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 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer.
Foredrag og månedsmøde hos PIPPI
Andreas og Johan spiller beerpong og dør
Mo og Anders skal noget fedt 

Torsdag
Årets sidste torsdagscafé med Pusterummet!
Sof skal til fødselsdag <3
Andreas skal lære at svømme

Fredag
MOK WEEKEND
Party time

Lørdag
MOK WEEKEND 
Anders sover udenfor.
Andrea forråder MOK og tager til OG

Søndag
MOK WEEKEND slut og har tømmermænd
Chill det er søndag - lækkert

Mandag
MOK deadline 12.00
MIKS månedsmøde
Kamera?? 

Tirsdag
Johan jager i Jylland med nye ørevarmere

Køb x-mas juleøl i klub
-de er snart slut 

Andrea MoSofie

Anders

Albin

Johan Alice

Andreas
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MOKs-POP 
- 3. semesters eksamensdøre er åbnet og vi har været rundt og spørge de studerende, 

om deres største frygt og forventninger!

Anna (skal op i tirsdag):

Hvem vil du helst op hos?
Helt klart Jørgen Tranum. Han er sød, 
kær og nogle gange hører han dårligt, 
så man kan slippe afsted med at 
sige noget ikke helt korrekt. Fedt. Vi 
forstår. Jørgen du er the man. 

Hvad vil du mindst trække?
Uha, det må være embryo kropshuler. 

Det vil jeg ikke! Nej nej nej! 

Hvordan vil du fejre det?
Direkte til et DSB tog og så hjem til Mors 
vegetarmad. Linsesuppe - namenam. 

Hvad er dit råd til fremtidige 3. semestre?
Massiv panik.

Frede (4. semester):

Hvad har du mareridt om for 
tiden?
Spot-eksamen…. Stadig. Puh. 

Hvilke anatomisk struktur ser 
du dig mest som?
Et hernie.

Hvad er dit råd til fremtidige 3. 
semester studerende?
Drop CNS, tag orlov, tag på ferie - 
hjem. Hjem til gratis mad og mor. 

Lasse (Skal op om lang tid):

Hvad er det bedste ord du har 
lært på trejde?
Membrana 
Buccopharyngea. #zygt 

Hvad har du mareridt om 
for tiden?

At jeg dumper eksamen og bliver 
jagtet gennem dissektionssalen af Tranum, 
der har både køkkenkniv og dissektionssaks. 
Stumpdissektion. Av. Ad. 

Hvad fortryder du mest ved dissektionen?
At jeg ikke så penis dissekeret på langs. Det havde 
jeg egneligt lyst til. 

Hvordan skal du fejre eksamen?
Jeg skal først lave en klub 100 & derefter 
gennemføre den førnævnte klub 100.

Igor, Allan og  Dolk 
(1.semester) 

Hvilke ord forbinder i 
med 3.semester?
Tør-sal, no-life & døde 
mennesker.
(og Brok, brok & brok)

Hvad tænker i når i hører folk fra 3. semester snakke om 
det?
At de tager det for alvorligt. De bør chille lidt. Hygge 
sig. Tage til 69. (En af drengene mente endda at der 
var en højrøvet tendenspå 3. sem - vi vil skynde os at 
afklare - det er bare fordi man har læst i mere end 1 
år - så er man ægte mediciner osv.) 

Hvad er det sværeste ord i har lært på studiet indtil 
videre?
M. Sternocleidomastoideus. 
(Yours truly MOKSof drømte sig tilbage til epipidimitis)

Hvad vil I hilse Jeres fremtidige 3. sem-jer og sige?
Vi dropper ikke med 69’ timers bar. 

Vi aner ikke hvor de heldige 
mandagseksaminanter forsvandt 
hen, vi håber de har et kæmpe hyl 
væk fra Panum. Men de sover nok 
bare. Tillykke venner!

Andreas & Sofie \\ MOK-red



Navn: Annette Randløv
Parti: Radikale venstre
Speciale: Almen Medicin

Navn: Stig Jørgensen
Parti: Liberal Alliance
Selvstændig

Navn: Ivar Heltberg
Parti: SF
Speciale: Arbejdsmedicin

Navn: Henrik Nielsen
Parti: Radikale venstre
Speciale: Almen Medicin

Navn: Jakob Rosenberg
Parti: Liberal Alliance
Speciale: Mave-tarmkirurgi

Navn:Niels Høiby
Parti: Liberal Alliance
Speciale: Mikrobiologi

Ifølge Regionsloven er regionens opgaver:

•	 Sygehusvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien samt 

sygesikringen, herunder privatpraktiserende læger og 

speciallæger

•	 Regional udvikling, blandt andet vedr. natur og miljø, 

erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur 

samt udvikling i regionernes udkantsområder og 

landdistrikter. Sekretariatsbetjening af de regionale 

vækstfora.

•	 Jordforurening

•	 Råstofkortlægning og -planlægning

•	 Drift af en række institutioner for udsatte grupper 

og grupper med særlige behov på social- og 

specialundervisningsområdet

•	 Oprettelse af trafikselskab for regionen

Regionsrådsvalg 2017
 Du har måske kort skænket kommunalvalget en tanke 
eller to: Amager fælled, Anna Mee Allerslev, potentielt bryllup på 
rådhuset(?), cykelstier og folkeskoler. “Tænk på dit lokalområde”, 
lyder det fra nær og fjern, og du har muligvis også taget en valgtest 
på dr.dk, og overraskende nok været mest enig med Valgfest med 
mexicansk tema.
Du kan let forholde dig til Borgerrepræsentationen/byrådet og 
måske sågar nævne borgmesteren i din kommune. 
Men ved du hvem der er Regionsrådsformand i Region 
Hovedstaden? Eller i Region Sjælland?

I kommunalvalgets sexede skygge finder et andet valg sted, der har 
mindst ligeså stor betydning for dit liv: Regionsrådsvalget 2017. 

Regionerne er blandt andet ansvarlige for driften af hospitalerne i 
DK. De administrer alt fra det visuelle udtryk (genialt logo, Region 
Hovedstaden), over medicinindkøb til hospitalssammenlægninger 
og byggeri af nye supersygehuse. 

Det er i regionerne, der bliver truffet beslutninger om styresystemer 
(læs: Sundhedsplatformen) og her der bliver forhandlet 
overenskomst for SPV-vagter med FADL - og selvom det er KU, der 
står for den kliniske uddannelse, har regionernes økonomi alligevel 
en betydning for hvor meget dette økonomisk kan prioriteres på 
afdelingerne.
Vidste du eksempelvis, at man i Region Sjælland arbejder på at få 
sin egen lægeuddannelse?

Alt i alt, er det super vigtigt at vi som medicinstuderende og 
kommende læger tager stilling. 

7 læger stiller op til regionsrådet i Region Hovedstaden, og MOK 
har forsøgt, at få dem alle i tale, da vi mente at de bedst kunne 
forholde sig til de spørgmål vi måtte have som lægestuderende.

De 6 der har nået at svare, repræsenterer ikke alle partier, men 
alligevel kan du i det følgende se at de har tilsvarende holdninger til 
mange af de spørgsmål, vi har stillet om den virkelighed vi oplever 
på hospitalerne.

Du kan være enig eller uenig med dem, men vigtigst af alt er, at du 
beslutter dig og stemmer til Regionsrådsvalget d. 21/11.
(Beklager wall-of-text, vi bad dem ellers begrænse sig)

Godt valg 
/MOK



 Kandidat Henrik Nielsen (B) Jacob Rosenberg (I)
Hvorfor stiller du op 
til Regionsrådet? – 
har          du nogle særlige 
mærkesager?

• Fokus på den kliniske mesterlæring - (Poul 
Riis*). 
• Fokus på muligheder for forskning ikke blot i 
laboratorie men også i klinikken.
• Fokus på nye sygdomme som autisme, kronisk 
træthed, ADHD alle i stigende antal.
• Fokus på om disse nye sygdomme kan være 
udløst af blandt andet pesticider og sekundære 
autoimmune tilstande. (deltager i CostAction 
program2020 via commissions arbejde)
•  Bedre håndter ing af  ældres  mange 
indlæggelser/udskrivelser over få dage pga 
dårlig korordineret samarbejde mellem 
kommunale enheder og hospitaler.

