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Det sker i ugen Tryk: 

 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3, 
2200 København N.    
TLF: 35 32 64 04  
E-mail: mok@mok.info
WWW: http://mok.info   Oplag: 1500
Udgives af FADL og Det Medicinske StudenterRåd (MSR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet  

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for 
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler 
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder 
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være 
særligt svært!!

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

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, 

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 
1) På en IBM/PC-formateret 3½"-diskette afsendt til ovenstående adresse eller 

afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen 
om mandagen.

2) Vedhæftet e-mail på adressen mok@mok.info. 

OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad 
filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket ind-
læg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen 
efterfølgende mandag.

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

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes størrelse og antal.

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

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart 
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, 
c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH 
N.

Forsider honoreres med 200,- kr.

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

Panum Instituttet: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 
   2) Foran auditorierne v. kantinenw
Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 
   (til venstre ned i kælderen.)
Gentofte:  Ved auditoriet.
Herlev:  På repoen foran auditoriet
Glostrup:  På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre:  1) Ved auditorierne 
   2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 
   2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal
Hillerød:  Biblioteket
Roskilde:  Studiesekretæren (Studenterhuset)
Køge:   Studenterlokalet
Helsingør:  Med. Amb, plan 3

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår 
til Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris. Abon-
nenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen (janniep@mok.info)
Denne uges forside: 

Onsdag:  MOK nr 28, årgang 39 udkommer    
  - 3 .  s idste  MOK dette  semester
  CL-finale De røde djævle giver Milaneserne kam til det lange hår
  - Og hvis du har menstruation kan du vælge at blive siddende,  
  eller vælge OB, som jo som bekendt lige har vundet pokal   
  finalen. Stay loyal, and if you love life - show it.

Torsdag: Fagligt møde for FADL-medlemmer kl.16 i   
  Lundsgaard - Se mere side 9
  Mon der er Werther's Echte til mødet? For du er nemlig også  
  noget ganske specielt. Og den som ønsker noget specielt, skal 
  få noget specielt. Because you're worth it.

Fredag: Studenterpræstens Pinsefest - Se side 15
  Hér kommer to Carlsberg på bordet. Pludselig bliver det som 
  en ferie du ikke vil hjem fra. Og det er ik' så ringe endda. Lige  
  indtil mor bringer Toffifee ind i legen. Så bli'r knasene fler'   
  - med Choko, han knaser mer'.

Lørdag: Tag din flotteste hat på, og nyd en dejlig aften med de venner
  du ikke har set i hundrede år. Du kan jo være en sød og 
  romantisk, lige-ud-ad-landevejen pige, eller en udfordrende 
  tigermis. Lige umiddelbart lyder det måske hårdt, men det   
  vil vise sig at være en god investering for fremtiden, hvis du   
  dyrker lidt sport, og spiser ikke for meget, og evt. forbyder dig
  selv søde sager. Virkelig!? Ja! - Tak tippet, du er bare alletiders!

  Søndag: Pinsedag - stay bamboocha!
  Du skal huske at det nu er fyrre-tyve dage siden.. et eller
  andet. Og at hvis bare indholdet er i orden, er selv stritører og
  røde næser helt i orden. Katjes - yes yes yes!

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE - t i l  n æ s t s i d s t e  
  M O K   d e t t e  s e m e s t e r
  2. Pinsedag - Den er pingeling!
 

Tirsdag: Det bliver en topdollar dag, uanset hvad du gør vil det være
  sådan lidt en win-win-situation. Du skal dog huske at købe
  nok af fru Stryhns frikadeller, for der er altid én for lidt. Og så
  står du dér med håret i postkassen. Og bliver aldrig Pantene- 
  woman of the year - slut med farvehjelme der får håret til at se  
  kunstigt ud. Og farvel til pletter!

Denne  redaktion

MOK

MOK undskylder enhver form for skjult 
reklame, der kunne optræde i bladet. 
Der gik vi nok over stregen, men på 
onsdag gør vi det igen. 
MOK tør hvor andre tier.



3

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Mette K. Kristensen, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO) 
Lene Kongebro 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I) 

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer:   Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:  Man-tor 9–14

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) 
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk 
Sekretærer:   Fuldmægtig Susan Post, Ass. Marianne Sørensen
Træffetid:   Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@heh.regionh.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid       Man-fre 8:30-12:30

Styrende Organer
REFERAT FRA 
KLINIKUDVALGSMØDE 
I KLINIKUDVALGET 
KØBENHAVNS KOM-
MUNE. MANDAG D. 26. 
FEBRUAR 2007
Tilstede:
Formand Sten Madsbad, Susan Post, Ass. Mari-
anne Sørensen, Stud.sekr. Martin Christensen, 
stud.med. 7.sem Katrine Ander-sen, Stud.med. 
Melanie Østergaard-Veber 8.sem

Afbud:
Lektor Vibeke Backer, , Prof. Birthe Høgh, stud.
med. Jakob Rasmussen, stud.med. Julie Stryhn, 
stud.med. Mads Falk

1.Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra d. 18. 
december 2006:
Godkendt

3. Meddelelser fra Formanden, 
Underviserne, studerende, 
sekretariatet og Studienævnet:

REDAKTIONELT
LARS LØKKE TRÆKKER 
TRÅDE...
- Mette Worsøe trækker i land.

”Vi har ikke haft indflydelse 
på den. Reglen er dikteret af 
sundhedsministeren og regeringen. 
Man blev præsenteret  for et 
ultimatum hvad angik 4-års fristen, 
og ved at udvandre ville man kun 
have forspildt muligheden for 
videre indflydelse på princippernes 
forvaltning.” 

Mette Worsøe i Ugeskrift for Læger d. 21/5 2007

Man kunne have udvandret… ja, netop! 
Man valgte altså at man hellere ville 
skide på de medicinstuderende, ens 
fremtidige medlemmer og kolleger, end 
på Lars Løkke!? Hvor er loyaliteten 
Mette!? 

”Udspillet har effektivt fejet Danske 
Regioners tvangsudspil fra marts 
af bordet.” 

Ugeskrift for Læger d. 21/5 2007

Hvis Mette og Jens kan sige ja til 4-års 
reglen, er det så så svært at forestille sig 
hvad der var kommet ud af situationen, 
hvis de stod overfor Danske Regioners 
udspil? 

”Jeg kan garantere dig (Frederik 
Frost Nielsen, red.) for, at Yngre 
Lægers intention med at indgå i 
aftalen om de nye principper for 
speciallægeuddannelsen ikke er 

at svigte nogen - og da slet ikke 
vores yngste medlemmer eller de 
medicinstuderende.” 

Mette Worsøe i Ugeskrift for Læger d. 21/5 2007

HVORFOR I ALVERDEN ER DET SÅ 
PRÆCIS DET MAN GØR?! Havde YLs 
Formand glemt sit hoved, da aftalen 
blev indgået, eller var det blot placeret 
trygt og langt oppe i r****? 

”Jeg er heller ikke vild med 
fireårsreglen, og hvis det var 
Yngre Læger, der havde skrevet 
principperne alene, var det punkt 
ikke med.” 

Mette Worsøe i Ugeskrift for Læger d. 21/5 2007

Godt og billigt spin. Det koster jo intet 
at sige… Men hvorfor i alverden sige 
ja til noget, man ikke er vild med? Med 
et minimum af tankevirksomhed burde 
man have kunnet sige sig selv, at der 
muligvis var nogle medicinstuderende 
der heller ikke ville blive glade for 
reglen! Spørgsmålet er blot, om Mette og 
Co. a) ikke tænkte sig om inden de sagde 
ja eller om de b) valgte at skide på hvad 
de studerende mener om reglen. 

”Jeg kan godt huske dig fra da du 
var i turnus, og ligesom dengang 
synes jeg du lige skal tage det lidt 
roligt!"

Mette Worsøe til en deltager ved YLs infor-
mationsmøde om speciallægeaftalen d. 15/5 2007

Hvaffornoget!? Jeg er paf.

Du kan læse Mettes fremragende 
citater i kontekst i denne uges 
Ugesskrift for Læger eller på 
www.ugeskriftet.dk.

Jannie Pedersen / MOK-red

FADL HOLDER 
FAGLIGT 
MØDE FOR 
MEDLEMMERNE.

Deltag i planlægning af nye 
tiltag torsdag d. 24. maj, kl. 
16 i Lundsgaard aud.

Vær med!
Tag to timer ud af eksamenslæsningen og 
mød op den 24. maj kl. 16. Så er du med til 
at præge din egen fremtid. 
4-års-reglen skal væk. Vær med til at plan-
lægge de konkrete initiativer, eller kom med 
idéer som andre kan gå videre med. 
Det er samtidigt vigtigt for FADL at se hvor 
langt medlemmerne er villige til at gå i denne 
sag. Medbring dit studiekort med FADL klis-
termærke på. 

Læs mere på www.fadl.dk

Program for dagen
Velkomst & dagens program
Kort om FADLs tiltag siden demon-
strationen den 10. maj
Hvorfor er det ikke tilladt at nedlægge 
arbejdet?
Planlægning af nye aktioner og hap-
penings
Hvordan fortsætter arbejdet over (og 
efter) sommeren?
Deltag aktivt i planlægningen

•
•

•

•

•

•
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Formanden: Der blev orienteret om den fortsatte 
revision af stu-dieplanen. Denne er nu nået til 6.-
8.sem. Hovedpunkterne var:
·Der laves en drejebog for hver enkelt undervisn-
ingstime
·En opsplitning af eksaminerne på 6.sem
·Farmakologi på 4.+5.sem erstattes af et kursus i 
starten af 6.sem
Underviserne: intet.
Studerende: Der er rejst spørgsmål om, hvorvidt 
der tages højde for, at man ikke kommer på samme 
afdelinger på 7. og 9.sem. Da det ikke er muligt at 
for sekretariatet at garantere dette, fjernes feltet 
fra tilmeldingsblanketterne, hvor man skulle 
skrive hvor man havde været på 7.sem. Der hold-
sættes fortsat efter dispensation og studerende 
med børn. 
Sekretariatet: Planlægningen af efterårssemestret 
har været forsinket på grund af sygdom hos CEKU 
og Syllabus.Der er udnævnt ny studieleder, Jesper 
Brahm tidligere lektor ved Medicinsk Fysiologisk 
Institut.Der er planlagt 3 formandsmøder frem til 

juni, det første den 23.marts.

4. Institutstruktur – kender vi 
konsekvenserne nu? Emne udsat fra 
sidste møde:
·Professorerne er fordelt på institutterne
·Specialerne er fordelt.
·På næste møde fordeles lektorerne
·Der er ingen endelig afklaring om klinikudvalgets 
fremtid.

5. Endelig holdsætning F2007 
– prognose E2007: 
Prognose for E2007:
·12.sem: ingen problemer, fra F2008 planlægges 
der med 3x5 ugers rul.
·11.sem: ingen problemer.
·10.sem: fortsat usikker pga. Mulighederne for 
ombytning af semestre.
·9.sem: overbooket. Sverige opstartes fra F2008 
med 12 pladser i Halmstad.

·7.sem: overbooket. Nye regler betyder, at der 
optages fra andre universiteter og prognosen er 
derfor usikker.

6. Op- og nedtagning af fantomer etc. 
Til gyn obs fan-tomtræning – hvordan 
arrangerer vi dette fremover?:
Opgaven forsøges afhændet til uddannelsesafde-
lingen, da det vil være svært, at finde nye til at 
varetage jobbet, når de gamle stud.sekr. bliver 
færdige.

5. Møder for 2007:
Næste møde er den 14/5-07 på BBH kl.15.30

6.Foreløbig dagsorden til næste møde: 
Foreløbig dagsorden til næste møde:
1.Godkendelse af dagsorden
2.Godkendelse af referat fra d. 26. 2. 2007 
3.Meddelelser fra Formand, undervisere, stu-
derende, se-kretariatet samt Studienævnet for 
medicin.
4. Evt.

