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MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med 
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basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben og FADL, samt 
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til at sende det ind til os - så gør vi vores bedste for at finde plads 
til dig i bladet. 

Du kan læse mere om regler for indlæg på MOK.dk 
Deadline er Mandag kl 12, hvor vi tømmer brevkassen, mok@mok.dk
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MOK bringer dig i denne uge et indblik i den omdiskuterede Sundhedsreform 2019. Regeringen har fremlagt deres bud på en omorganisering af sundhedsvæsnet med 
en række elementer der har betydning for vores uddannelse og vores fremtid som læger. MOK har i den forbindelse skaffet udtalelser fra debattører og nøglepersoner 
i meningsdannelsen omkring den nye sundhedsreform. Her en kort oversigt -- du kan læse deres fulde interview på side 4-: 

Ellen Trane Nørby, Sundheds- og ældreminister: Ellen er del af den regering, der er kommet med udspillet om sundhedsreformen 2019. 

Helga Schultz, Formand for Yngre Læger: Helga repræsenterer vores faglighed som læger, og har visse kritikpunkter ift. regeringens udspil.  

Thomas Emil Christensen, Læge og debattør: Thomas har været aktiv i debatten om ’Det ku’ ha’ været mig’ og er stærk modstander af visse elementer i reformen. 

Jacob Rosenberg, prof. i mave-tarm kirurgi medlem i Region H regionsråd, folketingskandidat for LA: Jacob er tilhænger af reformen og kan se mange positive 
aspekter i den. 

Peder Hvelplund, Sundhedsordfører for Enhedslisten: Peder er overordnet også modstander af reformen.   

 

MOK dækker
Sundhedsreform: Patienten Først 

MOK bringer eksklusive interviews med nøglepersoner i debatten om reformen og regerings udspil.  

Kort om sundhedsreformen 
Du kan læse mere om det fulde udspil fra afsender her: 
https://www.regeringen.dk/nyheder/sundhedsreform/ 

Nærhed: Overordnet lægger reformen op til, at mere behandling overtages 
af kommuner og almen praktiserende læger. Deraf skal der også uddannes 
flere almen praktiserende læger (100) og der er sat en specifik målsætning 
om færre ambulante besøg og færre indlæggelser. Udspillet lægger også 
op til at der skal uddannes 2000 ekstra sygeplejersker frem til 2022.
 
Sammenhæng: Dette punkt er særligt rettet mod at styrke sikre 
sektorovergange. Dvs. fra indlæggelse skal det ikke være besværligt at 
sikre sammenhængende genoptræningsforløb hos kommunen og kontrol 
hos almen praktiserende læge. 

Kvalitet: Under dette punkt er der også meget konkrete forslag: Et 
landsdækkende lægevagtnummer (113) til ikke-livstruende sygdom – dvs. 
som Region Hs 1813, bare nationalt. Endvidere nævnes her også bedre 
koordinering af IT-systemer samt flere ambulancer og akutlægebiler i de 
områder med størst behov. 

Patientrettigheder: Hurtigere adgang til speciallæge samt bedre oplysning 
om andre behandlingstilbud. Endvidere er også nævnt ret til to dages 
ophold på sygehus for førstegangsfødende. 

Ændret organisering: Regionsrådene nedlægges, men der oprettes fem nye 
sundhedsforvaltninger der overtager regionernes opgaver og geografiske 
fordeling (uden folkevalgte politikere). Der oprettes i ny national 
myndighed (placeret i Århus) der skal stå for at udvikle og koordinere 
nationale løsninger. Endvidere oprettes 21 nye sundhedsfællesskab for 
at styrke de lokale sammenhænge. Kommuner varetager fortsæt vanlige 
opgaver som hjemmepleje, genoptræning og sundhedsfremme.    

Selve finansieringen og den nye incitamentsstruktur (dvs. hvad man skal 
gøre som sygehus/kommune etc. for at få penge) er et helt kapitel for sig. 

Hvis du vil læse mere:
Lægeforeningen har en hel temaside til reformen: 
https://www.laeger.dk/sundhedsreform-2019 

Ugeskrift for læger har ligeledes et stort temanummer: 
http://ugeskriftet.dk/sundhedsreform 

Hvis du ønsker et ikke-lægeligt indblik har alle større danske aviser også 
gode opsummerende temaartikler.  