Jeg stiller op fordi det efter mange års erfaring er gået op for mig, at den eneste måde 
reelt at kunne påvirke beslutningsprocesserne er ved at påvirke regionsrådet. Jeg har 
haft alle stillingskategorier i det lægelige hierarki på hospitalerne inkl. ledende overlæge, 
og det er tydeligt, at personalet reelt ikke kan gøre nok for at sikre god kvalitet af 
behandling og gode arbejdsforhold. Et godt eksempel er beslutningen om at indføre 
Sundhedsplatformen. Dette kan kun omstødes i regionsrådet. Jeg har 3 mærkesager:

1. Sundhedsplatformen bør rulles tilbage i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Trods 
gode intentioner viser det sig, at det var et fejlkøb. Vi må stoppe vanviddet.
2. 1813 (RegionH) skal om-organiseres, så vi får praksis-læger ved telefonerne ved uafklaret 
diagnose. Læger er uddannede til at stille diagnoser og planlægge behandling. Det er 
sygeplejersker og jordemødre ikke.
3. Administrationsudgifterne er eksploderet i RegionH. Det er nu mere end 3 milliarder 
om året sammenlignet med ca. 0,5 milliarder i de andre regioner. Administrationen skal 
reduceres markant, og midlerne skal ud på sygehusene til varme hænder. Pengene skal 
ikke spares, de skal blot flyttes fra kolde til varme hænder.

Hvad ser du som de 
største udfordring i 
sundhedsvæsnet i Region 
Hovedstaden?

• For mange led før kliniske læger nås, i de 
beslutninger der tages på sundhedsområdet - 
de ansvarlige læger (admnistratoerer) har været 
for mange år væk fra det kliniske arbejde – gør 
køb på etiske principper * og lægeløftet, hvis 
det kun er besparelser der er i fokus.
• Bemanding skal sikres i 1813 med læger.

1. Sundhedsplatformen har været en dyr investering, men meget værre, så koster det 
enorme summer i nedsat produktion og en kontinuerlig massiv arbejdsindsats fra en 
hær af ansatte for at tilrette systemet og uddanne hinanden i at bruge det. Et IT system 
skal understøtte det kliniske arbejde, ikke diktere det. Sekretærernes arbejde er lagt over 
på lægerne, og nu bruger man således den dyreste faggruppe til at udføre arbejde, som 
langt billigere og bedre tidligere blev udført af sekretærerne. Det giver nedsat aktivitet 
og ikke mindst rigtig dårligt arbejdsmiljø.
 
2. Der har været en lang række alvorlige hændelser med 1813, hvor specielt dødsfald 
pga. meningitis har fået presse-omtale. Essensen er, at kun almen praktiserende 
læger er uddannede specifikt til at finde de sjældne akutte sygdomme hos patienter, 
som ringer til lægevagten. Derfor skal disse læger tilbage til telefonerne på 1813. 
Organisationen er forkert, hvilket illustreres ved et af dødsfaldene, hvor en jordemoder 
havde telefonkontakten med en ung mand med meningitis, og hun konfererede i forløbet 
med en læge uden erfaring fra akutte patienter men med specialviden i urtemedicin og 
akupunktur. Patienten døde pga. forsinket behandling.

Tror du, at det er muligt at 
spare i sundhedsvæsnet 
uden forringelser? - I så 
fald hvor? 

• NEJ -- tilgangen til emnet skal styres i samråd 
og med hensyn til lægeløftet, som det centrale, 
når beslutninger tages!!!!

Muligheden for at spare yderligere er meget begrænsede efter mange års gentagne 
sparerunder. Det er mere oplagt at spare på administrationen og derved reducere alle 
deres idéer og mere eller mindre tåbelige handleplaner og politikker. Dette vil give ro 
for klinikerne til at kunne passe patienterne. Og de centrale administrationsudgifter 
kan derved reduceres markant og pengene flyttes ud på hospitalerne til varme hænder. 
Dette er ikke en besparelse men en fornuftig prioritering af pengene til kerneydelsen, 
nemlig diagnostik, behandling og pleje.

Der er et stort pres med 
mange studerende 
på regionens 
hospitalsafdelinger - 
hvordan sikrer man en 
optimal uddannelse af de 
lægestuderende?

• Mere tid i den daglige klinik (supervision).
• Fokus på kvalitet frem for kvantitet.
• Radikale V har anbefalet fravigelse på den 
årlige 2% i produktion øgning – og vi ville holde 
øje med dette punkt.

For nogle år siden sparede man de kliniske tutorer væk. Det var en dårlig beslutning, da 
tutorerne i hverdagen er tovholdere for det gode kliniske ophold for de lægestuderende. 
Jeg mener, man må genansætte tutorer på alle afdelinger med studenter i kliniske 
ophold. Det drejer sig kun om et månedligt tillæg til tutoren på 1000-2000 kroner, og 
disse penge kan betales af hospitalet. Hospitalet modtager penge fra universitetet for 
at have studenter i klinisk ophold, og disse penge bør gå til aflønning af tutorerne.

Region Sjællands 
regionsråd har 
udtrykt ønske om en 
lægeuddannelse i 
deres region. Hvilke 
perspektiver ser du i 
dette?

• En mulighed idet vi mangler læger. Det positive vil være en udvidelse af kapaciteten, dvs. at vi kan uddanne flere læger. 
Dette ser der ud til at være brug for med de nuværende prognoser. Der kan være et 
potentielt problem ved de tilgængelige lærerkræfter. Hvis vi kan organisere det med 
nok undervisere, så er jeg positiv overfor det.

Synes du at private 
aktører i højere grad 
skal spille en rolle i 
sundhedsvæsnet?

• Samarbejde en nødvendighed, (private 
aktører skal også deltage i uddannelsen samt 
forskningen – det har jeg selv gjort).
•  For at modvirke ulighed i  ti lgang til 
sundhedsvæsen skal det offentlige lave drift 
aftaler med private der lever op til ovennævnte 
tiltag.

Både ja og nej. Lige nu står privathospitalerne for 1-2% af aktiviteten, og dette kan 
vel godt udbygges lidt, men privathospitalerne skal aldrig være en reel konkurrent til 
det offentlige sundhedsvæsen. Der er områder, som kan varetages bedre i privat end 
i offentligt regi, og her kan man med fordel lægge opgaverne ud fra de offentlige til 
de private sygehuse. Dette kan gøres ved udbuds-aftaler, som vil sikre behandling til 
en langt lavere pris end i det offentlige. Vi ved, at kvaliteten er god i det private, men 
et problem er uddannelse. Min holdning er derfor, at privathospitalerne skal tage del 
i uddannelsen. Dette må indregnes i beløbene, så det giver mening for alle parter.

Hvad er din holdning 
til Svendborgsagen og 
#detkuhaveværetmig-
kampagnen?

•Støtter sags prøvning i Højesteret
•Dejligt at se sammenholdet

Det er en meget bedrøvelig sag, som kunne have været håndteret bedre.

Har du et godt råd til de 
medicinstuderende?

•I skal være nysgerrige, reflektoriske og 
patientens talerør og søge udfordringer 
omkring etikken hos Jeres mentorer

I har valgt en uddannelse, som giver adgang til verdens bedste job! I skal ikke fortvivle ved alt det 
postyr i pressen om problemer og dårligdomme. De positive aspekter af lægearbejdet overskygger 
langt de negative. Dette skal dog ikke få os til at acceptere alt fra beslutningstagerne, og kun ved at 
påvirke det politiske niveau kan vi gøre tingene bedre. Stedet at påvirke er regionsrådet, hvor >90% 
af arbejdet berører hospitalerne. En brøkdel af politikerne i regionsrådet ved reelt, hvad der foregår 
på et hospital, og derved hvilke konsekvenser deres beslutninger har for patienter og personale. Jeg 
håber derfor, at du stemmer til valget 21/11, og at du stemmer på en person med sundhedsfaglig 
indsigt. Partiet er mindre afgørende til dette valg. Stem derfor personligt.

Regionsrådsvalg 2017



 Kandidat Annette Randløv (B) Stig Jørgensen (I)
Hvorfor stiller du 
op til Regionsrådet? 
– har          du nogle 
særlige mærkesager?

Jeg meldte mig ind i politik efter den håbløse politik i 2013, som bl.a. 
førte til sundhedsloven og 1813, da andre tiltag for at påvirke processen 
havde vist sig umulig. 
Det har givet bonus i form af indflydelse på den ny sundhedspolitik, der 
er vedtaget i radiale i år, hvor der lægges vægt på et sammenhængende 
sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen, hvor region og kommuner i 
fællesskab laver ordninger, der sørger for, at der er de rigtige tilbud mellem 
primær og sekundær sektor, og hvor almen praksis bevares, som den 
primære indgang til sundhedsvæsnet i alle døgnets timer.  