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
UGE 21-22 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder   
Mandag 21/4 1100 – 1200 1200 – 1400 Christina Rydahl Lundin 
Tirsdag 22/5 1300 – 1400 1000 – 1300 Stine Birkelund 
Onsdag 23/5 1600 – 1700 1300 – 1600 Gro Askgaard 
Onsdag 23/5 1500 – 1600 1600 – 1900 Malene Esager 
Fredag 25/5 1100 – 1200 1200 – 1500 Camilla Grønlund Hiul
Mandag 28/4 1100 – 1200 1200 – 1500 Christina Rydahl Lundin 
Tirsdag 29/5 1300 – 1400 1000 – 1300 Stine Birkelund
Onsdag 30/5 1600 – 1700 1300 – 1600 Gro Askgaard 
Onsdag 30/5 1500 – 1600 1600 – 1900 Malene Esager 
Torsdag 31/5 1800 – 1900 1500 – 1800 Rasmus Storch Jakobsen 
Fredag 1/6 1100 – 1200 1200 – 1500 Camilla Grønlund Hiul 
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale,  kan du møde op i starten af vores 
træffetid 
- for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING 
Dag  Telefontid Træffetid Vejleder   
Hver onsdag                      1000 – 1200 Eva Maryl 
Hver fredag   0900 – 1000 1000 – 1200 Eva Maryl 
Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågældende 
tema:

Kl. 10-10.30:   Ud på 7.semester
Kl. 10.30-11:  Ud på 7.semester
Kl. 11-11.30:  Ud på 11.semester
Kl. 11.30-12:  Ud på 9.semester / andet, herunder selvarrangerede ophold på ALLE 
semestre

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning  
telefonnummer: 28 75 70 89  telefonnummer: 35 32 70 91  
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk  e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk  
træffetidslokale er: 9.1.33a   træffetidslokale er: 9.1.27

STUDIEOPHOLD I USA I 
2008?
Fakultetet har en samarbejdsaftale 
med Vanderbilt University i Nashville 
Der kan komme 2 studerende af sted 
pr. semester, og opholdet er af ca. 3 
måneders varighed.

Der tilbydes 3. og 4. års kurser (i det amerikanske 
curriculum). 3. års kurserne er obligatoriske klini-
ske kurser af 2-10 ugers varighed, bl.a. medicin, 
kirurgi, psykiatri, neurologi og anæstesiologi. 4. 
års kurserne er valgfrie kliniske kurser af 4 ugers 
varighed.

Det er et krav, at studenten er på minimum 9. 
semester ved afrejse, og at engelskkundskaberne er 
helt i top. Desuden kræver opholdet en stor portion 
modenhed, da der stilles store krav til den enkelte 
på Vanderbilt.

Kursuskatalog kan ses på Vanderbilts hjemme-
side:
 
http://www.mc.vanderbilt.edu/index_new.html

eller lånes hos Suzanne Andersen, lokale 9.1.33. 
Indpasning af de valgte kurser i forhold til studiet 
herhjemme skal afklares med den internatonale 
studievejleder inden ansøgningsfristen.

Yderligere oplysninger, erfaringsrapporter samt 
ansøgningsskema finder du på:

http://medicin.ku.dk/internationalt/lok-verden/
vanderbilt_/

Ansøgningsskemaet vedlægges:

·Begrundet ansøgning på dansk (ca. en A4 side)
·CV 
·2 udtalelser fra faglærere 
·Karakterudskrift (kun fra Medicinstudiet)

Ansøgningen afleveres i Journalen, lokale 9.1.38A 
senest d. 1. juni 2007 kl. 12.00.
Inden den endelige udvælgelse vil mulige kandi-
dater blive indkaldt til en uddybende samtale, der 
forventes at finde sted i uge 25.

Hvis du får en plads, så husk at søge om økonomisk 
støtte via internationaliseringsstipendier.. 
Fristen er i begyndelsen af oktober. Yderligere 
information på Det Internationale Kontors 
hjemmeside: 
http://www.ku.dk/international/dansk/ip.htm

/Suzanne Andersen
International Administration

ANNONCE:
Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital 
søger forsøgspersoner der opfylder følgende krav: 
Du er mand, du er mellem 20 og 30 år, du er ikke 
ryger og du er forholdsvis inaktiv, dvs. du ikke 
motionerer regelmæssigt.
Vi vil undersøge sammenhængen mellem væk-
sthormon og dannelsen af sene og muskelvæv samt 
fedtforbrænding under træning.

Vi giver 2500 kr. for deltagelse i forsøget. 

Interesseret? Kontakt venligst:

Rie Harboe Nielsen, stud.med., skolarstipendiat
tlf. 26131377 eller 35316663
mail:RNIE0029@bbh.regionh.dk

MVH Simon Døssing, læge, Institut for Idræts-
medicin, Bispebjerg Hospital. 

LIDER DU AF MIGRÆNE?
På Dansk Hovedpinecenter ved Glostrup 
Hospital søger vi forsøgsdeltagere, der lider 
af migræne, og som ønsker at være med i 
videnskabelige forsøg.

Der ønskes forsøgsdeltagere af begge køn
mellem 18-55 år, som i øvrigt er raske.

Ved interesse ring : 
43 23 45 14  eller 43 23 30 66  
på hverdage mellem 13-15 eller 
email: trowie01@glo.regionh.dk.

Hovedpineforskningen
Neurologisk afdeling, N01
Glostrup Hospital
Nordre Ringvej 57
2600 Glostrup

Annoncer

STYRENDE ORGANER

Studietilbud
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LÆGEFORENINGEN 

– NEJ TAK!

Efter at have fulgt og deltaget i debatten om den 
meget omtalte og omdiskuterede fireårsregel, 
der kommer til at betyde, at mange af os, der 
nu er studerende, kan vinke farvel til det el-
ler de specialer vi altid har drømt om, og som 
måske var hele årsagen til, at vi begyndte på 
medicinstudiet, er jeg nu nået til den konklu-
sion, at jeg ikke kan bruge Lægeforeningen eller 
Yngre Læger til noget som helst!

De nævnte organisationer, der skulle kæmpe 
for lægers hhv. yngre lægers rettigheder har 
i den grad svigtet deres opgave ved at sige ja 
til en aftale, der fjerner en helt basal rettighed 
i det danske samfund – nemlig, retten til at 
vælge, hvad man vil bruge sit liv til. At man 
så samtidig på ynkelig vis forsøger at fralægge 
sig ansvaret ved at sige, at reglen er et diktat, 
og at man, når den nu kommer, skal bruge den 
som rambuk til at få andre krav igennem, er 
tågesnak og bortforklaringer. Enhver kan se, 
at de ”krav” man har fået igennem blot er varm 
luft! Der er ingen substans i kravene om uddan-
nelsesplaner og flere stillinger, for vi ved da alle 
sammen godt, hvad der sker, når pengene bliver 
små i Regionerne…

Jeg vil opfordre Lægeforeningen til øjeblikkeligt 
at genforhandle aftalen, og hvis det ikke kan 
lade sig gøre, så trække sig ud af den og iværk-
sætte passende aktioner, så vi kan endelig 
kan begynde at udnytte lægemanglen til at 
få bedre arbejdsforhold og en rimelig løn. Får 
Lægeforeningen ikke fingeren ud, så er det ikke 
min fagforening, og de skal ikke regne med, at 
jeg melder mig ind efter endt studie. Samtidig 
vil jeg opfordre FADL til seriøst at overveje 
at oprette en forening for færdige læger, der i 
modsætning til Lægeforeningen kan varetage 
yngre lægers interesser.

Mikkel Gybel, 8. Sem. KRH

DIGT OM FADL’S PENSION
Af Simon Krabbe, medlem af FADL

Pengene strømmer nu ind på Pensioner
I alt har vi indsat To Komma Syv Millioner.
Færre Cafébesøg og færre Penge til Tøj
Til Gengæld har vi fået en Gang Halløj!

Gebyrene udgør Tre Hundrede Tusinde
Mange kan nok ikke helt se Fidusen.
Hvorfor indføre obligatorisk Pension
Når Ti Procent går til Administration?

Når Overenskomst-Forhandlingerne starter
Meddeler man så sine Forhandlings-Parter,
At Pension faktisk ikke er det vi vil ha’
Men højere Løn på en Helligdag?

Eller færre Patienter med dårlige Maver
Og hvidere Kitler og Julegaver?
Amatør-Foreningen mangler økonomisk Pli
Længe leve vores Pensions-Bureaukrati!

GRATIS KURSER
CeKU tilbyder GRATIS aftenkurser til ALLE 
studerende på 6.-13. semester, som ønsker at 
forbedre deres kliniske færdigheder. Det er en 
god mulighed for at forberede sig til det kliniske 
ophold på 7. og 9. semester, til 9.semesters 
OSCE-eksamen eller til akut patient eksamen på 
12. semester, og til at genopfriske færdighederne 
inden et lægevikariat eller turnus.

NYT OM TILMELDING
For at undgå aflysninger i sidste øjeblik skal 
tilmelding nu ske 7 dage før kursusdag. 
Senest 3 dage før kursusdag vil du få at vide 
hvis dit kursus er aflyst. Du er selvfølgelig stadig 
velkommen til at ringe og høre om der er pladser 
tilbage på kurserne, selvom tilmeldingsfristen er 
overskredet.
Du kan i øvrigt tilmelde dig kurser pr. mail på: 
ceku@rh.regionh.dk 
Husk at skrive: Navn, semester og klinikudvalg. 

MAJ-JUNI MÅNED:
MAN 21/5 Journ. og objektiv us. 16.00-20.00

TOR 24/5 Neurologisk us. 16.30-19.30

TOR 24/5 Kombi-kursus 16.15-20.30

TIR 29/5 Avanc. genoplivning 16.00-19.00

ONS 30/5 Avanc. genoplivning 16.00-19.00

ONS 6/6 Avanc. genoplivning 16.00-19.00

TOR 7/6 Kombi-kursus 16.15-20.30

TILMELDING
Tilmelding 7 dage før kursusdag er påkrævet til 
alle kurser og kan ske på telefon: 35 45 54 08 
eller på: ceku@rh.regionh.dk.
Sted: Center for Klinisk uddannelse – 
Teilumbygningen – Rigshospitalet.
NB. Til alle kurser anbefales det, at man med-
bringer lidt at drikke og spise.

AFBUD
Husk at melde afbud, hvis du alligevel ikke 
kan komme. Hvis du udebliver uden at melde 
afbud, har du karantæne for deltagelse i de 
gratios aftenkurser på CeKU.

Kombikursus (18 pladser)
IV Adgang
Undervisning i teorien bag perifer IV adgang, 
anlæggelse af venflon på realistiske fantomer og
anlæggelse af venflon på hinanden
Sutur
Gennemgang af suturering i skadestuen, infil-
trationsanalgesi og materialevalg, suturering på 
fantom, træning i enkeltsutur, fortløbende sutur 
og sutur med tilbagesting

Kateter
Teoretisk undervisning i steril kateteranlæg-
gelse, steril anlæggelse af kateter på realistiske 
fantomer.

Journaloptagelse og Objektiv Undersøgelse 
(12 pladser)
Målet med kurset er at give studerende redskaber 
til at kunne optage en fuldstændig journal og 
henvender sig derfor primært til studerende som 
er i begyndelsen af deres første kliniske ophold, 
til 6. sem studerende med særlig interesse eller 
som brush up for andre. Kurset indeholder:  
Introduktion til journalens opbygning, gennem-
gang og træning i anamneseoptagelse samt den 
objektive undersøgelse.

Basal Neurologisk Undersøgelse 
(12 pladser)
Neurologisk undersøgelse er noget, der for 
mange medicinstuderende er en svært tilgæn-
gelig disciplin. Dette er et kursus i de praktiske 
færdigheder, der bruges ved undersøgelsen.
Kurset indeholder: Gennemgang af den neurolo-
giske undersøgelse samt demonstration af teknik 
og diverse håndgreb, indøvelse af systematik i 
neurologisk undersøgelse, træning i nogle af de 
vigtige undersøgelser på hinanden, mulighed for 
at bruge den indlærte undersøgelses teknik på 
rigtige patienter samt se eventuelle patologiske 
fund.