Af Anders & Andrea //MOK.red
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Siden 2001 har det danske 
sundhedsvæsen gennemgået en  
markant udvikling 
Men der er stadig store udfordringer 

Regionernes øvrige opgaver, som ikke 
hører naturligt sammen med sundhed, 
flyttes til kommunerne og staten  Det 
skal sikre en mere enkel, effektiv og 
sammenhængende opgaveløsning 

Ellen Trane Nørby Thomas Emil Christensen Jacob Rosenberg Peder Hvelplund Helga Schultz
Sundhedsminister (V) Læge og debattør Regionsrådsmedlem (I) Sundhedsordfører (Ø) Formand, Yngre Læger

 Hvilke problemer 
ser du i den måde, vi 
har organiseret vores 
sundhedssystem på 
nuværende tidspunkt?

– og hvilke løsninger 
ser du?

Vores nuværende sundhedsvæsen er simpelthen ikke gearet til det 
stigende antal ældre borgere og kronikere, der kommer. Reformen 
handler derfor om at ruste sundhedsvæsenet til den udvikling, så 
patienterne får en mere sammenhængende og nær behandling af høj 
kvalitet. 

Vi løfter sundhedsvæsenet ekstraordinært med 6 milliarder kroner 
til moderne sundhedshuse, større lægepraksisser og kompetenceløft i 
det nære sundhedsvæsen. Vi opretter en national kvalitetsplan og 21 
sundhedsfællesskaber, hvor kommuner, læger og sygehuse forpligtes til at 
samarbejde og koordinere indsatsen for patienterne.

Sundhedsvæsenet er organiseret, så Folketinget hvert år udleverer såvel ønskeliste som 
pengepose til regionerne. Herefter er det så regionernes opgave, at føre ønskerne ud i livet for 
de leverede midler. Det er en umulig model. Folketinget leverer selvfølgelig en ønskeliste, der er 
ti-fold større end midlerne rækker, og peger herefter fingre af regionerne, når ønskelisten ikke 
realiseres. Centralmagten hersker således uhæmmet, men fralægger sig samtidig ethvert ansvar 
for konsekvenserne af egne beslutninger. I modsætning til regionspolitikerne – der oftest kun er 
politikere på deltid - har Folketingets politikere ingen forankring i virkeligheden. 

Man kan imidlertid ikke lede fornuftigt fra en parallelverden. Formentlig ville sundhedsvæsenet 
hurtigt undergå mærkbare forbedringer, hvis Folketinget blev frataget indflydelse på 
sundhedsvæsenet. Jeg mener, at sundhedsvæsenet skal have en politisk ledelse, men alle 
politiske beslutninger burde træffes af lokalt forankrede politikere. Det er et kæmpe problem, at 
de ansvarlige bag de politiske beslutninger ikke risikerer at møde deres vælgere i Lokalbrugsen 
til en spontansamtale lidt inde i valgperioden. Fagfolk burde stå for at drive sundhedsvæsenet 
fagligt forsvarlig inden for de fastsatte økonomiske rammer. Der er et betydeligt potentiale 
for effektivisering og forbedring, hvis sundhedsvæsenet drives med udgangspunkt i faglighed 
fremfor det nuværende MBA-regimes mål- og resultatbaserede styring, der sekunderes af 
Folketingets uvedkommende initiativer og indblanding.

Det er et problem, at vi har 5 regioner, som 
konkurrerer med hinanden og laver ”kassetænkning”. 
Det kommer ikke patienterne til gode. 

Samtidig giver det regionale forskellig i tilbuddet til 
borgerne, og det kan vi som læger ikke støtte. Det skal 
ikke være postnummeret, som afgør, hvornår man 
f.eks. tilbydes en operation. 

Endelig fortjener almen praksis en mere central plads i 
det samlede sundhedstilbud.

Et af de største problem i sundhedsvæsnet lige nu er den 
store administrative byrde der ligger på personalets skuldrer 
og som fjerner fokus fra det kliniske arbejde. Sammen med 
underbemanding i alle personalegrupper giver dette et dårligt 
arbejdsmiljø, stress for personalet og medfører en forringet 
behandling af patienterne. Samtidig medfører en stigende mistillid 
til sundhedspersonalet en tendens til defensiv behandling og 
endnu mere dokumentation. 

Derfor ønsker Enhedslisten med et økonomisk løft at give 
mere tid til patientbehandling på hospitalerne, mindre unødig 
dokumentation, en differentieret behandlingsgaranti hvor 
alvorlige sygdomme prioriteres over mindre alvorlige og et 
markant løft af psykiatrien. 