• Mindre bureaukrati og administration – flere midler til en bedre 
sundhed tæt på patienterne
• Erstat Sundhedsplatformen med MidtEPJ
• Bedre samarbejde med den private sektor
• På sigt at nedlægge regionerne

Hvad ser du som de 
største udfordring 
i sundhedsvæsnet 
i Region 
Hovedstaden?

Jeg synes det anstrengte forhold mellem det politiske niveau 
og embedsapparatet på den ene side og det arbejdende folk i 
sundhedsvæsnet på den anden side er et stort problem i netop vores 
region.

Sundhedsplatformen og 1813 er glimrende eksempler herpå. De stadige 
besparelser, som ikke italesættes overfor befolkningen som sådan, er 
selvfølgelig ikke kun regionernes syld, da de er afhængige af, hvad man 
kan forhandle hjem med finansministeriet. Men man skal ikke prøve at 
dække det ind med fine omskrivninger som gevinstrealisering.
 

Den største udfordring er, at bureaukratiet (kontrol, mistillid og 
regelstyring) er ved at tage motivationen fra medarbejderne og medfører 
øgede omkostninger, der ikke skaber værdi
Sundhedsplatformen er ved at dræbe sygehusene. Det er basalt set et 
forkert valg af en forældet teknologi, som aldrig kommer til at fungere. 
Derfor mener jeg, at man allerede nu skal starte skiftet til MidtEPJ, som 
fungerer fint i Region Midt. Ikke kaste gode penge efter dårlige er et 
godt princip.
Prioritering af regionens mange opgaver. Man sætter alt for meget i gang 
som aldrig bliver til noget. Jeg har set utallige fine strategiplaner trykt på 
glinsende papir, som bare aldrig bliver implementeret. Det sidste tager tid 
og kræver blod, sved og tårer – derfor opgiver man og starter på noget 
nyt. Vi skal have færre fine projekter, som til gengæld skal følges til dørs.

Tror du, at det er 
muligt at spare i 
sundhedsvæsnet 
uden forringelser? - I 
så fald hvor? 

Nej, jeg tror ikke man kan spare, men jeg mener man må prioritere mere 
ærligt fra politisk hold eller nedsætte de komiteer, der skal til for at gøre 
det.  1% forbruger omkring 30 % af ressourcerne. Det duer ikke. Skabelsen af 
medicinrådet, der skal beslutte om ny medicin skal indføres er bl.a. vedtaget 
pga. de radikale og har for første gang afvist et lægemiddel, der nok er godt, 
men også vanvittigt dyrt. 
På samme måde foregår der en del behandling med hjemmerespirator, 
dialysebehandling mm, hvor man må spørge sig selv for hvis skyld, det 
bliver gjort. Når primærsektoren engang er ordentligt udbygget, kan vi 
muligvis løse nogle opgaver billigere end i dag, men der kommer hele tiden 
nye behandlinger til og der kommer mange flere kronikere med mange 
forskellige sygdomme til, så nej. Vi kommer snarere til at bruge flere penge

Der er rigtig mange omkostninger, som ikke tilfører værdi til 
kerneydelserne:
• Kontrol i stedet for tillid. 
• Utallige rapporter som ingen konsekvens får
• Overflødig dokumentation
• Manglende betaling fra udenlandske patienter
• Højt sygefravær på grund af dårlig ledelse
• Dyre og ineffektive behandlinger som private udbydere kan 
gøre billigere og bedre 

Der er et stort 
pres med mange 
studerende 
på regionens 
hospitalsafdelinger 
- hvordan sikrer 
man en optimal 
uddannelse af de 
lægestuderende?

Det er meget svært for mig, at svare på. Det må næsten være de 
medicinstuderende, som skal melde ind til deres organisation (f.eks. 
mediciner rådet), hvis der er for mange studerende pr. afdeling eller man 
oplever, at der ikke er tid til at tage hånd om dem, der kommer. Selvfølgelig 
indgår det i evalueringen af afdelingen, men den kommer jo typisk først, 
når man skal videre og så er det i hvert fald for sent for én selv.

Uddannelse af studerende (og yngre læger) skal opprioriteres. Vi er 
nødt til at gøre omkostninger til dette mere synlige. Der skal investeres 
i fremtiden. Det ved enhver organisation, at hvis man ikke gør det, så dør 
man på sigt. Det gælder også det offentlige sundhedsvæsen.

Der bør også åbnes mere op for, at medicinstuderende kan få betalt 
erhvervserfaring ved arbejde på sygehusene (ikke kun faste vagter). Det 
vil give gode relationer og erfaringer fra miljøet. Også skal man opfordre 
de studerende til endnu mere at deltage i forskning.

Region Sjællands 
regionsråd har 
udtrykt ønske om 
en lægeuddannelse. 
Hvilke perspektiver 
ser du i dette?

Det kunne jeg godt støtte. Det kunne gøre, at studerende bosatte sig i 
region Sjælland og dermed skabte netværk der. Eller måske beholdt det 
netværk de havde i forvejen. 
Jeg synes også der er ting, der tyder på, at lægeuddannelsen i Ålborg 
og på Odense er gode at tænke nyt ind. Jeg har en datter som startede i 
Århus og siden er flyttet til København på medicin og hun syntes i hvert 
fald, der var en del på KU som virkede meget støvet.

God ide hvis kvaliteten kan sikres.
Vil øge kapaciteten (se ovenstående) og også være et mere langsigtet 
bidrag til rekrutteringer af læger i Region Sjælland.

Synes du at private 
aktører i højere grad 
skal spille en rolle i 
sundhedsvæsnet?

Hvis du spørger til privathospitaler, så synes jeg det er fint, at der er 
behandlinger, som vi ikke understøtter i det offentlige som kan foregå 
der, og det er også i orden, at driftige folk hurtigt kan rykke, hvis der er en 
pukkel i det offentlige system, men helst så jeg, at det offentlige tilbyder 
så gode behandlinger, at der som hovedregel ikke er brug for at man skal 
betale for behandling

Ja. Vi skal holde op med at have berøringsangst med den private sektor. 
Vi skal have en meget bedre arbejdsdeling, hvor visse opgave (herunder 
også bidrag til uddannelse af medicinstuderende og yngre læger) kan 
foregå i den private sektor. Regionen kunne spare rigtig mange penge på 
mere proaktivt at sende opgaver i udbud til private klinikker/hospitaler.

Hvad er din 
holdning til 
Svendborgsagen og 

Jeg synes det er helt forfærdeligt, hvis vi vender tilbage til en 0-fejls 
kultur, hvor defensiv medicin bliver hovedreglen og jeg tror at 
#detkuhaveværetmig har været et wake-up call for sundhedspolitikere 
i de fleste partier om, at det går ikke at gå efter individet, hvis det er 
systemet, der er problemet.

Jeg mener, det er helt hen i vejret at straffe en yngre læger for ikke at sikre 
en skriftlig dokumentation. Læger skal lave lægearbejde og må kunne 
stole på, at også mundtlige ordinationer følges.

Har du et 
godt råd til de 
medicinstuderende?

Slap af! Det er mange gange tilfældigheder, der bestemmer, hvor man 
lander og mange kan blive glade i mange forskellige specialer. I er en 
højtuddannet og eftertragtet gruppe og lander I ikke på den rigtige hylde 
i første hug, så har i magten til at flytte jer.

Lægegerningen kræver livslang læring.
Få erfaringer fra så mange steder som muligt – også den private sektor
Ta ophold i udlandet hvis du får muligheden
Skab netværk og husk at pleje det – også når du ikke har brug for det. 
Du ved aldrig hvornår du får brug for kontakter

Regionsrådsvalg 2017



Niels Høiby (I) Ivar Heltberg (F)
Jeg har deltaget i debatten om vores sundhedsvæsens store problemer i mange år 
kulminerende med 4 debatbøger. 

Jeg blev derfor bedt af det nystiftede parti Ny Alliances leder Anders Samuelsen om 
at lave deres sundhedspolitik, hvad jeg så gjorde. Det medførte så, at jeg for første 
gang i mit liv blev inddraget i politik, var kortvarigt i Folketinget (Liberal Alliance) og 
derefter kom jeg ind i regions-politik, hvor sundhedsvæsenets opgaver jo ligger. Det 
slog mig, hvor få regionsrådspolitikere, der havde sundhedsfaglig baggrund, hvorfor 
administrationen har alt for stor magt. 