OBS! Da kurset gennemføres med rigtige 
neurologiske patienter kræver kurset af hensyn 
til patienterne tilmelding af mindst 6 studerende.

Avanceret Genoplivning (6 pladser)
Målet med kurset er, at deltagerne skal kunne 
udføre korrekt basal og avanceret genoplivning, 
herunder fungere som team-leder.
Kurset indeholder: Teoretisk gennemgang af bas-
al og avanceret genoplivning inkl. rytmegenken-
delse, defibrillering og medicinering efter gæl-
dende europæiske standarder, intensiv træning 
i praktisk basal og avanceret genoplivning på 
realistiske fantomer, træning i teamlederfunk-
tionen i diverse realistiske hjertestop- 
scenarier

Avanceret sutur-kursus (6 pladser)
Nyt udvidet suturkursus udbydes på CEKU
Undervisningen er tilrettelagt med læge 
Martin Glud fra plastikkirurgisk afdeling 
på Rigshospitalet. Der vil blive undervist 
i forskellige avancerede suturteknikker og 
lokalanalgesi. Kurset er tænkt til alle jer der 
interesserer jer for suturteknik ud over den 
basale teknik der undervises i på 7 semester.

CeKU
CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE

STYRENDE ORGANER & DEBAT
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MEDICINSK FYSIOLOGISK INSTITUT
PANUM Instituttet, Københavns Universitet 
Blegdamsvej 3, København N

FORSØGSPERSONER 
SØGES
 
Vi ved, at personer der har familie med type 2 su-
kkersyge har øget risiko for selv at få sygdommen. 
Samtidig ved man, at type 2 sukkersyge hænger 
sammen med et fysisk inaktivt liv. Slægtninge til 
personer der har type 2 sukkersyge og som lever et 
inaktivt liv er i endnu større risiko for at udvikle 
type 2 sukkersyge. Denne sammenhæng ønsker vi 
at undersøge nærmere.

For at deltage skal du:
Være rask og normalvægtig mand mellem 20-30 år 
og have en mor eller far med type 2 sukkersyge.
Deltagelse i projektet indbefatter en fo-
rundersøgelse, 4 hele forsøgsdage samt 8 dages 
sengeleje, 3 konditest og 4 ugers genoptræning 
med mulighed for at låne kondicykel og pulsur.
Honorar for efter fuldført deltagelse i projektet 
er kr. 17.000 kr.(B-indkomst).  Herudover vil du 
få målt dit kondital, fedtprocent, knoglestyrke og 
samt få gratis mad i alt i 13 dage.  
For nærmere information kontakt:

Stud. med, Ninna tlf. 3532 7519 ninnabo@mfi.
ku.dk (mandag-fredag kl. 9.00-15.00)

MANDLIGE 
FORSØGSPERSONER 
SØGES

Vi søger raske unge mænd til et forsøg på 
Biomedicinsk Institut, Panum Instituttet, 
vedr. påvirkningen af fedtvævet i underhu-
den ved insulinpumpebehandling.
 
Deltagelse kræver:
At du er mand
At du er 18-35 år gammel
At du er normalvægtig (BMI 18,5-25)
At du er rask og ikke tager regelmæssig 
medicin.

Forsøget strækker sig over en periode på en 
uge, hvor du går rundt med en lille pumpe, 
der pumper en lille mængde saltvand ind 
i fedtvævet i underhuden. I løbet af ugen 
skal du deltage i 5 forsøgsdage på Panum 
Instituttet. Forsøgene omfatter indlæggelse 
af et infusionskateter i fedtvævet på maven, 
indlæggelse af mikrodialysekatetre samt 
udtagelse af vævsvæske, måling af blodgen-
nemstrømningen af fedtvævet, indgift af 
en lille mængde insulin samt udtagelse 
af blodprøver. Hver forsøgsdag varer ca. 
6-6½ time.

Forsøget honoreres med 3500 kroner.

Kontakt venligst:
Trine Schnedler Clausen, ph.d.-studer-
ende
Tlf. 28 43 23 96 / 35 32 74 14
e-mail: trinesc@mfi.ku.dk

FIGURANTER TIL
9. SEMESTER EKSAMEN
Der skal bruges 2x5 figuranter til 9. semesters OSCE-
eksamen ml. 8.30-17.00 onsdag d. 13 juni 2007.

Du er:
En rask ung mand på 
1., 2. eller 3. semester.

Vil tilbyder:
Indblik i 9. semesters praktisk eksamen
og selvfølgelig løn (130 kr/t).
 
Jobbet indebærer:
At du skal undersøges af eksaminanderne.

Kontakt:
Adm. sekretær Ditte Guldmann Ahlberg
Center for Klinisk Uddannelse - 5404
Teilum-bygningen
Tlf. direkte: 35 45 54 04

VIL DU ARBEJDE 
MED MEDICINSK 
SIMULATION?
 
Vil du være vår nye kollega ved Dansk Institut for 
Medicinsk Simulation (DIMS) på Herlev sygehus?  
Vi skal ansætte nye medlemmer på holdet af 
medicinstuderende og sygeplejerskestuderende, 
som hjælper under kurser for læger og sygeplejer-
sker. Kursene går på alt fra akut medicin og kirurgi 
for turnuslæger til avancerede kurser for anæs-
tesilæger. I løbet af maj måned flytter DIMS op i 25. 
etage i et helt nyt og flot simulationscenter.

Jobbet indebærer blandt andet:
at være operatør på computer under simulation-
stræning på dukker. Det vil sige at du styrer de 
fysiologiske parametre alt efter som scenariene 
udvikler sig.
At være figurant under traumeteam træning

Arbejdet foregår inden for normal arbejdstid 
(8-16).

Der vil være en oplæring og superviseret indkøring 
på holdet. Som en del af oplæringen vil vi tilbyde et 
ALS (Advanced Life Support) kursus fra European 
Resucitaion Council.

Lønnen følger FADLs lægevikaroverenskomst 
og du skal påregne minimum 6-8 arbejdsdage 
pr. semester. Dette kan dog blive mere, alt efter 
kursusaktiviteten på DIMS.
Forudsætninger for at søge:

Interesseret i medicinsk simulation og uddan-
nelse.
Det er en fordel hvis er på 4-6, men er ikke et 
absolut krav.
Det er en fordel hvis du er medlem i SATS.

Ansøgningsfristen er 20. juni 2007. Samtaler vil 
foregå kort tid efter.

Spørgsmål og ansøgninger sendes til:
Kenneth Geving Andersen
Tlf: 26258003
Email: kenneth.andersen@stud.ku.dk

•

•

•

•

•

JOB I FERIEN?
Netop NU søger vi friske medarbejdere indenfor lager- & kontorom-
rådet til vores kunder i Storkøbenhavn og omegn. 
Erfaring ikke et krav! 

Fortæl os hvilket sommerjob du ønsker med
hensyn til: jobbets længde, beliggenhed, arbejdstid, arbejdsmængde 
og minimumsløn.

Ring 33 32 33 14 Eller mail til profilmatch@profilmatch.dk - og kom 
hurtigt i job!

ANNONCER

Aften-behandler til hårfjerning

Nygart Privathospital søger én eller 
flere stud.med. til  aften-behandling. 
Arbejdstiden er ca. kl. 16-20, 2-3 dage om 
ugen i vores klinik i København.

Jobbet vil bestå i hårfjerning med Ellipse 
og samt mindre opgaver.

Tiltrædelse omgående og løn efter aftale.

For yderligere information om 
Privathospitalets virksomhed henvises til 
www.nygart.dk.

Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til 
koordinator Irene Højlund på tlf. 70 27 57 57.

Ansøgning vedlagt CV og foto bedes 
sendt til mail@nygart.dk mærket: aften-
behandler 
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BEGEJSTRET 
UNDERVISNING 
(PANUM VS. 
TRANUM)
Følgende indlæg skal først og fremmest 
ses som en ros til alle de undervisere 
der hver dag er med til at gøre dette 
studie spændende og interessant frem 
for en kritik af de knap så engagerede 
undervisere.
Vi mener der generelt er en tendens 
til at fokusere på de aspekter i vores 
studie som vi ikke er tilfredse med. 
Dette er naturligt og forståeligt, men 
i vores trang (og til tider behov) for at 
brokke os, kan man til tider glemme 
de mange engagerede undervisere der 
formår at formidle komplekse emner på 
en forståelig måde, samt motivere en til 
at yde ekstra indsats, når man ellers er 
kørt surt i det hele. Dette gælder både 
lektorer og professorer, men også de 
mange studenterundervisere.

Det kan ikke undgå at smitte af på 
de studerende når en forelæser eller 
underviser virkelig brænder for det 
han/hun underviser i. Det er derimod 
svært at engagere de studerende, når 
man starter en forelæsning med at sige 
”det her er så hvad jeg skal kede jer med 
de næste to timer”.

Vi har selv mærket hvilken forskel en 
engageret underviser kan gøre, først og 
fremmest for indlæringen, men også 
lysten til at møde forberedt til timerne. 
Dette gælder især en række studenter-
undervisere der på vores hold har ydet 

DEBAT & ANNONCER

ALMEN MEDICIN

Stoff et er bygget op om sygehistorier og 

kliniske situationer, der illustrerer typiske 

problemstillinger i almen praksis. Som 

noget nyt er der tilføjet et kapitel om ældre. 

376 sider, kr. 418,- (vejl.)

Læs mere om bogen på www.munksgaarddanmark.dk

SPRITNY 
OPDATERET 
2. UDGAVE 

en imponerende præstation for at holde os ved ilden 
på trods af et til tider uoverskueligt pensum.
Derudover er det også glædeligt, når visse kursu-
sledere af sig selv har taget initiativ til at indkalde 
studerende til møde og udviser oprigtig interesse 
for at høre på både ros og ris samt er imødekom-
mende over for evt. ændringsforslag der måtte 
komme.

Så som optakt til eksamensfeberen vil vi gerne 

opfordre til at huske på det arbejde der hver dag ydes af de 
mange undervisere som stræber at få os klar til eksamen, men 
at der selvfølgelig altid er rum til forbedring.

Med venlig hilsen
Jesper Petersen, 409
Joachim Mygh, 409
Anders Skjelsager, 409
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Åbningstider
Mandag, tirsdag, torsdag 

10.00 til 12.00 

og 

13.00 til 15.00

Telefon: 3532 7490
Mail: kkf@fadl.dk

PARTITOP UDEN FØLING MED MEDLEMMERNE
Yngre Lægers informations-

aften den 15. maj var præget af 
manglende indsigt og fejlslag-
ne forsøg på politisk spin.

Op mod 200 fremmødte læger og 
lægestuderende ventede i tirsdags 
med spænding på Mette Worsøes se-
neste nyheder om 4-års-reglen. Nyhe-
der var der dog ikke mange af. Til gen-
gæld kunne man – på slap line – opleve 
7 meget optimistiske bestyrelsesmed-
lemmer. Der var faktisk ingen grænser 
for hvad YLs bestyrelse ”håber på”, ”sat-
ser på” eller ”regner med”. 

Men når det er vores alles fremtid 
vi taler om, virker det dog alligevel en 
smule bekymrende.

Vi ser folks liv an

Martin Hulgaard – formanden for 
deres uddannelsespolitiske udvalg 
– blev også direkte adspurgt om hvor-
dan de første ”årgange” under den nye 
regel skulle håndteres. Svaret var sim-
pelthen at man skulle se tingene an, 
og hvis der kom problemer måtte man 
indlede nye drøftelser. Er det i orden at 
have den holdning til andre folks liv? 

