til at se ud som noget der glider op. Det 
tog halvandet år. 

Titlen hedder til JH?
» JH er en meget god ven som døde året inden. Det er me-
get personligt. Nej, der er ikke noget logisk svar i det. Han 
hedder Jørgen Hansen og var silketrykker og en fuldstæn-
dig fantastisk figur. Og han døde af kræft. 
Da du lavede trappen, var du så nervøs for at lave noget 
stort i et offentligt sygehusbyggeri?
Nej ikke for... Altså jo, det er jo ikke rigtigt. Når du får no-
get på et sygehus, er det første der springer i øjnene Poul 
Gernes. Jeg kendte ham rigtig godt og har sindssyg stor re-
spekt for ham. Så det er jo noget, man skal måle sig med el-
ler i mod. Men netop fordi han har været der. Og gjort hvad 
han har gjort, har han taget en del af nervøsitet fra os an-
dre. Og samtidigt vider det, at det jo holder meget godt. Alt 
hvad han har lavet, har taget mange år om at modne. Han 
var rimelig exceptionel, pissedygtig. Det har selvfølgelig 
meget at sige, at man er udvalgt til det man gør. Så er der 
jo tiltro til en og det skal man ikke underkende. Folk bliver 
meget bedre af, at man har tiltro til dem. Altså jeg var ikke 
bange, men jeg kunne være nervøs for, om den ville lyse 
tilstrækkeligt igennem og om den vil være intens nok. Jeg 
kender jo, det er jo et loft. Der kommer jo også noget. Og 
heldigvis arbejder jeg sammen med en flok grundige Italie-
nere. Altså ingeniører og alt sådan noget. Spørgsmålet var 
også, hvor meget vægt, der måtte være og ting, som jeg 
slet ikke aner noget om. Og der skal nogle voksne indover, 
der kan sige om det er sikkert nok. Altså sådan nogle ting, 
hvad kan gå galt i sådan en opsætning. Og da jeg så den 
første halve meter, sagde jeg. Det her er fedt, topfedt, det 
bliver skidegodt. 

Helt lavpraktisk, hvordan har de lagt det? 
» Det er i sådan nogle stykker. Ja, hele dynen er lavet i Ita-
lien. Men det er jo lavet i striber, så vi har ikke set det sam-
men. Det er ude på mit værksted i Nordvest. Der lavede 
vi skitsen på halvanden meter eller sådan noget for at se 
buen. Og se hvordan det hele spillede sammen. Fra da af, 
så var det hele i samlesæt med kasser af det mønster og 
sat sammen. Og det er utrolig hårdt. Det tog 3-4 uger for 4 
mand. Og alle stykkerne passer, fordi mosaikmanden selv 
er ingeniør og grundig fundet ud af at firkanter, når de kur-
ver, så går de jo sammen, så det skal der kompenseres for. 
OG det passede på millimeter. Det er helt vildt kunsthånd-

Interview med Erik A. Frandsen
manden bag Nordfløjen på Rigshospitalets mosaiktrappe
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værk. Vi havde endda lavet og grunden til, at der er en hvid 
bro yderst, så vi havde noget at spille med. Det kan vi tage 
af, det kan vi sætte på, hvis der manglede noget. Men det 
passede bare, det passede fuldstændigt! 

Sygehusets rum er oftest karakteriseret ved et sted som 
ikke er rart at være. Prøver du med din kunst på sygehu-
sene at skabe noget i retning af en helingsproces?
» Det jeg tænker mest på er intimiteten, du bliver taget 
imod af det her. Det er vel det som hedder stedets ånd. 
Jeg har ikke behov for at udtrykke mig selv-agtigt, jeg vil 
enormt gerne lave steder, hvor man kan godt kan lide at 
være. Et eller andet sted, fordi forhelvede det er det vi alle 
sammen vil hele tiden. Og jeg har ikke behov for at fortælle 
folk noget på den der. Jeg skal ikke sige, hvor grusomt eller 
hvor godt livet er. Noget som helst. Det er slet ikke den. Og 
jeg er ikke inde i noget med fra vugge til grav. Det er der 
andre, som er meget bedre til end jeg. 

Så en tænkepause? 
» Jahm, men en intimintets pause. En kontemplativ ting 
tror jeg. Jeg opfatter det lidt som jeg fortsætter det arbej-
de som Poul (Gernes) begyndte på. Det her drejer sig net-
op ikke om kunst-agtigthed, det er jo ikke gallerikunst. Se 
her, ej hvor bliver jeg påvirket her. Det er jo blottet for den 
slags. Fordi det er meget større. Og det har jo ikke noget 
at gøre med, om tingene er smukke eller grimme. Det er 

ikke en æstetisk betragtning. Det kontemplative kræver en 
overraskelse ellers kommer man ikke ind i det rum. Derfor 
bliver man nødt til at spille med nogle fænomener, altså 
nogle bekendte og samtidigt også noget ukendt vil jeg tro. 
Jeg ved det ikke. 