Jeg stiller op, fordi jeg mener, jeg som læge bør følge med i og interessere mig for 
samfundsforhold og politik og jeg kan se, det i flere år er gået den helt forkerte vej i 
Danmark. Specielt er sundhedsvæsenet skåret ned og besparet (selvom det kaldes 
”effektivisering”). 
NU er det på høje tid at rette op og her er det vigtigt, at de der har faglig viden melder 
sig på banen især i regionerne, som har ansvaret for sundhedsvæsenet. 
SF ønsker, at også lægerne høres, hvilket jeg vil prøve at sikre ved selv at stille op og 
ved at sparre med partiets øvrige kandidater. 
Tilsvarende er det en mærkesag for mig, at politikerne ikke kun lytter til embedsmænd, 
men at der i stedet lyttes til de ansatte og at deres faglige viden og erfaring respekteres 
både i det daglige kliniske arbejde og i den fremtidige planlægning: 
De er ansat, fordi de er højt uddannede, erfarne og kompetente, så brug dem dog, 
stol på deres dømmekraft og lær af deres erfaringer. 

Vi har internationalt set ikke rokket ved vores lave placering gennem de sidste 20 
år, trods store tilførte midler. Vi lå målt ved forventet middellevetid på en 31-plads 
i verden i 1996 og sådan er det fortsat i 2016 trods pral med ’Verdens Bedste’ osv. 

Til gengæld har vi opbygget et kæmpestort centraliseret bureaukrati (størst i 
Hovedstadsregionen), som helt har undgået besparelser, mens disse er spredt ud over 
de kliniske afdelinger. Resultatet ser vi jo dagligt stordriftsulemper, store vedvarende 
problemer i psykiatrien, store problemer med 1813 og Sundhedsplatformen, for 
tidlig lukning af sygehuse, før de nye supersygehus er bygget – i reduceret udgave 
– dårligt arbejdsklima med stress og en enorm djøf’isering. Det vil jeg gerne ændre 
på med min medicinske baggrund, og dermed personlig erfaring med hverdagen i 
sundhedsvæsenet.

Uha, der er mange udfordringer: Sundhedsplatformen er en realitet, vi ikke kan 
slippe af med, men så skal den bringes til at fungere, vel at mærke, så den opleves 
som en hjælp og ikke en forhindring for de ansatte; det bliver et sejt træk, der kræver 
ressourcer og tålmodighed.
1813 bør også fungere bedre og det kræver, at man er lydhør overfor kritikken og 
nye forhandlinger med bl.a. de praktiserende læger, som så omvendt må være åbne 
og samarbejdsvillige. 
Der bygges et nyt ”supersygehus”, men et sygehus kan jo ikke være super uden et 
køkken, som regeringen kræver; det er en grotesk ide. Det er desuden vigtigt, at fokus 
på ”supersygehuset” ikke får os til at glemme de øvrige sygehuse, at det samlede 
antal sengepladser skal være tilstrækkeligt og at borgerne ikke skal få for lang vej 
til deres sygehus.
Psykiatrien er et særligt problem, der mangler i ekstrem grad ressourcer, både 
personale og sengepladser. 

Ja i administrationen – ikke i klinikken. Administrationen beslaglægger over 3 mia. 
kr. og Venstres og vores forslag er, at de påføres krav om 2% nedskæring hvert år (60 
mio. kr. årligt), som vi så kan anvende i klinikken, dvs.  varme hænder i stedet for kolde.

Her og nu er der skåret ind til benet og der er behov for flere, ikke færre, ressourcer. 
Men overordnet set tror jeg egentlig, det er muligt at opnå mere for de midler, der 
bruges i dag, hvis man fjerner en del af kontrollen og dokumentationen, hele ”New 
Public Management” konceptet, så læger og sygeplejersker m.fl. kan laver det, de 
er gode til; det tror jeg, bliver mere effektivt. Samtidig skal DJØf’erne komme ud 
i virkeligheden på afdelingerne og selv lave dokumentation og hjælpe med en 
effektiv administration i det daglige. Det er nok også muligt at udnytte de nuværende 
ressourcer bedre, hvis man tør prioritere, vel at mærke i åben dialog med patienter, 
pårørende og de ansatte.
Men den meget store besparelse – og samtidig forbedring – i sundhedsvæsenet 
kommer jo på sigt, hvis vi prioriterer forebyggelse. Der er masser at tage fat på: 
Tobak og andet misbrug, faktisk alle trafikulykker kan forebygges, stress og psykiske 
belastninger og så er der hele problemet med social ulighed o ulighed i sundhed 
Forebyggelse er den rigtige måde at spare på; det tager selvfølgelig tid, men jo før vi 
kommer i gang, jo hurtigere slår det igennem!

Det gør man med mesterlærerperincippet på afdelingerne, dvs. at de studerende 
følger en yngre/ældre læges daglige kliniske arbejde, også til tider i vagten, som 
løbende forklares og kommenteres af læreren. 

Det kræver tid, men den tid skal afsættes til dette vigtige arbejde og det må 
regionsrådet kræve.

En god start ville være, at droppe besparelserne på universiteternes uddannelse og 
forskning; i det store samfundsbudget er der rigeligt råd til mere og det er en god 
forretning, for det er det Danmark skal leve af!

På sygehusene skal der være tid til undervisning og supervision, men det kniber 
selvfølgelig, når der ikke er tid til patienterne, så også her handler det om, at 
personalet skal have mere tid og mindre dokumentation og admnistration. Videre 
er det særlig med den tiltagende centralisering, specialisering og sammenlægning 
af afdelinger vigtigt, at man omhyggeligt planlægger uddannelsesforløbene, så 
alle studerende får set et bredt udsnit af patienter og specialer og også får set mere 
”banale” sygdomstilfælde.

Principielt går jeg ind for det, ligesom jeg gik ind for oprettelsen af lægeuddannelsen 
i Ålborg. Det medfører tilknytning af studenterne – og derefter de yngre læger - til 
Region Sjælland og dermed lettere rekruttering til stillinger i regionen inkl. almen- og 
speciallægepraksis.

Jeg mener godt studerende fra Københavns Universitet kan have klinisk uddannelse 
på Region Sjællands sygehuse og hos praktiserende læger der. Men jeg mener, det 
skal være under Københavns Universitet, som har en velrenommeret lægeuddannelse, 
der er ikke grund til at lave en ny ”lægeskole”.

 Ja, men med en øvre grænse. WHO’s rapport i 2000 viste at Frankrig havde det bedste 
sundhedsvæsen i verden og de har 30% privat og 70% offentligt sygehusvæsen. Min 
søster har boet i Frankrig de sidste 17 år og kan bekræfte kvaliteten. Pengene følger 
patienten, hvis der ikke er plads på et offentligt sygehus indlægges patienten på et 
privat. Ingen af de skiftende socialistiske og borgerlige præsidenter i Frankrig har 
ændret på disse forhold. Hvor grænsen skal ligge i Danmark er svært at sige, men 
fra mit synspunkt må der ske en gradvis udvikling, hvor konkurrencen på kvalitet og 
pris bliver afgørende.

Nej! Bestemt ikke! Sundhedsvæsenet er ikke en småkagefabrik og kan ikke drives 
som en. 
Private aktører skal selvfølgelig først og fremmest tjene penge og det kan ikke undgås, 
at det bliver vigtigere end, at sikre, at patienterne får den rigtige behandling, med 
risiko for overbehandling, fordi man ikke tjener på at undlade en behandling, eller at 
der spares på udstyr m.m. for at sikre indtjeningen.

Der er masser af dårlige eksempler fra udlandet, bl.a. USA.
Desuden er det et ofte overset problem, at det er dyrt at administrere et samarbejde 
med private aktører, fx skal der været et beredskab, hvis en aktør vælger eller tvinges 
til at lukke, hvilket kan ske med meget kort varsel.

Forfærdelig sag, hvor en yngre læge hænges ud for noget, som er helt ude i hampen. 
Jeg støtter lægeforeningens og mange kollegers kritik af afgørelsen og glæder mig 
over, at der forhåbentlig kommer en ændring ud af den dialog, der er i gang med 
ministeren mm.

#detkuhaveværetmig; hvad er der egentlig mere at sige for en læge (eller 
sygeplejerske, for den sags skyld)? 
Det er jo det alle frygter; systemet er så presset, at den enkelte ansatte nemt laver 
fejl eller kommer i situationer, hvor der sker noget utilsigtet, mangler opbakning og 
står med hele ansvaret. Sådan kan det ikke fortsætte, der må ses både på at sikre 
bedre tid og arbejdsforhold, så risikoen for fejl minimeres og på ansvarsforholdene.
Det er i det mindste godt, sagen nu kommer for Højesteretten.