En overgangsordning havde YLs be-
styrelse heller ikke tænkt over. På trods 
af udtalelser om at aftalen ikke lige var 
YLs kop te, havde de end ikke defineret 
hvornår ’nok er nok’, og Yngre Læger 
skulle trække sin støtte til aftalen. Der 
var faktisk ikke andet end uafklarede 
punkter i aftalen. Man får umiddel-
bart en grim kold fornemmelse af at 
de glade mennesker i bestyrelsen har 
indgået en aftale de ikke kan overskue 
konsekvenserne af. Det bidrager under 
alle omstændigheder ikke positivt til 
den i forvejen manglende tryghed om-
kring Mette Worsøes lederskab.

Politisk spin

Til gengæld må YLs bestyrelse kom-
plimenteres for i hvert fald at forsøge 
et minimum af politisk spin i denne 
sag. De fremmødte læger og stude-
rende blev uddelt i små grupper hvor 
opgaverne var at finde de positive ting 
ved 4-års-reglen, og hvordan den kun-
ne bruges mest konstruktivt.

Målet var klart. Der skulle dannes 
en følelse af fællesskab, og samtidigt 
et samlet ejerskab af 4-års-reglen. Det 
skulle ikke længere blot være Worsøes 
beslutning, men også de menige med-
lemmers beslutning. Fremgangsmå-
den blev hurtigt skudt i sænk af flere 
højlydte protester fra salen. Den anden 
del af mødet, som omhandlede kvalitet 
ude på afdelingerne blev desværre en 
lidt tam affære. Halvdelen af de frem-
mødte forlod salen. Der var tydeligvis 
ingen interesse i den ’samlende diskus-
sion’ hvor ingen kunne være uenige. 
Hvilket ellers var en taktisk klog måde 
at afslutte mødet på.

Man sidder nu tilbage og føler at de 
planlagte informationsmøder er Besty-
relsens taktik for langsomt men sikkert 
at lukke mere og mere gas ud af bal-
lonen. Bestyrelsen møder troligt op til 
hvert møde, modtager deres – velfor-
tjente – hug og sværdslag, og tager 
derefter hjem igen. Efter en måned er 
de fleste protester så efterhånden stil-
net af og ’partitoppen’ fortsætter som 
hidtil.

Jens Winther Jensen

Det kræver dog alligevel et mini-
mum af stolthed at turde møde op til 
disse møder hvor man i forvejen ved 
hvordan stemningen er. Det samme 
kan man ikke sige om Lægeforenin-
gens formand Jens Winther Jensen, 
der behændigt har trukket sig helt ud 
af debatten – noget der plejer at ken-
detegne den virkelige skurk. Jeg ser 

billedet af despoten, der sidder i det 
højeste tårn på borgen – Domus Me-
dica – og venter på at de vrede bønder 
bliver trætte og går hjem.

Jeg vil opfordre folk til på samme 
måde som Mette Worsøe har – om ikke 
hørt, så i hvert fald modtaget – vores 
klager, så på samme måde fortælle 
Jens Winther Jensen, at han har mistet 
sin opbakning fra baglandet. Det gør 
du på jens.winther.jensen@dadlnet.
dk. Du kan endda bare forwarde den 
samme mail du sendte til Mette. 

Det er desværre den eneste måde 
at få kontakt på, for hverken på sekre-
tariatsniveau eller på politisk niveau 
har Yngre Læger eller Lægeforeningen 
ønsket at mødes med FADL. Det ser 
vi ikke som særligt imødekommende. 
Især når man lige har blåstemplet en 
aftale på andres vegne.

Det er FADLs klare holdning at Met-
te Worsøe og Jens Winther Jensen har 
mistet kontakten med de mennesker 
hvis vilkår de skal pleje. Det er først når 
alle lægerne i forening med de læge-
studerende taler med éen stemme og 
siger ’nej’ til 4-års-reglen, at der virkelig 
bliver lyttet inde på Christiansborg. 

Lad ikke Winther & Worsøe ødelægge 
den mulighed.

Morten Andresen
Formand, Københavns Kredsforening

Foreningen af Danske Lægestuderende

INDRE ORGANER
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LUKKET FAGLIGT MØDE
DELTAG I PLANLÆGNING AF NYE TILTAG
TORSDAG D. 24. MAJ, KL. 16 I LUNDSGAARD AUD.

Ophængt 18. maj 2007

VÆR MED

Tag to timer ud af eksamenslæsningen og 
mød op den 24. maj. Så er du med til at 
præge din egen fremtid.

4-års-reglen skal væk. Vær med til at plan-
lægge de konkrete initiativer, eller kom 
med idéer som andre kan gå videre med.

Det er samtidigt vigtigt at se hvor langt 
medlemmerne er villige til at gå i denne 
sag.

Medbring dit studiekort med FADL klister-
mærke på. Læs mere på www.fadl.dk.

PROGRAM FOR DAGEN

» Velkomst & dagens program

» Kort om FADLs tiltag siden 
demonstrationen den 10. maj

» Hvorfor er det ikke tilladt at 
nedlægge arbejdet?

» Planlægning af nye aktioner
og happenings

» Hvordan fortsætter arbejdet 
over (og efter) sommeren?

» Deltag aktivt i planlægningen

INDRE ORGANER
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HAR DU LYST TIL AT SÆTTE DIT PRÆG 
SOM NY TILLIDSREPRÆSENTANT I FADL?

FADLs tillidsrepræsentanter vareta-
ger medlemmernes interesser i form af

Generel støtte og rådgivning til 
medlemmerne.

Hjælp til at undersøge regler og 
rettigheder som stud.med. og 
fadl-vagt, når man arbejder un-
der forskellige forhold.

Deltager i ansættelsessamtaler 
ved indsupplering på faste hold - 
for at undgå nepotisme og andre 
ufaglige forhold.

Deltager i lodtrækning, når der 
skal indsuppleres på fx stikker-
hold.

Fungerer som bisidder når et 
medlem indkaldes til en evt. kla-
gesamtale på vagtbureauet.

Vi tager os ligeledes af sager, 
hvor der er problemer med sik-
kerheden i arbejdsmiljøet.

Andre aktiviteter du kunne have 
idéer til?

Nuværende aktiviteter:

Udarbejdelse af brochure der skal ud-
deles på SPV-kurser, så nye vagttagere 
ved hvad de kan bruge tillidsrepræsen-
tanterne til.
Regelmæssige møder med vagtbu-
reauet, hvor vi diskuterer vagttagernes 
arbejdsforhold og de medlemmer som 
er omfattet af problemstillinger.
Desuden er vi for tiden med til revide-
ring af Vagtbureauets instrukser.

•

•

•

•

•

•

•

TR-gruppen består af 3 tillidsrepræsen-
tanter, som ansættes for 1 år ad gan-
gen. Vi mødes 4-5 gange i løbet af et 
semester, hvor vi planlægger arbejdet 
og drøfter aktuelle sager.
Aflønning sker med VT-grundløn.

Krav til ansøgere: medlem af FADL, 
bestået SPV-kursus,  - semestertrin er 
underordnet!
Første tillidsmøde forventes afholdt i 
august.
Send din ansøgning til lf@fadl.dk

Ansøgningsfristen er torsdag d. 31. maj 
2007 kl. 12

Med venlig hilsen Kredsforeningen

Som tillidsrepræsentant har man selvføl-
gelig tavshedspligt!

GRATIS BOG
til FADLs medlemmer

FADL har fået et parti af bogen 
Praktisk Medicin 2006 foræret til 
uddeling til medlemmerne.

Du kan nu hente bogen på 
FADLs sekretariat, uanset hvilket 
semester du er på, det eneste 
krav er selvfølgelig at du er med-
lem af FADL

INDRE ORGANER
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FADL’S VAGTBUREAU
Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N 

EKSPEDITIONENS E-MAIL: 
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)   bj@fadl.dk (Beate Jørgensen)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag til onsdag: 9.00-16.00 
Torsdag: 9.00-18.00       Fredag: 9.00-14.00
Kursusafdelingen har lukket den første 
onsdag i måneden

VB MEDDELSER

OBS. Ansøgningsfrist til sommerhold fredag den 
25. maj 
Sommeren nærmere sig med hastige 
skridt…….
For de vagttagere der gerne vil være sikker på 
at få vagter i sommerferien, tilbyder vi nu at I 
kan komme på et af vor mange sommerhold.
For at kunne søge nedenstående hold kræves 
det, at du er medlem af FADL, har et gyldigt 
akkrediteringskort, og opfylder afdelingernes 
specifikke krav.

-SPV-Hold 1300: 
Herlev Hospital, Otopædkirurgisk afdeling. 
Aftenvagter alle ugens dage, 
 i perioden fra den 25. juni – 31. august.
Krav: Min. 150 SPV-, timer
Løn: SPV-holdløn

-SPV-Hold 1301: 
Bispebjerg Hospital AMA. Døgndækkende alle 
ugens dag, i   perioden fra den 25. juni – 31. 
august.
Krav: Min. 150 SPV-timer
Løn: SPV-holdløn

-SPV-Hold 1500: 
Bispebjerg Hospital Vikarkorps. Døgndækkende 
alle ugens dag, i perioden fra den 25. juni – 31. 
august .
Krav: Erfarne vagttagere med min. 300 SPV-
timer 
Løn: SPV-hold løn

-SPV-Hold 1501: 
Bispebjerg Hospital Geriatrisk afdeling G31. 
Dagvagter mandag – fredag, i perioden fra 
den 25. juni – 31. august.
Krav: Min. 150 SPV-timer
Løn: SPV-holdløn

-SPV-Hold 1503: 
Bispebjerg Hospital, Kardiologisk afdeling Y21. 
Nattevagt alle ugens dage, i perioden fra den 
25. juni – 31. august. 
Krav: Min. 400 SPV-timer + gerne have bestået 
6. semester eller have anden relevant erfaring.
Løn: SPV-holdløn

SOMMERHOLD 2007
-SPV-Hold 1504: 
Bispebjerg Hospital, Otopæd-kirurgisk afdeling 
M2. Se annonce I MOK

-SPV-Hold 1506: 
Bispebjerg Hospital, Reumatologisk afdeling H51. 
Nattevagter alle ugens dage, opstart hurtigst 
muligt til den 31. august 
Krav: Min. 150 SPV-timer
Løn: SPV-holdløn

-SPV-Hold 1507: 
Bispebjerg Hospital, Endokrinologisk afdeling I14. 
Dagvagt og aftenvagt,alle ugens dage, opstart 
hurtigst muligt til den 30. juni
Krav: Min. 200 SPV-timer, bestået 3. semester
Løn: SPV-holdløn

-Lægesekretær- Hold 1702: 
Bispebjerg Hospital, Lungemedicinsk afdeling. 
Dagvagter fra den 25. juni – 31. august 
Krav: Min. 200 SPV-timer, bestået 3. semester
Løn: SPV-holdløn

-Lægesekretær - Hold 1705: 
Amager Hospital, Afd. AMA. Dagvagter mandag 
– fredag fra kl. 8.00-15.00.Opstart hurtigst muligt til 
den 31.august 
Krav: Min. 200 SPV-timer, bestået 3. semester
Løn: SPV-holdløn

-Lægesekretær - Hold 1708: 
Bispebjerg Hospital, Psykiatrisk afdeling E (akut 
modtagelse)  Dagvagter alle ugens dage + 
aftenvagter i weekender.
Krav: Min. 200 SPV-timer, bestået 3. semester
Løn: SPV-holdløn

-Lægesekretær - Hold 1709: 
Bispebjerg Hospital, Kardiologisk afdeling. 
Dagvagter fra den 25. juni – 31. august.
Krav: Min. 200 SPV-timer, bestået 3. semester
Løn: SPV-holdløn
        
-OBS Dispensationsaftale: 
Bispebjerg Hospital, Kardiologisk afdeling søger 
Lægesekretær-vikar, hurtigst muligt til jour-
nalskrivning m.m. Arbejdstid aftales med den 
ledende Lægesekretær Jette Nolsøe
Krav: Min. 3. semester og min. 200 SPV-timer, vagt-
tagere med højt semestertrin vil blive prioriteret 

-VT-Hold 2009: 
Gentofte Hospital, Thoraxkirurgisk afdeling R. 
Døgndækkende, alle ugens dage. Opstart 
hurtigst muligt til den 31. august. OBS. Holdet er 
medicingivende. 
Kompetencebeskrivelse kan rekvireres på VB.
Krav: Min. 200 VT-timer, bestået 8. semester.
Løn: MVS-holdløn
                  
-VT-sommer Flyverhold 2008: 
Ingen i år vil der blive oprettet VT-hold med start 
den 2. juli - 31. august. Vagtplanlægningsmøde 
den 19. juni kl. 16.00
Krav: Bestået VT-prøven
Løn: VT-holdløn

-MVS-Hold 1406: 
Medicingivende hold. Gentofte Hospital, afdeling 
F 825. Dagvagter weekender i perioden fra juli til 
31. august. 
Krav: Min. 200 VT-timer, bestået 8. semester.
Løn: MVS-holdløn

-MVS-Hold 1407: 
Rigshospitalet, Pædiatrisk klinik II. 
Præparation af i.v.medicin/væsker + P.O medicin. 
Start den 2. juli - 31. august.  3 personer i DV fra kl. 
06.00-12.00 (weekender 2 personer), samt 2   
personer i AV fra kl. 15.00-21.00.
Krav: Min. 200 SPV-timer, bestået 8. semester.
Løn: MVS-holdløn

Ansøgningsfrist : Fredag den 25.maj kl. 10.00. An-
søg via www.fadl-vagt.dk - København – tilmeld-
ing til hold – Mærket ”hold nr.”   
HUSK at skriv hvor mange vagter du ønsker pr. 
måned i din ansøgning.
Ønsker du mange vagter, er du velkommen til at 
søge flere sommerhold.