I det skrøbelige rum, som sygehuset er, ser du der kun-
sten binde mennesker sammen på tværs af religion, sek-
sualitet, etnicitet etc.? 
» Det tror jeg. Det tror jeg i det hele taget kunst kan. Jeg 
lavede en udstilling inde på Hans Alf som jeg kaldte VI-ma-
skinen, fordi jeg mener det. Jeg har ikke brug for at distan-
cere mig fra nogen, overhovedet. Jeg vil gerne have det 
her er inkluderende. Jeg er også en af de få som klapper 
i hænderne over Mette Frederiksen over de ting hun gør. 
Det er virkelig godt! Og FUCK alle de borgerlige tosser, som 
kun tænker økonomi og folk godt må dø. Jeg kan ikke lide 
tankegangen og den der fedtede måde at tænke på. Det 
er samme argumentation de brugte til man solgte svin på 
til Nazi-Tyskland. Og se sådan nogle umodne mennesker. 
Bare se på ham Jacob Elleman, han er jo helt tosset. Jeg 
mener VI-maskinen er pissevigtig. Det er sammenhængs-
kraften, det er hvad der gør, vi gider at blive ved med at 
snakke det her sprog. Vi er jo ikke klogere end andre. Der 
er noget. Det bliver bare for langt. Jeg mener ting skal være 
inkluderende, specielt når man kommer på et hospital og 
det falder fint i tråd med det jeg gør. 

Af Niels MOK/red.
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Plastikkirurgiens Historie med MOK – Middelalder
Så er vi tilbage igen! Denne gang med et afsnit om plastikkirurgien i Middelalderen. En periode hvor 

plastikkirurgien er praktisk talt... død... så ja...

Men det er hvad denne uges artikel skal handle om! Hvorfor plastikkirugien er stendød i denne periode. 
Middelalderen begynder med Romerrigets fald i slutningen af 400-tallet og hermed går Europa ind i en periode 

med stor ustabilitet. Det betyder at den videnskabelige udvikling, som der har været op til Middelalderen 
går i stå og mange videnskabelige værker går tabt. Tilgengæld går det super godt i den Arabiske verden – 
her blomstrer økonomien og  videnskaben. Og heldigvis! Mange af antikkens videnskabelige værker bliver 
nemlig oversat til arabisk og undgår herved at gå tabt. Èn ting blomstrer dog i Middelalderens Europa og det 
er den kristne tro og klostervæsenet. Munke og nonner vil i løbet af middelalderen oversætte de antikkens 
videnskabelige artikler tilbage til latin. Til gengæld bliver Plastikkirurgien ikke længere anvendt. Misdannelser 

og mistede lemmer er Guds straf over menneskene og at omgøre 
hvad Gud har gjort er blasfemi. Klostrene mener at man bør bede 
til Gud og håbe på hedbredelse. Operationer betragtes nu som 
hedenske ritualer og kan ikke udføres i klostrene, da munkene ikke 
må udgyde blod. Uden for klostrene er der ingen der har lyst til at 
være blasfemisk. Dog kan bartskærerne i byens badstuer udføre 
nødkirurgi ved fx brækkede knogler. Bartskærerne eller barberer 
som de også kaldes, er dog ikke læger. De er blevet oplært i bl.a. 
at barbere skæg, trække tænder ud og amputere lemmer. En 
begrænsning er dog operation på de indre organer. Dette kan ikke 
foretages, da risikoen for et dødsfald vurderes at være for stor og 
bartskærerne ikke vil risikere at få skylden for dødsfaldet. 

Hvordan bliver disse noget få operationer så foretaget? Er der 
nogen form for renlighed? Bedøvelse? Dengang får patienten et 
klæde over øjnene og det er dét. Ingen hygiejne eller sårpleje. 
Omkring 1564 finder Ambroise Paré på at anvende ligaturer til at 
stoppe blødninger. I1800-tallet kan man finde på at slå patienten 
bevidstløs eller trykke på Carotiderne for til patienten besvimer. 

Men i Middelalderen ligger disse opdagelser ude i fremtiden... 
Heldigvis skal vi kun vente til 1495 før der med Syphiliskrisen kommer liv i Platikkirurgen igen. Men den 

historie må vente til næste uges nummer af MOK ;-)
                                                                                                                                                                Af: MOK-Red/ Gabriela