Ja, I har - som jeg - valgt verdens bedste arbejde, det mest humanistiske af 
naturvidenskaberne og samtidig det mest videnskabelige af de humanistiske 
videnskaber. Koncentrer jer om de vidunderlige faglige oplevelser i får – inkl. de triste, 
hvor man ikke kunne gøre nok, men prøvede så godt man kunne – og protestere mod 
djøf’iseringen i samlet flok. Enkelte lægers protester har desværre ført til kammeratlige 
samtaler med direktionerne jfr. hvad der skete da både 1813 og Sundhedsplatformen 
blev indført. Henvis til Hovedstadsregionens Åbenhedspolitik, som byder kritik (der er 
bygget på evidens) velkommen! Kritik er nødvendig i et demokrati, ellers går tingene 
i stå. Held og lykke med studiet og lægearbejdet fra Niels

Inddrag alle forhold, incl. sociale, når i skal hjælpe patienterne; vær åbne og holistiske.

Tænk selv, husk og brug jeres grundviden fra studiet og siden jeres kliniske erfaring 
til også at overveje andre diagnostiske og behandlingsmæssige muligheder end de, 
der følger af (kvalitetssikrede?) standardskemaer og algoritmer; ikke to patienter og 
dermed tilfælde er ens, så vær forberedt på de tilfælde, som falder udenfor. Husk, at 
vi som grundregel ikke har en facitliste.
Prioriter at have tid til at leve, sammen med familie og venner. 
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Eortas Kursus i Objektiv Undersøgelse
DATO: 14. november klokken 16:15 - 20:00
STED: Panum Instituttet 
Eorta inviterer til vores efterspurgte kursus i objektiv undersøgelse, hvor vi her vil lære dig 
de basale færdigheder, som hører med til enhver god undersøgelse. Kurset er især oplagt 
for dig som skal i TKO til vinter/sommer, i klinik eller hvis du blot gerne vil lave noget andet 
end kun at have næsen i bøgerne.

Kurset består af 5 poster, hvor du lærer at lytte til lunger og hjertet, undersøge abdomen, 
tjekke halsen, mundhulen og øjne samt kigge på ekstremiteter.

Hver post tager ca. 30 minutter foruden en intro, så regn med ca. 4 timer. Men bare rolig, 
det bliver ikke kedeligt og gennemgående for vores kurser er, at folk blot efterlyser mere tid.

Da vi godt ved, at man efter en lang dag på Panum bliver lidt lækkersulten, vil vi selvfølgelig 
som altid diske op med en masse lækkerier til ganen! Så tag din læsemakker under armen 
og bliv klogere på et redskab som alle læger uanset speciale skal kunne. 

Billetten er gratis og kan 'købes' via følgende link: https://billetto.dk/e/kursus-i-objektiv-
undersogelse-billetter-215233 OBS! Selvom billetten er gratis, kræver det dog medlemskab 
af Eorta, og billetten er først adgangsgivende til eventet, når du har meldt dig ind i Eorta.

Er du ikke medlem endnu? Så frygt ej! Det koster kun 49 kr at blive medlem, og det eneste 
du skal gøre er at overføre pengene til vores Nordea konto:
Reg. nr.: 5501 
Kontonr.: 6894309308
og derefter sende en mail til eortagruppen@gmail.com, hvori du gør opmærksom på dit 
nyerhvervet medlemskab og BUM - så er du medlem og kan frit benytte dig af vores mange 
kurser igennem hele 2 semestre!

OBS-OBS-OBS-OBS!! 
Lokale følger.

Foredrag om HIV og AIDS med 
Gitte Kronborg
DATO: 27. november klokken 17:00 – 19:00
STED: Panum Instituttet 
Eorta-AIDS er glade og stolte over at præsentere 
Gitte Kronborg, Klinisk lektor, overlæge, dr.med. på 
Hvidovre hospitals infektionsmedicinske afdeling.
Gitte Kronborg er formand for AIDS-fondet og vil fortælle om HIV/AIDS og AIDS-fondet og 
alt hvad der har med HIV og AIDS at gøre! 

Oplægget er relevant for alle og er en god mulighed for at lære lidt mere om en af de mest 
spændende virusser der er og muligheden for at høre mere om infektionsmedicin. 
Efterfølgende vil der være første møde i Eorta-AIDS hvor alle der har lyst til at være en 
del af Eorta og AIDS fondets samarbejde kan komme og blive en del af projektet og høre 
mere om det! 

Som altid vil vi diske op med lidt lækkert til ganen så tag din læsemakker under armen og 
kom og vær med til at bygge noget nyt op og få indflydelse på et blomstrende samarbejde 
og lær mere om HIV/AIDS!

Vi glæder os til at se jer
Eorta-AIDS

Eortas Kursus i Røntgen af Thorax
DATO: 13. december klokken 17:15 - 19:15
STED: Mærsk Tårnet 13.1.83
Vil du lære at aflæse et rtg af thorax? Eller skal du snart i klinik og vil gerne genopfriske din 
viden og den systematiske tilgang til røntgen-analyse?

Uanset hvad årsagen er, så kom med den 13. december kl. 17.15 (lokale følger) når vi i 
Eorta afholder et eksamensrelevant kursus i røntgen af thorax ved yngre radiolog Michael 
Brun Andersen.

Kurset vil bestå af en times teoretisk gennemgang efterfulgt af en times case-arbejde i 
grupper, hvorfor det kan anbefales, at man medbringer egen computer.

Kurset henvender sig til alle med interesse og er gratis for Eorta medlemmer, så hvis du 
endnu ikke er medlem af Eorta så fortvivl ej, for det tager kun 2 sek.! Det eneste du skal 
gøre er at betale kun 49 kr. på følgende Nordea konto:
Reg. nr.: 5501 
Kontonr.: 6894309308
hvor du angiver dit KU-bruger navn (eks. abc123) i beskeden til modtageren og derefter 
sender en e-mail til eortagruppen@gmail.com, hvor du blot gør opmærksom på din 
tilmelding.

Da der er et begrænset antal pladser på kurset, er det først-til-mølle princippet der gælder 
mht. tilmelding! Så skynd dig at få fat på din billet (gratis) her: 

https://billetto.dk/e/eortas-kursus-i-rtg-af-thorax-billetter-217825

Fordi vi jo er i december måned, vil vi sørge for lidt julehygge med varme æbleskiver og 
kaffe samt andet lækkert til ganen!

Vi glæder os til at se dig,
Eorta

Bamsehospitalet og Sund Krop
 
Velkommen til Panums hyggeligste basisgruppe! Her har du muligheden for at træne dine 
kommunikationsevner, samt lære en masse medstuderende at kende på tværs af semestrene. 
Vi holder Bamsehospitaler, hvor børn kan komme med deres syge bamser, og få dem 
undersøgt af trænede bamselæger. Derudover har vi undervisning på skoler i København, 
hvor vi underviser om kroppen og sundhed. Alt sammen for at gøre børn mere trygge og 
informerede om hvordan vores kroppe fungerer.
Alle er velkomne, vi har ingen krav om semestertrin.
 
Kommende begivenheder:
25. november - Rødovre bibliotek
2.-3 + 9.-10. december - Kolding Storcenter
14. december - Månedsmøde + foredrag med 
børneungdomspsykiater 
18. december - Åbent styregruppemøde
 
Find os på facebook: “Bamsehospitalet & SundKrop, København”, tag din læsemakker under 
armen og tilmeld jer begivenhederne.

Generalforsamling og julehygge i SØNHKS
SØNHKS afholder ordinær generalforsamling samt julehygge tirsdag den 5. december kl. 
17 i Studenterhuset i SØNHKS lokale på 1. Sal.

Forslag til punkter på dagsordenen og forslag til vedtægtsændringer, der ønskes forelagt 
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før.  Send mail til formand@
soenhks.dk

Vi håber, at så mange som muligt kommer og støtter op og stiller op til bestyrelsen!

Der vil være kaffe og en masse julegodter.

Vel mødt!

KAN MAN KOMBINERE KLINIK OG KITESURF I UDLAN-
DET? 
Kom ti l  MIKS månedsmøde 
mandag d. 20. November kl 16.15 
i Studenterhuset og hør nærmere! 

Læge og kitesurfer Robin Lohse 
vil fortælle om sit ophold i 
Cape Town med masser  af 
traumatologi.

MIKS er klubben for alle med interesse for kitesurfing. 

Vi tilbyder et community, hvor deler glæden ved at kitesurfe. Vi holder månedsmøder, hvor 
vi planlægger ture til bl.a. kabelparken, weekend-/enkeltdagsture eller udlandsture. Vi har 
udstyr der kan lejes til studentervenlige priser samt flere rabatter ude i byen. 