For yderligere information kan Adm.sygeplejerske 
Gry Orkelbog kontaktes på tlf.nr. 3524 5402 eller 
ved personlig henvendelse på Vagtbureauet.
Div. kompetencebeskrivelser kan ses på Vagtbu-
reauet. 

Obs. Se også stillingsannoncer for nye hold (ex. 
4404 + 1504 + 1505), såvel som ”gamle” hold, der 
søger holdmedlemmer før sommerferie start. 

Tilmelding til de første to SPV-kurser i 
efteråret.

De to første kurser er reserveret til ældre semes-
ter studerende, højeste semester prioriteres først. 
Husk, du skal være medlem af FADL i København 
for at kunne søge et kursus.

Der bliver afholdt yderligere syv kurser i efteråret. 
De bliver annonceret i juli/august.

Tilmeldingsfristen for SPV-kursus E07-01 og E07-02 
er:
 TIRSDAG DEN 26. JUNI KL. 10.00

Tilmelding foregår udelukkende via hjemmesiden 
www.fadl-vagt.dk - København – Tilmelding-SPV.

INDRE ORGANER
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ANNONCER

DE FØRSTE SPV-KURSER I EFTERÅRET 2007

DISPENSATER SØGES!

Vi er tre friske FADL- vagter der søger kolleger. 
Vi synes det er rart at have en fast arbejdsplads 
hvor man kender arbejdsgangen, altid er sikret 
vagter og har nogle faste kolleger. 

Kunne du tænke dig et relevant studiejob 
hvor du har fast turnus hver tredje weekend 
(dagvagt) og med stor mulighed for arbejde i 
helligdage og sommerferie (dag/aften/nat)? Så 
søger Tranehaven netop dig! 
Tranehaven ligger 3 min. gang fra Ordrup St. 15 
min med tog fra Nørreport St.
Tranehaven tilbyder ældre rehabilitering, således 
at de opnår- og kan fastholde- det bedst mulige 
funktionsniveau både fysisk, psykisk og socialt.
Du får mulighed for at træne dine kompetencer 
i forhold til kommunikation og omgang med 
ældre patienter, der udgør en stor del af sund-
hedsvæsenet. Vi arbejder tæt sammen med et 
team af sygeplejersker og sygehjælpere, der er 
mere end villige til at lære fra sig. Al vagtplan-
lægning foregår gennem afdelingen, men du er 
lønnet gennem FADL.

Vi håber på at høre fra dig!
Mvh. Nima, Marie og Julie 

Har dette vakt din interesse? Er du meget 
velkommen til at kontakte Afd. Sygepl. Gitte Fre-
deriksen 88 20 51 38 Tranehaven Schioldannsvej 
312920 Charlottenlund.

Obs. Ansøgning via www.fadl-vagt.dk - Køben-
havn – tilmelding til hold – Mærket ”Tranehaven 
April”

 VIKAR FOR SEKRETÆR I LÆGE-
PRAKSIS PÅ ØSTERBRO.

Almen praksis på Østerbro søger sekretær, i 
ugerne 30 + 31. 
Ugentligt timetal afhænger af kvalifikationer og 
vil være mellem 28 og 32.

Man., tirs., tors.og fredag          9 - 15 
onsdag                                     15 - 19 

Efterfølgende evt. mulighed for vikariat under 
kursus/ferie, en fast dag ugentligt
 
Arbejdet består består basalt i at svare patient-
telefon, visitere til  akutte og elektive konsulta-
tionstider, forny recepter samt en del praktiske 
opgaver omkring post, emballe-
ring, forsendelse og oprydning, klargøring.
 
Afhængig af studietrin og erfaring kan det blive 
aktuelt med en lang række andre opgaver 
såsom blodtrykskontroller, lungefunktionsun-
dersøgelse, ekg, crp måling, BS og Hb måling.
 
Der er hyppigt travlt i praksis, og du må kunne 
have flere bolde i luften på samme tid.
 
Løn: Overenskomst ml. HK/Privat og praktiser-
ende lægers arb.giverforening:
Timeløn inkl. pension kr. 139,21.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt!
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding hold.

BØRNEVENTILATØR SØGES TIL 
NEONATALHOLD 4301 
RIGSHOSPITALET

2 børneventilatører søges til permanenthold 4301 
på Rigshospitalets neonatalafsnit.
Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder 
selvstændigt i afdelingens tre specialteams 
(neuro, hjerte og kir-team). Du kommer til som 
BVT hos os at varetage pasning af typisk 2-4 
babyer, (sygepleje, stuegang, blodprøvetagning, 
forældrekontakt). Du vil især komme til at passe 
præmature, børn født af mødre med diabetes, 
samt børn i cpap.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte 
dagvagter alle ugens dage.

Kvalifikationskrav:
- Min 250 vt-timer
- Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
- BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes.Har du ikke 
BVT kursus, forpligtes du til tage       
   førstkommende BVT kursus (lønnet).
- Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. 
(Der er som regel 40%  av og 60% nv)
-  Du forpligter dig til at arbejde 28 vagter, de 
første 4 måneder du er ansat. Herefter  vagtbind-
ing  på   4 vagter pr mdr.
- Da oplæringen er tidskrævende for både dig 
og afdelingen, skal du kunne blive på holdet 
min1 år.
-  Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Oplæring (i alt 5 lønnet følgevagter):
-5 følgevagter med holdmedlem 
- 2 med sygeplejerske
- 2 timer med laborant

Løn: Har du BVT-kursus, tilbyder vi dig oven i VT-løn 
et børnetillæg.
Vi dækker ikke selv sygdom og har ingen 
tvungne vagter over jul og nytår.
Desuden ret til 3 måneders orlov årligt.

Ansøgningsfrist: Fredag den 25.maj 2007 via 
fadl-vagt.dk – København – tilmelding til hold 
– hold 4301.
Skriv gerne hvilket hold du tidligere har arbejdet 
på.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kon-
takte holdleder
Dorte Linde tlf: 23 20 87 40
Email: dortelinde@hotmail.com

WEEKEND/HELLIGDAGS-BLOD-
PRØVEHOLD 1602 PÅ RIGSHOS-
PITALET SØGER 4 NYE HOLDM-
EDLEMMER

Arbejdet består i blodprøvetagning, og arbejdsti-
den er 8-14 i weekender og på helligdage.
Vi er altid 5 på arbejde samtidigt og har et godt 
samarbejde både indbyrdes og med de andre 
ansatte på afd. 3011. 

Krav:
Du skal kunne:
-Have min. 300 SPV-timer
-Deltage i introduktion torsdag d. 31/5 kl. 14-16 
-Være på holdet i mindst 1 år.
-Tage 3-5 pr. måned hele året – incl sommer og 
eksamensperioder.
-Tage ansvar og vide at det at arbejde på hold 
kræver en vis dedikering (holdånd).
-Relevant erfaring er en fordel, men ikke noget 
krav
-Have et gyldigt akkrediteringskort

Oplæring: 3 lønnede følgevagter 

Løn:  SPV-holdløn.

Ansøgningsfrist: Torsdag 24/5 kl. 10.00 via www.
fadl-vagt.dk - København – Tilmelding til hold 

INDRE ORGANER
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NATARBEJDE PÅ VELFUNGER-
ENDE HOLD

Vi er et VT hjemmehold 4630 som har flere med-
lemmer der snart bliver færdige med studiet. 
Vi ønsker en holdstørrelse på 7-9 medlemmer. 
Derfor søger vi 1 nye medlemmer der kan tage 
Min. 2-4 vagter pr. måned. Vi prøver så vidt muligt 
at tage hensyn til
medlemmernes vagtønsker. 

Vi arbejder centralt på Frederiksberg, og passer 
en sød, stille dreng på 7 år, der har en cer-
ebral parese. Dette gør at han ikke kan synke 
tilstrækkeligt og skal afhjælpes med sugning 
nogle gange i vagten, ligesom han skal sonde-
mades via en MIC-Key-sonde 2 gange i vagten. 
Han lider ofte af øvre luftvejsinfektioner, men der 
er hjemmeilt og vi
følger ham med SAT måler. Arbejdet består i 
at observere, suge p.n., (oftest er det nok med 
olivenknop, nogle gange dybere), sondemade, 
skifte ble og omsorg.

Der stiles mod at han sover mest muligt om nat-
ten. Drengen passes i eget værelse og vagtfa-
ciliteterne er særdeles gode (computer, internet, 
dvd, tv, kaffe, te). 
Forældrene er utrolig søde og er glade for 
holdet.
Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagt 
tiderne er fra 22.00 til 07.00.

Krav til dig:
- Du skal have haft over 200 VT-timer (gerne med 
BVT-kursus, men ikke noget krav)
- Du skal kunne tage min 2-4 vagter/måned
- Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du finder 
dette nødvendigt.  (en er ofte nok, følgevagt 
må gerne kunne afholdes i januar så  du 
kan tage vagter fra 1.2.07)
- Gyldigt akkrediteringskort
- Du skal være glad for børn og have lyst til at 
arbejde i et privat  hjem.

Ansøgningsfrist:
Den 1.juni 2007 inden kl. 10.00 til Vagtbureauet 
via www.fadl-vagt - København – tilmelding til 
hold – Mærket ”Hold 4630”

For yderligere oplysninger kontakt da ven-
ligst holdleder Lea Andersen på mail: 
lealaird@webspeed.dk  eller tlf. 21446216

VIL DU VÆRE SIKKER PÅ VAGTER 
I SOMMERFERIEN ? 

NYT Hold 1504 
Ortopædkirurgisk afdeling M2 
Bispebjerg Hospital

Ortopædkirurgisk afd. M2 søger et SPV-hold med 
10 medlemmer til Bispebjergs hofteenhed i dag, 
aften og nattevagter i perioden fra den 1. maj til 
den 31. august 2007.

Afdeling M2 er en ortopædkirurgisk afdeling som 
varetager modtagelse, klargøring til operation, 
behandling, pleje og genoptræning af akut in-
dlagte patienter med hoftenære frakturer. Vores 
patienter har ofte konkurrerende lidelser af såvel 
medicinsk som kirurgisk karakter.

Afdelingen tilbyder et spændende og klinisk 
relevant arbejde som i høj grad fordrer 
selvstændighed og initiativ.