MELD DIG IND I VORES FACEBOOK-GRUPPE OG FÅ MERE INFORMATION!
facebook.com/groups/MIKSKBH/ ELLER facebook.com/MIKSKBH

 Vil du med PIT til Afrika i efteråret 2018? 
Med PIT kan du komme af sted enten 3 måneder (sep.-nov.) i efteråret eller tage et 2 
måneders ophold i sommerferien (juli-aug), på hospitaler i Tanzania (3 hosp.), Zambia (1 
hosp.) og Kenya (1 hosp.). Der er 2 pladser på hvert hospital, som kan søges enkeltvis eller 
to og to.  
For at komme ud med PIT skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester.  
Derudover skal du også deltage i Tropemedicinsk Weekendkursus, som PIT afholder en 
gang hvert semester. 

Man betaler et gebyr til PIT på 1000 kr. 
hvoraf man får 500 kr. igen, når man 
efter hjemrejse udfylder en rapport om 
sit ophold.

Hvis du er interesseret, kan du læse mere 
om det PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan 
læse hospitalsbeskrivelser og rapporter 
fra tidligere udsendte på podio.com. For at 
få et login skal du sende en mail til podio.
pit@gmail.com.

Alle ansøgninger om udsendelse skal 
indsendes elektronisk gennem Podio.com. 
På Podio under ”Ansøg om PIT-ophold” 
kan du læse ansøgningsvejledningen med 
listen over hospitaler og via et link udfylde 
ansøgningsskemaet.



B A S I S G R U P P E R     |     9           A N N O N C E R     |     9

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen og få masser 
af undervisningserfaring!
Du har nu muligheden for at blive underviser i Sexekspressen, hvor vi underviser 
folkeskolernes 7. til 10. klasser i seksualundervisning. Man snakker med de unge om alt 
fra anatomi, sexsygdomme og prævention til følelser, seksualitet, kropsidealer og meget 
mere! Vi bygger undervisningsdagen op, så det er lærerigt og sjovt for både elever og 
sexperter undervejs. 
Sexekspressen består af en stor, dejlig flok undervisere, som kommer fra mange forskellige 
semestre fra både medicin, men også andre studier. 
Bliv uddannet sexpert på vores actiondag:

LØRDAG D. 2. DECEMBER KL. 9.30
i Studenterhuset ved Panum

Dagen består af undervisning af nye samt workshops for allerede uddannede sexperter. 
Vi slutter dagen af med at spise sammen, hvor der efterfølgende også vil være et 
underholdningsoplæg, så sæt gerne hele aftenen af!

Program for dagen:
09.30: Velkomst for nye
10.00: Undervisnings af nye
11.30: Brunch for nye og gamle 
12.30: Oplæg
13.30:  Under visnings af  nye/
workshops
18.00: Aftensmad
20.00: Underholdning og fest

Lyder det som noget, du gerne vil være en del af eller har du spørgsmål? Så skriv til Andreas 
Katsimigas på akatsimigas@gmail.com - han vil guide dig dig igennem tilmeldingen og 
svare på de spørgsmål, du måtte have! 
Alle informationer kan også findes på facebook-eventet: “Sexekspressen Actiondag E17 
vol. 2!”. 
Vores næste månedsmøde er: 

TORSDAG D. 7. DECEMBER KL. 17.00 
i Studenterhuset ved Panum 

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Mødet med pædiateren og lægen uden grænser
PIPPI inviterer alle til foredrag og månedsmøde onsdag d. 15. november kl. 16.30 (lokale 
29.01.32). Denne gang vil du få et unikt indblik i Læger uden Grænsers arbejde og høre 
førstehåndsberetninger fra en udsendt læge med speciale i pædiatri.

Til foredraget får vi besøg af pædiater, Kristoffer Vogler, 
fra MSF/Læger Uden Grænser, som vil fortælle om sine 
missioner i udlandet med fokus på børnemedicinske 
patient-cases, samt hvordan man som pædiater kan 
blive udsendt med MSF. 
Efter foredraget holder vi månedsmøde, hvor I kan 
høre mere om PIPPI, og hvordan I kan blive en del af 
en hyggelig basisgruppe med store ambitioner og 
interesse for pædiatri. 
HUSK: Foredraget er for alle og enhver, og der vil 
som altid blive serveret kaffe samt lidt sundt og sødt. 

Vi glæder os til at se jer!

Center for Kræftforskning på Herlev-Gentofte Uni-
versitetshospital søger en medicinstuderende til 
lønnet indtastningsarbejde i forskningsdatabase
Center for Kræftforskning søger en 
medicinstuderende, som kan hjælpe 
med indtastning i en forskningsdatabase. 
Arbejdet er lønnet og skal udføres 
hurtigst muligt – helst her i november 
2017, december 2017 og januar 2018. 
Vi søger en studerende, der er samvittighedsfuld, dedikeret og grundig. 
Kendskab til hvordan en journal er opbygget er en forudsætning for arbejdet og derfor er 
det et krav at du er kandidatstuderende. 
Hurtig opstart og mulighed for at kunne ligge en del timer om ugen (minimum 10 timer/
uge) prioriteres. 
Kontakt Anne Polk (anne.polk@regionh.dk), hvis det har interesse. I mailen bedes du skrive 
lidt om dig selv, hvor langt du er på studiet samt hvornår du kan starte og hvor mange 
timer du kan arbejde ugentligt.

Jacob Rosenberg 

Stem en erfaren overlæge ind 
i det kommende regionsråd 

Stem personligt til valget            
21. november 2017 

 
✓ 

Skal vi blive ved med at spare 
i sundhedsvæsenet? 

Svaret er entydigt nej! 

 

Man bør dog spare på administrationen. 
En del af de mange ”kolde hænder”, som 
er ansatte både centralt og på 
hospitalerne, kan konverteres til ”varme 
hænder” til gavn for patienterne. Jeg vil 
derfor arbejde for at skaffe midler til flere 
læger, sygeplejersker, SOSU-assistenter 
og sekretærer på vores hospitaler. Dette 
vil gavne både patienter og personale! 

Min grundholdning er, at du kan få langt 
mere værdi for dine skattepenge. 

www.jacobrosenberg.dk 

www.facebook.com/JacobRosenbergPolitiker 

 

 

Betalingsannonce
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"Interesseret i forskning på intensiv afdeling?”
Rigshospitalets blodbank søger netop nu forskningsassistenter til forskningsprojekt på 
Intensiv afdeling på Bispebjerg hospital.
Projektetretter sig mod patienter med diagnosen sepsis shock, der betinget af deres akutte 
behandlingskrævende tilstand indlægges på intensiv afdeling.Du indgår i et vagthold 
bestående af engageredemedicinstuderende, som i samarbejde med studiets læger og 
sygeplejerske står for den kliniske del af studiet. Vagtholdet er organisatorisk tilknyttet en 
større forskningsgruppe i Transfusionsmedicinsk Enhed på Rigshospitalet.
Dine primære arbejdsfunktionervil bestå af at assistere ved inklusion af patienter, 
blodprøvetagning på CVK og lign, lavemikrocirkulationsundersøgelser, opsætte enkelte 
analyser samt indhente fysiologiske data. Før du starter som vagttager gennemgår du et 
struktureretoplæringsprogram. Programmet er lønnet og omfatter både et basisforløb 
for forskningsassistenter (ca. 10 t) samt studiespecifik undervisning og træning (ca. 12 
t).Vagterne er tilrettelagt som 24 timers lønnet tilkaldevagt med timetillæg ved aktivering. 
Studiets vagthold dækker alle dage på året. Vi har fast weekend-rul og du kan forvente 
gennemsnitligt at få tildelt ca. 5 vagter om måneden.
Det er vigtigt for os at have et stærkt holdfællesskab. Vi styrker dette ved vagtholdsmøde 
hver 2. måned samt faglige og sociale arrangementer.

Vi forventer, at du:
• Har bestået 2. semester
• Kan arbejde selvstændigt og er ansvarsbevidst
• Har en positiv tilgang til arbejdet og er god til at omgås andre
• Bopæl max. 30 min. fra Bispebjerg hospital
Det er en fordel, hvis du har kendskab til arbejdet på et hospital. Stikkererfaring er ikke 
nødvendig.
Ansøgningsfrist senestonsdag d. 22. november 2017.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i Blodbanken på Rigshospitalet i uge47/48. 
Oplæring vil foregå, efter aftale, i december2017 og primo januar2018.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og CV.

Har du spørgsmål omkring stillingen, kontakt da: 
Mette Stabell (Forskningssygeplejerske). Mail: Mette.Stabell@regionh.dk

Forskningsårsstuderende søges fra 1. februar til
 klinisk kardiologisk forskning
I foråret 2018 startes et projekt om medicinsk induceret langt QT syndrom, hvor vi 
vil undersøge effekten af Ritalin samt antidepressiv behandling på hjertets elektriske 
repolarisering. Dette vil vi gøre, da mange deskriptive studier viser en overdødelighed 
blandt psykiatriske patienter. For at finde ud af, om årsagen til overdødeligheden kan 
findes i hjertets elektriske strømme, vil vi i projektet bruge specielle EKG-optagelser, som 
er udviklet til den arvelige form for langt QT syndrom. Studiet suppleres af et sideløbende 
projekt på registerdata, som vil kortlægge mønstre for hjertestop, hvilket vil bruges til at 
optimere medicineringen af patienter med langt QT syndrom.

Dine opgaver
Du kommer til at arbejde meget selvstændigt; Du vil stå for inklusionen af patienterne, 
dvs. skabe kontakt til patienterne, tage blodprøver, optage EKG’er mm. Derudover vil du 
skulle samle data ind til registerstudiet (som er det studie, der supplerer det kliniske studie). 
Protokollerne til begge projekter er skrevet og der forventes godkendelse fra 
videnskabsetisk komité inden 1. februar. Vi går meget op i, at du bliver en del af alle dele af 
forskningsprocessen, og at du får et videnskabeligt udbytte samt mulighed for at publicere.    

Praktiske forhold
Projektet udføres på Herlev Hospital, hvor du vil blive del af et forskningsmiljø som tæller 
8 ph.d. studerende, 8 forskningsårsstuderende og en fundraiser. Du vil blive lønnet iht. til 
overenskomst, og du vil skulle søge fonde til dækning af løn. 
Hvis dette projekt lyder som noget for dig, bedes du sende en motiveret ansøgning samt 
CV til nedenstående. Frist 30. november. Samtaler primo december.

Vi ser frem til at høre fra dig!

På vegne af forskningsgruppen
Peter Marstrand, læge, ph.d. studerende
peter.marstrand.03@regionh.dk, Tlf: 38686674
Øvrige ansvarlige for projektet: overlæge, Dr. med. Juliane Theilade, Professor, Dr.med. 
overlæge Henning Bundgaard, Lektor, Dr.med. overlæge Kasper Iversen

International sommerskole i intern medicin søger 
studentermedhjælper
Sommerskolen i intern medicin afvikles til sommer for femte år, hvor ca. 60 medicinstuderende 
deltager fra ind og udland. Vi søger en studentermedhjælper fra 1. januar 2018 som løbende 
kan bistå i håndtering af ansøgninger, markedsføring og general kommunikation med 
ansøgerne. 

Vi søger en person med gode organisatoriske evner, som kan arbejde selvstændigt og gerne 
har erfaring fra internationale ophold. Som studentermedhjælper er man ansvarlig for 
sommerskolens sociale arrangementer, og vi søger derfor en social og udadvendt person. 
Der er afsat løn til 120 timer (timeløn 157 kr.) før sommerskolen og 120 timer under 
sommerskolen som afvikles i perioden 23. juli til 17. august. 

Arbejdet før sommerskolen er meget fleksibelt, og her disponerer du selv over de afsatte 
timer. Du bliver en del af teamet omkring sommerskolen og vil være med til at sætte dit 
præg på udvikling af kurset og vil opnå betydelig organisatorisk og international erfaring.
Kort ansøgning og CV fremsendes per mail til Mikkel.Bandak@regionh.dk. 

Yderligere oplysninger om sommerskolen kan ses på hjemmesiden:  http://healthsciences.
ku.dk/education/summercourses/internal-medicine/

Deadline for ansøgning: 1. december
Der aftales samtale i første uge af december.

Venlig Hilsen
Mikkel Bandak, reservelæge, klinisk assistent, onkologisk afd. RH
Tobias Bomholt, 1.reservelæge, nefrologisk afd. RH

Årets sidste torsdagscafe!
Efteråret er ved at være omme og december ligger lige om hjørnet - butikkerne har fået 
juleslikket frem på hylderne og det har inspirerede os til at holde en torsdagscafé i xmas 
edition. 
Kom med torsdag d. 16/11 fra 15.00-19.30, hvor der vil være brætspil i lange baner og 
iøvrigt også:
- Masser af gratis kaffe og the 
- Kage og julegodter
- Klippe-klistre julepynt 
- Masser af hygge 

Tag et spil bezzerwizzer med din gode ven eller nye bekendte og flet et julehjerte eller to i 
ventetiden imellem det bliver din tur i spillet 

Som altid ved Pusterummets torsdagscafé er du hjertens velkommen til at inviterer dine 
venner med (også dem der ikke læser medicin), og har du nogle gamle brætspil derhjemme, 
som du godt kunne tænke dig at donere til torsdagscaféen? Så tag dem endelig med. 

Det kommer til at foregå i det flotte Mærsk tårn ved området lige over kantinen.
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til en omgang brætspil og julehygge.

Nyt fra studenterpræsten og 
StudenterMenigheden i 
København 
Det utilstrækkelige selv. Med Søren Kierkegaard i diagnosesamfundet

Foredrag ved højskolelærer og ph.d. Christian Hjortkær
Skam og utilstrækkelighed er blevet dominerende følelser hos unge studerende. Problemet 
er ikke, at man gør noget forkert, men at man ikke kan leve op til perfekthedens ideal. Presset 
på individet kan faktisk spores tilbage til Luther og Kierkegaard. Måske er det på tide med 
en reformation af diagnosesamfundet?
Tid og sted: Onsdag d. 15. november kl. 16.00-18.00
Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, Karen Blixens Plads 7

Julefrokost for studerende
Studentermenigheden afholder som altid julefrokost for de studerende ved Københavns 
Universitet. Har du haft en god oplevelse med Studentermenigheden i løbet af året – for 
eksempel på en svampetur? Eller er du blot nysgerrig på, hvad Studentermenigheden 
er for en størrelse og har lyst til at møde nogle af de studerende, der står bag SMiK? Alle 
studerende er velkomne til julemad og fællesskab! 

Tid og sted: Fredag 8. december kl. 16.00
St. Kannikestræde 8, 1., 1169 København 
Tilmelding til praest@sund.ku.dk senest  4. december. Pris 50 kr.

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden i København eller tag en 
SMiK folder ved præstens kontor. 
Kunne du tænke dig at være frivillig i Studentermenigheden, så kontakt mig på praest@
sund.ku.dk. 
Studenterpræsterne står desuden til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedst 
på mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også 
være heldig at møde mig på kontoret i lokale 15.2.1.

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus
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Overenskomstudvalget
Med venlig hilsen,
Formand for KKF, Ossian

SEJR!  
FADL har vundet sagen mod Regionerne ang. underbetaling af medicin-
studerene ansat ved Herlev Akutmodtagelse.

Sagen kort: Medlemmer henvendte sig om, at de medicinstuderende fik FOA-løn på trods 
af at lave fagspecifikt arbejde i Akutmodtagelsen, som f.eks. triagering af patienter, anlæg-
gelse af kateter, PVK-anlæggelse mm. Altså specialiseret arbejde indenfor sundhedssektor-
en, hvor der skal bruges kompetencer der ligger højere end FOA-lønsniveau. 

FADL tog sagen op i Overenskomstudvalget (OU) hvor vi diskuterede hvordan vi vil gribe 
sagen an, og hvilke argumenter og data vi vil bruge i sagen. Efter mange mæglingsmøder 
med regionerne gennem 2017, fik vi fredag d. 3. Nov. Besked om, at de vil hæve lønnen til 
SPV-niveau. Sejr! Vi havde inden da besluttet at tage sagen hele vejen, hvis der ikke skete 
noget. Regionerne meldte dog også, at det var FADLs ansvar at finde ud af, hvor mange 
medicinstuderende der er og har været ansat på Akutmodtagelsen og ikke har modtaget 
SPV-løn. 

Hvis du har arbejdet på modtagelsen og har ikke modtaget SPV-løn (nu el. tidl.) skriv da 
venligst til HF@fadl.dk el. kpe@fadl.dk - du har muligvis (mange) penge til gode!

Hvorfor er AMA-sagen vigtig?

Denne sejr for de medicinstuderende har kun været mulig, fordi vi står sammen i en fag-
forening. Dine kontingentpenge går bl.a. til, at vi har en dygtig jurist ansat til at hjælpe os 
med det juridisk faglige i sådanne sager – uden ham, var det ikke muligt!  