Krav : 
-Min. 200 SPV-timer
-Min. 4 vagter pr. måned, gerne flere i løbet af 
sommeren
-Gyldigt akkrediteringskort  
-Det forventes at du er ansvarsbevist, opsøgende 
og du skal have et ønske om at yde en høj 
sygeplejefaglig standard 

Løn : SPV-holdløn

Ansøgningsfrist: Fredag den 25.maj kl. 10.00 via 
www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til 
hold.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler på 
Vagtbureauet med Adm. sygeplejerske Gry 
Orkelbog-Andresen og FADL tillidsmand. 

For yderligere information kan Adm. sygeplejer-
ske Gry Orkelbog-Andresen kontaktes på tlf. nr 
35245402 eller go@fadl.dk

NYT SPV-HOLD 1505
Kardiologisk afdeling 
Aftenvagter

Kardiologisk afdeling Hvidovre Hospitalet søger 2 
engageret SPV´er som har lyst til at arbejde med 
kardiologiske og almen medicinske patienter.
Afdelingen modtager akutte patienter, der 
primærtindlægges med hjerte –kar sygdomme. 
Der modtages- ca. 3.500 årligt og der er35 
senge, som alle har monitorerings enheder. 
Afdelingen har med fokus på høj kvalitet inden-
for den kliniske sygepleje.
Arbejdstiden er alle ugens 7 dage fra kl. 14.00 
– 22.00

Afdelingen ønsker hjælp med :
-Bistå sygeplejersken ved modtagelse af akutte 
patienter med praktiske opgaver som værdi-
tagning (BT/puls, BS,TD m.m.), påsætning af 
telemetri 
-Tage EKG
-Blodprøvetagning og venflon anlæggelse 
-Almene spv-opgaver
-Bestilling af kost over Hvidovre kostsystem
-Servering af kost og evaluering af kostindtaget
  
Afdelingen tilbyder:
-God arbejdsmiljø med et aktivet og erfarent 
personale, der glæder sig at arbejde med SPV´er  
-Fælles  introduktion til afdelingens speciale og 
procedurer af læger og sygeplejersker 1-2 dage
-Følgevagt med en erfaren sygeplejerske
-Godt læringsmiljø
-Mulighed for adgang til topmoderne motions-
center 
 
Krav: 
-Du skal kunne arbejde selvstændigt og være 
ansvarsbevist
-Minimum tage 4 vagter pr. måned
-Du skal minimum have 300 spv- timer, gerne flere
-Det forventes at du er på holdet i en længere 
periode

Ansøgningsfrist : Den 25.maj kl. 10.00. ansøgnin-
gen sendes via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold – Mærket ”Hold 1505”.
Ansættelsessamtaler vil finde sted på VB, delta-
gende Adm.sygeplejerske Gry Orkelbog og FADL 
tillidsmænd. 

HOLD 1613 PÅ KLINISK NEU-
ROFYSIOLOGISK KLINIK RIG-
SHOSPITALET SØGER NYE MED-
LEMMER

Afdelingen søger friske og engagerede FADL 
- vagter med lyst og energi til at indgå i afdelin-
gens spændende og til tider hektiske miljø.

Neurocentrets neurofysiologiske område omfat-
ter, foruden afdelingen på Rigshospitalet, hvor 
der udføres alle neurofysiologiske funktioner (EEG, 
EP, EMG, IOM samt epilepsi kirurgisk udredn-
ing m.v.) også satellitlaboratorier på Hvidovre 
Hospital, Bispebjerg Hospital, Amager Hospital og 
Frederiksberg Hospital. Men dit arbejde kommer 
kun til at foregå på Rigshospitalet.

Du vil sammen med en læge komme til at be-
skæftige dig med undersøgelserne EMG, CTS og 
i mindre grad EEG. 

Afdelingen forventer at ansætte 2 FADL – vagter
Hold 1613 
·1-2 FADL - vagter pr./dag
·Dagvagter fra kl. 8.00 – 14.00, mandag – torsdag 
·Arbejdsområde er at assisterer læge ved EMG 
undersøgelser

Procedurevejledning, patientinformationer samt 
skematisk oversigt over vagterne, kan ses ved 
henvendelse hos Adm. sygeplejerske Gry Orkel-
bog på Vagtbureauet.

1 VENTILATØR SØGES TIL HOLD 
4409  
Rigshospitalets neurologiske klinik-Neu/
afs. 2094

Holdet dækker aften- og nattevagter alle ugens 
dage i 8¼ timer. 

Arbejdet består i anfaldsobservation og anfald-
sregistrering med henblik på udredning af 
epilepsi og evt. kir. behandling, og vagterne 
afholdes sammen med en SOSU-ass.

Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timer 
varighed.

Krav:
·100-150 VT-timer
·Gode samarbejdsevner, høj kvalitet i op-
gaveløsning og ansvarsfølelse
·For at sikre rutine, minimum 4 vagter pr. md.
·Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Fredag den 25.maj kl. 10.00
Ansøgningen sendes via  www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til hold
                              
For yderligere oplysninger kan holdleder kon-
taktes på mail. mettenormark@hotmail.com 

BLODPRØVETAGNINGSHOLD 
1605 – FREDERIKSBERG.

Kan du lide en god løn samt kortere vagter, ja så 
er dette nok noget for dig.
Stikkerholdet på Klinisk- biokemisk afdeling på 
Frederiksberg Hospital søger 3 nye stikkere med 
ansættelse hurtigst muligt. 
Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på 
Frederiksberg Hospitals afdelinger eller ude i 
patienternes hjem. Vi tager både blodprøver og 
EKG. 
Arbejdstiderne vil typisk være 8.00-13.00, både 
på hverdage og i weekends, men også kortere 
og 
længere vagter dækkes.

Vi har bagvagtsordning 

Betingelser for ansættelse: 
-Min. 300 SPV-timer.
-Du skal kunne deltage i holdmødet onsdag d. 
23. maj 2007  kl.16.00 i 
-Panums kantine, hvor vi planlægger vagter for 
juni - august
-Du skal min. kunne tage 4 – 5 vagter om 
måneden.
-Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr.
-Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgere med relevant erfaring prioriteres 
højere.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte holdleder Charlotte Jørgensen, 
cjcleyton@hotmail.com 

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 24. maj kl. 10.00  (med 
angivelse af semestertrin).
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding andre – Hold 1605

INDRE ORGANER
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INTENSIVHOLD 4102 
søger 2 nyt medlem til afd. 542, Hvi-
dovre Hospital

Da intensiv afdeling 542, Hvidovre Hospital, 
ønsker at udvide samarbejdet med vores hold, 
søger vi hermed 2 nye medlemmer. Vi er et vel-
lidt, veletableret fast ventilatørhold på intensiv 
afdelingen, Hvidovre Hospital. Som medlem 
på holdet får du mulighed for et ansvarsfuldt 
og udfordrende arbejde på lige fod og i godt 
samarbejde med afdelingens sygeplejersker. 
Du får mulighed for at udvikle din kliniske erfar-
ing med forskellige patientgrupper. Afdelingen 
modtager pt’er fra alle de forskellige afdelinger 
på Hvidovre Hospital, hyppigst fra kirurgisk gas-
troenterologisk, lungemedi-cinske og infektions-
medicinske afdelinger, og modtager herudover 
akut dialysekrævende pt’er fra andre hospitaler. 
Du lærer og øver at prioritere arbejdsopgaver 
og får rutine i mange kliniske procedurer, som du 
forventes at kunne, når du bliver læge. Samtidig 
får du fornøjelsen af at være del af en afdeling, 
som sætter pris på deres ventilatører og behan-
dler dig som en ligeværdig kollega.

Arbejdet indebærer at du vil lære og 
blive bedre til:
-At blande/give medicin, herunder pressorstoffer 
og antibiotika.
-At tage a-punkturer, blodprøver, dyrkninger, EKG 
og lign.
-At gå stuegang med læger fra forskellige 
afdelinger.
-At blive fortrolig med elektronisk kardex (QS) og 
snuse til grønt system.
-At arbejde selvstændigt – med ansvar for en 
patient.
-At blive oplært og blive fortrolig med at køre 
kontinuerlig hæmodialyse (aktuelt på nye 
Aquarius maskiner).
-At kunne arbejde med alle ikke allerede 
nævnte ting, der hører til på en intensiv afdeling 
– såsom psykisk observation, personlig pleje 
af patienten, arbejde med pårørende, akutte 
livreddende procedurer (hjertestop, intubation), 
opsætning af respirator/BiPAP/CPAP og meget, 
meget mere. 
Vi forventer at du opfylder følgende:
-Har min. 400 VT timer. Dette kan der dispenseres 
fra, forudsat tidl. relevant arbejde.
-Har bestået farmakologi på den gamle stud-
ieordning. Er du på den nye studieordning er 
kravet afsluttet 6. semester.
-Kan tage min. 8 vagter om måneden i det første 
halve år (for at få noget rutine), og at du bliver 
på holdet min. 1 år (for at afdelingen og holdet 
har glæde af dig).
-Er selvstændig, fleksibel og engageret, og at 
du selv har lyst til at gøre en indsats for at blive 
dygtigere.
-Kan tage 16 lønnede vagter (VT-løn 8 med ventil 
og 8 med en sygeplejerske).
-Du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Løn : CARD - løn

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest 
fredag d.25.maj kl. 10.00
Ansøgning via www.fadl-vagt. dk- københavn 
– Tilmelding til hold – Mærket ”Hold 4102”

Yderligere informationer:
Kontakt venligst adm. Sygeplejerske Gry Orkel-
bog tlf.nr 35245402 eller mail go@fadl.dk 

NYT HOLD 4404
Neurologisk overvågning

Glostrup Hospital Neurointensiv afdeling H17 
søger 8-10 erfarne FADL-vagter til neurologisk 
overvågning.

Arbejdet består i anfaldobservation og an-
faldregistrering med henblik på udredning af 
epilepsi og evt. kir. behandling. Når der ikke er 
patienter til neurologisk overvågning, forventes 
det at holdet er med i plejen på afdelingens 

Krav :
·Du skal kunne arbejde selvstændigt
·Skal kunne tage 4-6 vagter pr. mdr.
·Have bestået 4 semester
·Have minimum 300 SPV- timer, gerne flere 
·Du skal have et gyldig akkrediteringskort

Løn og ansættelsesvilkår: i henhold til gældende 
overenskomst.
Til orientering vil udvælgelsen blive foretaget af 
klinisk neurofysiologisk kliniks ledelse.

Ansættelsessamtaler vil ske i uge 32. Lønnet 
oplæring i august, med selvstændig start 1 
september.
Ansøgningsfristen: Tirsdag den 12. juni kl.10.00. 
Tilmelding gerne via hjemmesiden www.fadl-
vagt.dk- København – Tilmelding til hold 

Hvis der er spørgsmål kan du kontakte Adm. 
sygeplejerske Gry Orkelbog på
telefon 35 24 54 02 eller mail go@fadl.dk
Yderligere information om klinisk neurofysiologisk 
afdeling kan ses på www.rigshospitalet.dk

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD 
4201 SØGER 3 NYE MEDLEM-
MER

Holdet er tilknyttet den akutte og den kroniske 
hæmodialyseafdeling på Rigshospitalet.

Arbejdet består i første omgang i at starte og af-
slutte dialysebehandlinger på kroniske patienter. 
Dette indbefatter selvstændig vurdering af 
væsketræk, overvågning af patient, IV-medicin-
ering, stuegang med læge, blodprøvetagning, 
EKG m.m. I forløbet vil du blive fortrolig med 
behandling af svære blodtryksfald og initial 
hjertestopbehandling.

Når du har fået noget erfaring, er der mulighed 
for at arbejde på den akutte afdeling, hvor der 
bliver stillet høje krav til din kompetence og 
selvstændighed. Hér vil der yderligere være 
mulighed for at dialysere på intensiv- og andre 
afdelinger på RH, tage akutte tilkaldevagter i 
nattetimerne hjemmefra samt varetage special-
behandlinger som plasmaseparation.

Generelt tilbyder vi gode arbejdsforhold på lige 
fod med afdelingens sygeplejersker, korte dag- 
og aftenvagter á 7 timer med mulighed for dob-
beltvagter, god løn samt et klinisk spændende 
arbejde med udviklingsmuligheder.

Vi kræver af dig, at du mindst er på 6. semester, 
har 150 VT-timer eller lignende relevant erfaring, 
samt at du selvfølgelig er sød, rar og fleksibel og 
er indstillet på at tage 8 vagter om måneden for 
at holde kompetencen ved lige. Efter ca. 1 år 
på holdet kan du gå på pension, hvilket betyder, 
at du kan nøjes med at dække 4 vagter om 
måneden. Det forventes, at du bliver på holdet 
i mindst et år. Ansøgere fra de tidlige semestre 
foretrækkes.
Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort for 
at kunne søge en stilling på holdet. 

Oplæring består i 11 lønnede følgevagter: 5 
teoretiske og 5 praktiske med erfarne studenter 
samt 1 med en erfaren sygeplejerske.
Oplæringen finder sted hurtigst muligt efter 
ansættelse og dagene aftales individuelt, så de 
passer.
Samtaler vil blive afholdt umiddelbart efter 
nedenstående frist.

Vi har holdmøde en gang om måneden, hvor vi 
som regel får en god middag og lidt pils. 

Ansøg hos FADL inden fredag d.25.maj kl.10.00 
via www.fadl-vagt.dk - København – Tilmelding til 
hold – Hold 4201 

For yderligere spørgsmål, kontakt holdleder 
Anders Peter Skovsen på aps@stud.ku.dk eller 
22243265.

VT-HOLD 4402 SØGER NYE 
MEDLEMMER TIL THORAXKIRUR-
GISK INTENSIV PÅ RH.

Kan du ventilere, suge og trække en A-
gas? Så har vi jobbet til dig!

Vi er et fast afdelingshold på Rigshospitalets 
thoraxkirurgiske intensivafdeling, afsnit 4141. 
Det er en stor afdeling med mange forskellige 
spændende patienter, hovedsagelig coronar 
bypass- og klapopererede patienter. Desuden 
lunge- og oesophaguskirurgiske patienter, hjerte- 
og lungetransplanterede patienter samt børn 
opereret for kongenitte hjertefejl.

Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle 
NV samt DV i weekenden. Vi er et socialt velfun-
gerende hold. Vi er altid 2 ventiler på arbejde 
samtidigt, og kender alle hinanden, hvilket gør 
det let at komme af med vagter. Vi holder nogle 
gode holdmiddage, og nogle endnu bedre 
fester.

Vi forventer at du har lyst til at være en del af 
holdet, og at du er stabil.

Du skal kunne tage 25 vagter inden for de første 
3 måneder, og herefter min. 6 vagter pr. måned. 
Pga. afdelingens størrelse og de mange forskel-
lige patienter, er det nødvendigt med en grundig 
indføring. Fordelen er, at man lærer en masse. 
Efter 1 år på holdet er der mulighed for at gå 
ned til 4 vagter pr. måned.

Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på 
afdelingen.

Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på 
holdet mindst et år.

Ansøgningsfrist er d. 15. juni kl. 1200. Dato for 
ansættelsessamtaler er endnu ikke fastsat. Føl-
gevagter afholdes i juni/juli, således at ansatte vil 
være vagtaktive fra juli 2007.

Yderligere info fås hos holdleder: Nicolai Preisler: 
6177 8982 npreisler@hotmail.com
Ansøg via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding andre.

intermidiere afsnit. 

Du kan kunne arbejde selvstændigt og har stor 
ansvarsfølelse og have et ønsker om høj kvalitet i 
opgaveløsning.

Arbejdstiden: Fra Mandag kl. 8.00 til fredag kl. 
15.00 i ulige uger.
Hvis holdet ønsker det, er der mulighed for 12 
timervagter.
Holdet er ikke dækkende weekender eller hel-
ligdage. 

Oplæring: Afdelingen har udarbejdet et 2 dages 
oplæringsprogram (obligatorisk fremmøde).

Krav:
-   Bestået 6. semester 
-   Min. 400 SPV-timer
-   For at sikre rutine, min. 4 vagter á 8 timer eller 3 
á 12 timer pr. mdr.
-   Gyldigt akkrediteringskort

Obs. Tidligere erfaring, højt semestertrin og SPV-
timer vil blive prioriteret i udvælgelsesprocessen.  
 
Løn: CARD-holdløn + tillæg 

Ansøgningsfrist: Fredag den 25. maj kl. 10.00. An-
søg via www.fadl-vagt.dk - København - tilmeld-
ing til hold - Hold 4404.

For yderligere oplysning kontakt Afdeling Syge-
plejerske Lillian Dalsgaard tlf. nr. 43233817 eller 
Ledende oversygeplejerske Hanne Rensch tlf. nr. 
43232922.
Information om afdelingen kan ses på www.
neurokirurgisk.dk
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indføre alt hvad de studerende måtte ønske, men 
i Demokratiske Medicinere opfatter vi det som et 
vigtigt udgangspunkt for planlægningen af studiet 
at være ordentligt informeret omkring de studer-
endes holdninger. Hverken mere eller mindre.

Jens Helby Petersen, medlem af 
studienævnet for Demokratiske 
Medicinere

STUDENTERPOLITISK GØGL 
FRA DEMOKRATISKE MEDICI-
NERE
Omsider kommer 
der syge/re-eksamen 
på 4. semester - og 
mindre udenadslære 
i biokemi-delen af 
eksamen. 

Hvad sker der med 4. 
semester i efteråret?
På sidste studienævnsmøde blev planen for 4. se-
mester i efteråret endeligt vedtaget. Studienævnet 
har gennem den seneste tid debatteret forskellige 
modeller for hvordan arbejdspresset og dumpe-
procenten på 4. semester kunne nedbringes. Et af 
forslagene gik på at opdele semesteret i to mindre 
eksamener, men uden at indføre syge/re-eksamen 
eller ændre væsentligt på indholdet. Et andet for-
slag gik på at indføre syge/re-eksamen, og samtidig 
ændre hjælpemidlerne til biokemidelen af eksa-
men, således den kommende eksamen kommer til 
at handle mere om forståelse for faget, og mindre 
om udenadslære af enzymnavne mv. Studienævnet 
endte med at vedtage sidstnævnte løsning, hvilket 
også er den løsning vi i Demokratiske Medicinere 
arbejdede for. Der vil således fremover være syge/
re-eksamen på 4. semester, ligesom vi forventer at 
semesteret vil blive mindre presset, når mængden 
af udenadslære i biokemi mindskes markant. Syge/
re-eksamen afholdes første gang i august 2008, men 
det er nu muligt for de der måtte være uheldige 
at dumpe 4. semester til vinter, at forsætte på 5. 
semester i foråret, og gå til 4. semesters syge/re-
eksamen i august 2008. Vi mener ikke der er tale 
om en nedprioritering af biokemi-faget – ændrin-
gen handler udelukkende om at fokusere mere på 
klinisk relevant forståelse af biokemien, og mindre 
på udenadslære af enzymnavne. Samtidig håber vi, 
at dette kan medvirke til at nedbringe den noget 
høje dumpeprocent på semesteret.

Hvorfor ikke spørge de studerende?
I forbindelse med debatten omkring 4. semester 
spurgte Demokratiske Medicinere i flere omgange, 
hvad de nuværende 4. semestersstuderende syntes 
ville være bedst, gennem spørgeskemaer til fore-
læsningerne. Ved seneste rundspørge blev alle 
tilstedeværende 4. semestersstuderende spurgt, 
om de ville foretrække at beholde semesteret som 
det har været tidligere, om de ønskede en opdeling 
i flere mindre eksamener, eller om de ønskede 
indført syge/re-eksamen kombineret med mindre 
udenadslære i biokemi. Der var 100 studerende 
der svarede – heraf ønskede 64 syge/re-eksamen og 
mindre udenadslære, 33 ønskede opdeling i min-
dre eksamener, 2 ønskede at bevare den tidligere 
ordning, og en enkelt valgte svarmuligheden ”ved 
ikke”. En sådan afstemning er naturligvis ikke en 
skudsikker videnskabelig undersøgelse, men den 
var med til at fortælle os at syge/re-eksamen og 
mindre udenadslære var den mest hensigtsmæs-
sige løsning på 4. semester. Vi mener at sådanne 
”meningsmålinger”, med fordel kunne udføres af 
studienævnet i en lang række sager, hvor det vil 
være gavnligt at kende alle studerendes opfattelse 
af sagen. 

Studienævnet kunne sagtens spørge 
alle studerende
Fakultetet råder via PUCS over et udmærket evalu-
eringsværktøj, der også vil være mere præcist og 
professionelt, end de muligheder vi har i at uddele 
spørgeskemaer ved forelæsninger. Vi modtager alle 
sammen e-mails med spørgeskemaer omkring eval-
ueringer af undervisningen på de enkelte kurser, 
men hvorfor ikke også spørge os alle om de emner 
der ikke har direkte forbindelse til undervisningen? 
Jeg er ganske sikker på, at langt de fleste studer-
ende har en holdning til en lang række forhold ved 
studieordningen, og at det ville være en stor fordel 
for studienævnet at vide hvad alle mener. Det er 
bare ikke godt nok, at kun de studerende der er 
særligt interesserede, har mulighed for at troppe 
op til et møde og blive hørt – jeg opfatter det som 
vores pligt som repræsentanter for de studerende, 
at arbejde for at sikre at alle studerende bliver 
hørt. Selvfølgeligt kan studienævnet ikke altid 

LEDIGE RESTPLADSER MED 
IMCC EXCHANGE

IMCC Exchange har to restp-
ladser til en måneds kliniko-
phold (VKO godkendt) tilbage 
til næste semester:

Skotland – Edinburgh, på in-
tern medicinsk afdeling. Skal 
afholdes i perioden 31.03.08-
24.04.08 

Ukraine. Flere forskellige afdelinger mulige. Kan 
afholdes i perioden fra september 07 til og med 
marts 08

Du betaler 1800 kr. for pladsen samt logi og typisk 
et måltid om dagen. Flybillet m.m. er for egen 
regning.

Kontakt Mie for mere info på mie.
hestbech@gmail.com

Vi minder igen om pinsefesten. 

Tag dig selv eller nogen venner under armen og 
deltag i forårets mest ”åndede” fest. Husk, at 
ordet ”Spiritus” betyder ånd. Den spiritus, som 
vi drikker, er vinens ånd, og den kan være med 
til at bane vejen for andre former for ånd… Du 
er velkommen!

Med venlig hilsen

Lise Lotz og Nicolai Halvorsen 

Studenterpræsternes Pinsefest
Dato: fredag 25. maj 2007
Tid-1: kl. 17.30
Optaktsgudstjeneste i Skt. Johannes Kirke,
Sankt Hans Torv, 2200 Kbh. N
Tid-2: kl. 18.30
Velkomst i Johannesgården, Blegdamsvej 1, 
kælderen

Aftenen vil indeholde masser af god mad, sangdyst, 
levende musik ved The Kubes (www.myspace.
com/thekubes) og masser af Spiritus – både som 
alkohol og som Ånd & Fællesskab!

Vi slutter kl. 23.59.

Tilmelding er nødvendig på pinsefest@hotmail.com 
– senest onsdag den 23. maj
Pris: kr. 75,- betales i døren.

Pinsefesten er arrangeret af Studenterpræsten 
på Natur og Sund, Studentermenigheden i Indre 
By og Studentermenigheden på KUA (www.
ku.dk/praesterne)

Studenterpræstens Debatforum: 
”Videnskaben og alt det andet”
Tid: Hver 2. tirsdag (i ulige uger) fra 15.15 – 17.15; 
semesterets næste møde er den 22. maj.
Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1B, 1. sal, 
2200 København N

Nærmere oplysninger kan fås på 28 75 70 94 eller 
pnh@adm.ku.dk

Den Røde Tråd – strikkecafé: Nu med 
bamser!
Tid: Torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

Vi støtter projektet www.motherbearproject.org, 
men alle er velkomne til at strikke lige præcis det, 
som de har lyst til. 