SAMMEN ER VI STÆRKERE

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk



SKAL DU I TKO? 
SÅ SE HER
Den 28. november kl. 16.00 gentager vi succesen med TKO-kurset

Formål:

At give dig en introduktion til hvad det vil sige at være i ”klinik”, 
samt klæde dig på med de mest basale færdigheder man bruger 
på daglig basis når man er i klinikken.

Indhold:

På kurset vil vi systematisk gennemgå hvordan en journal er 
opbygget. Vi vil se nærmere på udvalgte dele af den objektive 
undersøgelse, hvor man vil lære at bruge stetoskopet, pencillygten 
og blive i stand til at undersøge folk med ondt i maven. Desuden 
vil der i høj grad blive lagt vægt på praktiske færdigheder på 
kurset så man kan lave sin første sutur, anlægge sit første PVK 
når man starter i klinik.

Følgende vil blive gennemgået

•	 TKO opholdet
•	 Anamnese
•	 Objektiv undersøgelse
•	 Perifert venekateter (PVK)
•	 Korrekt påføring af sterile handsker
•	 Sutur

Undervisningsform: 

Undervisning vil være praktisk orienteret således at du som 
kursist vil være aktiv det meste af tiden.

Målgruppe: 

Dette kursus er til alle medicinstuderende som 
skal på TKO i den nærmeste fremtid. Der er i n g e n 
forventning til kursistens faglige niveau.

Varighed: 5 timer på en dag. TILMELD DIG VIA 

MIT.FADL.DK
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Kys fra dine Scorekalenderpiger

De heldige, der nåede at få bestilt et eksemplar af 
Scorekalenderen inviteres nu til at komme og hente den! Dette 
sker hos MOK i Studenterhuset. Kalendrene kan hentes de næste to 
mandage (20. og 27. november) mellem 16.30 og 19.00

Dem, der desværre ikke fik fingrene i en Scorekalender kan allerede 
nu begynde at glæde sig til næste år!

Så er det endelig blevet tid!

Pusterummet på SUND har siden foråret 2016 hjulpet Panums studerende til 
at få lidt mere luft i studielivet. Stress, præstationsangst og utryghed lurer om 
hvert et hjørne på alle landets videregående uddannelser - men især hos os, 
hvor lægelivet kan virke så utroligt overvældende, er det særligt nemt at føle 
sig på dybt vand. Til både profylakse og proaktivitet findes der så
Pusterummet - og heldigvis for det!

Flere og flere på Panum er blevet opmærksomme på og benytter dette
studentertilbud - og nu er folk længere væk fra Blegdamsvej 3B også ved
at få øjnene op for hvor stærkt et initiativ Pusterummet er.

Interesseorganisationen LEDERNE (som tæller 100.000+ medlemmer, btw!) 
har nu nomineret Ditte (hende den søde fra forsiden) og Pusterummet i deres 
“Stress og Trivsel“ kategori til årets “Tag Ansvar“ prisuddeling. I denne kategori 
er der ellers nomineret HR-direktøren fra DONG og teamchefen (hvadend det 
så indebærer) fra Nykredit. 

Præcis.

Det er rimelig kniv for en medicinstuderende at være blevet nomineret i så fint et selvskab.

Alle kan gå ind og deltage i afstemningen, og jeg synes bestemt du burde gå ind og stemme på Pusterummet. Det er 
sådan nogle som Ditte Brunsgaard og alle de frivillige, der arbejder sammen med hende, som gør Panums studiemiljø 
til et af landets bedste! Ildsjæle som disse skal vi alle være glade for og det virker bare så pokkers fortjent når de også 
får noget god gammeldags voksen-anerkendelse.

Stem på det knap så fingerrette link her: www.lederne.dk/tagansvar/forsiden/moed-os-her/koebenhavn/afstemning

Af Mo /MOK.red

Panum-forening i trofæ-dyst
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MOK IFØLGE
URBAN DICTIONARY

Her på Panum ved vi alle sammen hvad MOK er - verdens bedste skoleblad for medicinere. Eller i hvert Danmarks 
bedste skoleblad... Okay okay, i hvert fald Københavns bedste skoleblad for medicinere! Men hvad betyder ordet 
“Mok” egentlig ude i den vide verden? Wikipedia havde ikke så meget spændende at byde på udover nogle kinesiske 
efternavne og den tysk-tyrkiske rapper MOK (Muzik Oder Knast). Vi blev altså nødt til at vende os til det anden bedste 
opslagsværk på nettet: Urban Dictionary. Vi fandt mange gode upassende opslag - her er vores top 3 favoritter:

#3

#2

#1
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MOK IFØLGE
URBAN DICTIONARY

SÅ ER DET DRINKS-TID!
Det allerede mandag, og det er på tide at få ugens første skid på. Men hvorfor nøjes med den 
lunkne Harboe, du normalt ville ty til? Du kunne jo lave dig en lækker lille cocktail-sag. Hvad 
enten du er til det klassiske, det festlige, hverdagsalkoholikeren eller den lidt ynkelige - Så 
har MOK en opskrift til dig.

DRY MARTINI

Ingredienser
1,5 dl London dry gin
1 flaske tør vermouth (Noilly 
prat)

Garnish:
En grøn oliven

Gin rystes med rigelig is, og 
hældes i martiniglas. Flasken 
med vermouth holdes over 
glasset, så skyggen falder 
på indholdet. Til slut lægges 
oliven i glasset.

Hemingway drak. James 
Bond drikker den. Hvad har 

de tilfælles? De er begge svært alkoholiserede og 
afstumpede. Det bliver du også hvis du drikker denne 
skønne følelsesdræber af en cocktail.

LONG ISLAND ICED TEA

Ingredienser:
2 cl Vodka
2 cl Tequila
2 cl Hvid Rom
2 cl Cointreau (eller Triple sec)
2 cl Gin
2.5 Citron saft
Top med Cola

Alle ingredienser blandes i et isfyldt 
højt glas. Toppes af med cola.

Utroligt nok forsvinder sprut-
smagen når man blander disse tre 
typer spiritus, og den erstattes af 
en spøjs vingummiagtig smag.  
Det er givetvis grunden til denne 
drinks store popularitet, for det kan 
umuligt være smagen der lokker.

ISBJØRN

Ingredienser:
2 cl vodka
2 cl blå curacao
Top med sprite

Vodka og curacao blandes i et isfyldt 
højt glas. Toppes af med cola.

Isbjørn er jo faktisk bare vodka og 
sprite. Men dit barnlige sind synes 
det er for kedeligt, så du putter blå 
farve i. Og du har jo ikke råd til 
Sprite, når du er på hjemmeboende 
SU, så du må nøjes med Topform 
fra Netto.

NEGRONI

Ingredienser:
1 del Campari
1 del sød vermouth
1 del gin

Garnish:
Skal eller skive af appelsin

Alle ingredienser blandes i et  lavt drinkglas med rigelig 
is i store klumper. Toppes med garnish.

En helt vildt skøn evergreen - Den smager bare skidegodt. 



Mangler du at afhente din scorebog?
Er kærlighedslivet helt til hundene? Får du telefonnumre fra ukendte beundrere? Savner du nummeret på Døden fra Lübeck?
Fortvivl ej: Scorebogen 2017 er udkommet, bedre end nogensinde. Endeligt kan du bruge din toilettid på noget konstruktivt   

Vi deler scorebogen ud følgende dage:

Mandag d. 13/11 kl. 11-13
Torsdag d. 16/11 kl. 11-13 
Fredag d. 24/11 kl. 11-13

Vi uddeler desuden Scorebogen til FADLs Julebingo på en endnu ukendt dato, så selv folk som Rasmus Alder kan nå det.
 Husk at, 1.-5.'s HR henter til hele holdet, mens 6.-12. semester selv står for afhentningen

SÅDAN BESTÅR 
DU EKSAMEN I 
KLINISK ULTRALYD
Basal klinisk ultralydsdiagnostik giver dig en grundig introduktion til ultralydsdiagno-

stik på medicinstudiet. De mange videoer af ultralydsscanninger gør det meget lettere 

både at forstå teori og udføre scanninger i praksis.

Portalen giver dig en grundig introduktion til ultralydsdiagnostik på medicinstudiet. 

De mange videoer af ultralydsscanninger gør det meget lettere både at forstå teori 

og udføre scanninger i praksis.

I portalen Basal klinisk ultralydsdiagnostik kan du: 

• læse den grundlæggende teori

• se instruktionsvideoer og ultralydsklip

• teste din viden i quizzer

• gemme dine noter mm. GOD TIL 
SELV-

STUDIE
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