Nærmere oplysninger kan fås på 35 32 70 94 eller 
lotz@adm.ku.dk
 
Studenterpræsten står til rådighed

Præsten står til rådighed som samtalepartner; du 
kan komme anonymt og tale med præsten om det, 
der trykker dig, hvad enten det er stort eller småt. 
Det kan handle om eksamensangst, ensomhed, 
kærestesorg, studiestress, dårligt humør eller 
andet, og det behøver altså hverken at handle om 
tro eller kristendom. Præsten fører ingen journaler, 
og der er som regel ingen ventetid.

Du kan komme i studenterpræstens træffetid på 
Panum (onsdag og fredag efter aftale eller torsdag 
11-13). Du kan bestille en tid på 28 75 70 94 eller 
pnh@adm.ku.dk 

Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal 
giftes eller have dit barn døbt.

Husk at du på vores hjemmeside www.sund.
ku.dk/praest kan tilmelde dig vores nyhedsbrev og 
løbende blive orienteret om arrangementer mm.

www.sund.ku.dk/praest
Mail: pnh@adm.ku.dk / mobil: 28 75 70 94

SIDSTE UDKALD HVIS DU 
VIL HAVE ET AOW KURSUS I 
LYSEKIL TIL SOMMER!

PUC tager til Lysekil lør 7. juli kl. 10 fra Kbh. og 
kommer hjem igen lør 14.juli sent om aftenen.

Vi holder et Advanced Open Water kursus de første 
3 dage af turen, hvorefter alle har mulighed for at 
dykke selv på et af Skandinaviens fedeste steder, 
med vægdyk ad libitum :)
Lysekil er Skandinaviens dykkermekka, ca. 70km 
nord for Göteborg.

For allerede AOW dykkere, er der et Nitrox 
kursus de første dage :) Dykkere som allerede er 
AOW/Nitrox eller derover, er også velkomne til at 
tage med og dykke.

Prisen er som sidste år. Det skal bemærkes at en 
uges dykkerferie med inkluderet kursus ikke fås 
billigere... :)

3.500kr (+mad) v. leje af fuldt udstyr + 750kr til 
Padi for bog og cert
3.350kr (+mad) v. leje af luftsæt + 750kr til Padi 
for bog og cert
3.150kr (+mad) v. leje af flaske + 750kr til Padi 
for bog og cert
2.900kr (+mad) v. eget udstyr. + 750kr til Padi 
for bog og cert
Hertil skal evt. tillægges indmeldelsesgebyr (150kr) 
og kontingent (350/550kr) til PUC for 2007.

Det er nu, at man skal indbetale depositum, hvis 
man gerne vil have en af de sidste pladser på denne 
super fede tur!
Dvs. depositum på 1.500kr til PUCs konto ASAP: 
Reg: 6610 Konto: 1764975 og en mail til info@puc.
nu.
Sidste frist for indbetaling af restbeløb er man 
4. juni.

Vi glæder os til en dejlig tur med en 
masse dejlige mennesker :)

Mere info på www.puc.nu

INDRE ORGANER



16

PSYKIATRI!!!
Er du også tosset med psykiatri?

Nu har du muligheden for at komme til 
foredrag og konferencer og mødes med 
andre medicinstuderende, der deler din 
interesse i panums nye undergruppe 
PMS!

Hvis du vil være med i planlægning, 
lave PR eller bare høre mere om hvad 
vi laver, så meld dig til grupperum-
met PMS på punkt.ku.dk (søgeord: 
psykiatri).

PMS
– Psykiatri for medicinstuderende

KOM TIL SEX-
EKSPRESSENS 
SOMMERSEMI-
NAR!

Hvad nu?
Kom på Sexekspressens 
sommerseminar! -her 
bliver du uddannet guide, 
så du kan tage ud på 
folkeskoler og undervise 
i seksualoplysning. Der 
vil være oplæg som kommunikation & formidling, 
prævention & kønssygdomme, pornoficering af 
samfundet, kærlighed og første gang samt fest og 
massere af hygge. 
I år vil vi endnu engang deltage i et fælles seminar 
sammen med Århus og Odense.
Så sæt kryds i kalenderen - vi glæder os til at 
se dig!

Hvornår?
Hele herligheden kommer til at foregå i uge 34 
(mandag-fredag)
-og koster kun den lille sum af max. 400 kr.(-som 
er inkl. kost og logi OG transport) 

Hvor? i Odense, (og vi tager af sted i samlet trop.)

Hvad laver sexekspressens guider? 
Vi tager ud og underviser folkeskolens 7-10. klasser 
i seksualitet, krop og følelser. 

Hvad får jeg ud af det?    
·Du kommer med i en af Panums mest sociale 
grupper. 
·Du lærer andre at kende på tværs af semes-
trene.
·Du opdaterer din faglige viden eller lærer noget 
nyt.
·Du får træning i undervisning og formidling.
·Du får større indblik i ungdomskulturen lige nu.
·Du kommer med til hyggelige eftermiddage og 
vilde fester.

Hvordan kommer jeg med?
Du sætter kryds i din kalender, tilmelder dig og 
din læsemakker, 
og glæder dig til en fantastisk dag. 

Mail til Karina på plystrold@hotmail.com

Kom og bliv en del af Panums hyggeligste og fes-
tligste basisgruppe! 

PS. Sexekspressen er naturligvis for alle medcin-
studerende, -så kom selvom du er på første eller 
sidste!

Dagens Medicin, nr.16, 18. maj 2007:

LYT TIL DE UNGE
Af Kristian Lund 
chefredaktør, Dagens Medicin

De voksne læger burde være ellevilde af 
begejstring over den nye generation af kol-
legaer.

For nu en uge siden valgte de lægestuderende 
at gøre noget historisk – de gik i demonstra-
tion. Så rasende er de over den nye aftale, 
som Sundhedsministeriet har indgået med 
Lægeforeningen og de Yngre Læger. Vreden 
gælder ganske særligt reglen om, at de skal 
træffe deres specialevalg blot fire år efter, at 
de har opnået deres eksamen.

Fra Panum til Christiansborg gik de med 
deres bannere: ‘Læger uden chancer’ eller 
‘Fedt! Så fik vi løst lægemanglen – i Sverige’. 
Omkring 1.000 studerende deltog, og det er 
imponerende, når man tager i betragtning, at 
der for nærværende er ca. 7.000 studerende, 
hvoraf 4.000 bor i Århus eller Odense. Neden 
for Christiansborg råbte de deres protest ud 
til politikerne inde bag murene. Historien 
melder – foreløbig – intet om, hvorvidt de 
lægestuderende blev hørt. Virkningen vil 
også først vise sig senere, når summen af 
mange andre protester føjer sig til og sætter 
beslutningstagerne bag aftalen under pres.

Det pres kommer nemlig ikke kun fra de 
studerende. De unge bistås af mange andre 
læger, der bare har valgt andre måder at pro-
testere på. På debatsiderne i Dagens Medicin 
er flere kritiske indlæg. Her er til eksempel 
en kreds af uhyre prominente navne fra 
Rigshospitalet, der påpeger, at fireårsreglen 
skaber alvorlige problemer for forskningen. 
Det er muligt at få dispensation fra reglen, 
f.eks. kan en barsel kompenseres fuldt ud. 
Men det kan en ph.d. ikke. Den kompenseres 
kun halvt, og det vil – mener lægerne fra 
Rigshospitalet med rette – afskrække mange 
fra at gå i gang med en ph.d. Den regel, der 
her gås til angreb på, virker da også helt 
tosset, så mon ikke politikerne vil vælge at 
rette den fejl.

Hvad det hele skal føre til, er usikkert. Det 
eneste sikre er, at systemet slår ring om 
sig selv. De studerende opfattes vist som 
møgirriterende og forkælede. Det indtryk 
får man.

Det er da også typisk, at demonstrationen 
ikke er blevet nævnt med et eneste ord 
hverken i det nyeste nummer af Ugeskrift 
for Læger eller på Lægeforeningens hjemme-
side. Siden demonstrationen er der ellers lagt 
masser af nyheder ind på www.laeger.dk. På 
selve dagen valgte Lægeforeningen imidler-
tid at prioritere tre andre nyheder: en om 
Region Sjællands sygehusplan, der betegnes 
som uambitiøs, en anden nyhed om støtte til 
forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 
og endelig en historie om, at et ægtepar 
har fået årets Røgfri Pris. Men de voksne 

i Lægeforeningen syntes altså ikke, at der 
skulle sættes plads af til de unges historiske 
demonstration, som ellers omfattede hver 
syvende af landets lægestuderende.

Systemet har åbenbart valgt at tie de læges-
tuderendes demonstration ihjel. Det hele 
efterlader det indtryk, at Lægeforeningen i 
virkeligheden skammer sig over at have sat 
sit navn på aftalen, og det indtryk besty-
rkes af den leder, som formanden for Yngre 
Læger, Mette Worsøe, har fået æren af at 
skrive i Ugeskriftet. Lederen handler netop 
om fireårsreglen. Her stiller YL-formanden 
selv spørgsmålet: »Er fireårsreglen virkelig 
Yngre Læge-politik?« Hun svarer selv: »Nej.« 
Derefter får læserne serveret den gedigne 
nyhed, at både YL og Lægeforeningen reelt er 
imod fireårsreglen, og at fagforeningslederne 
kun gik med til aftalen, fordi man fik andre 
sejre i betaling. Læserne får også at vide, at 
fireårsreglen var et fait accompli, opfundet 
af ministeriet. Ingen kunne have forhindret 
denne regel.

Men hvis fagforeningscheferne har det 
synspunkt, hvorfor forsøger de så at tie de 
studerendes aktion bort? De er jo enige – alt-
så bortset fra, at foreningens politikere har 
ment, at man kunne sælge ud af sin politik 
for at opnå andre fordele. Den handel synes 
de studerende altså ikke om, men derfor kan 
de ’voksne’ vel godt behandle de unge med 
respekt. Deres synspunkt er jo lige så le-
gitimt, og de studerende er trods alt dem, der 
bliver mest berørt i denne sag. Hvorfor skal 
de studerende behandles så stedmoderligt. 
Det kan kun føre til frustration, at de unge 
sættes uden for døren. Lægeforeningens 
topfolk burde studere, hvordan de politiske 
partier håndterer deres ungdomsafdelinger. 
Ofte har de unge politikere stor betydning for 
den såkaldte branding af et parti. Det samme 
udbytte kunne Lægeforeningen få af sine 
unge – hvis man altså ønskede det.

Tilbage er en fornemmelse af, at fagforenin-
gerne slet ikke holder af demonstrationer. 
Måske synes lægerne, at det er lønmod-
tageragtigt sådan at stå foran Folketinget 
og råbe op.

Engang var det måske rigtig nok. Men ikke 
længere. Fremtidens læger ved godt, at det 
kræver mere opsigtsvækkende metoder, hvis 
man skal høres. Demonstrationer er en af 
mulighederne. Der er andre, også mindre 
spektakulære.

Til gengæld er det aldrig i orden bare at give 
op, og det viser de nye læger, at de ikke har 
til sinds. De bliver ved at kæmpe, selvom 
chancerne for at vinde er beskedne.

Det burde de voksne læger værdsætte. 
Måske kunne Jens Winther Jensen og Mette 
Worsøe, der begge er YL’ere, og resten af 
Lægeforeningen oven i købet tage ved lære 
af de unge.

Læs mere om demonstrationen og 4-års reglen i Dagens Medicin # 16. Du kan hente et gratis 
eksemplar af avisen på FADLs sekretariat (1.2.7.) eller se avisen på www.dagensmedicin.dk
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