Vi er helt enige i behovet for at styrke det primære sundhedsvæsen (AP, 
Speciallægepraksis, kommunerne) efter fokus i mange år har været på 
hospitalerne. Og samarbejdet mellem de forskellige sektorer kan med fordel 
forbedres.
Her kunne man indenfor den eksisterende struktur intensivere samarbejdet om 
de udvalgte, relevante patientgrupper, fx med udgangspunkt i de mange gode 
eksempler, der findes rundt omkring. 

Hvad ser du som 
den største fordel 
ved den foreslåede 
sundhedsreform? 

– hvilke ulemper er der?

Den største fordel ved sundhedsreformen er, at det er en gennemarbejdet 
og langsigtet plan for vores sundhedsvæsen, som både ser på geografisk 
og social ulighed – der er ikke nogle lappeløsninger over det her.

Jeg ser ingen fordele ved den foreslåede reform ud over, at Sundhedsplatformen afskaffes i Øst.
Strukturreformen i 2007 var den største reform af den offentlige sektor nogensinde. Den skulle 
føre vores offentlige sundhedsvæsen frem til verdensklasse. 

Naturligvis er det useriøst, hvis en reform af den størrelse er forældet efter kun 11 år, og inden 
den overhovedet er implementeret. Men de politiske reformer holder bl.a. sundhedsvæsenet i 
en flydende forandringsproces, så al kritik i sidste ende kan afværges ved, at den er forældet i 
det øjeblik den fremsættes. Alting laves jo om hele tiden. 
Smart for politikerne. Rigtig skidt for patienterne.

Fordele: 1) Vi får en professionel ledelse af 
sygehusvæsenet i stedet for en politisk ledelse. 
Det er tiltrængt på det regionale niveau. 2) Vi får 
forpligtet kommunerne til at tage ansvar for den 
færdigbehandlede patient på sygehuset. 3) Flere 
opgaver varetages af praksis-sektoren, som er 
borgernært og rationelt. 

Ulemper: 1) Jeg er nervøs for, at de kommende 
sundhedsforvaltninger (en for hver af du nuværende 
regioner) bliver uændret store. Man bør udnytte 
chancen til at reducere disse administrative monstre, 
når nu man ændrer strukturen. Måske kunne de helt 
undværes (det ville kræve en udvidelse af opgaverne 
for sundhedsfællesskaberne og for Sundhedsvæsen 
Danmark, mend et ville givetvis være rationelt)?

Den største fordel er, at regeringen har givet sundhedsvæsnet 
den helt rigtige diagnose nemlig at centraliseringen er gået for 
vidt. Derimod er Enhedslisten ikke enig i den kur der er lagt 
op til. Vi mener at de højt specialiserede behandlinger skal ske 
centralt og de mere brede specialer skal fordeles ud. Dog vil vi 
ikke lægge ansvaret for behandlingen af kroniske patienter ud 
til kommunerne, da mange kroniske patienter er multisyge og 
kræver specialistbehandling. Vi er enige i at afskaffe 6-års reglen, 
som vi fra starten har været modstandere af. Vi ser meget positivt 
på at oprette flere specialestillinger i almen medicin. 

Den største ulempe er, at regeringens udspil til en sundhedsreform 
ikke sætter flere ressourcer af til at løse det stigende pres på 
sundhedsvæsnet. De sidste 15 år har hospitalerne skulle spare 
2% om året og mange afdelinger er så økonomisk presset at de 
mangler ressourcer, ikke en ny (ressourcekrævende) reform.   
Overordnet er vi imod at erstatte de demokratiske organer der 
er i regionerne med en ny bureaukratisk model, som ikke er til 
at gennemskue for de ansatte og for patienterne. Der er lokale 
forhold ude i landet, som kræver lokal beslutningstagen.  

Vi er glade for de ekstra introduktions- og hoveduddannelses-stillinger i almen 
medicin og afskaffelse af seksårsfristen. 
Vi mener, stillingerne i almen medicin kan besættes, hvis regionerne og AP 
sikrer, der er et godt uddannelses- og arbejdsmiljø og ordentlige vilkår i øvrigt. 
Der skal tages udgangspunkt i den enkelte yngre læges ønsker og behov. Det er 
oplagt at bruge Lægedækningsudvalgets anbefalinger om bl.a. sammenhængende 
uddannelsesforløb, for at gøre stillingerne attraktive i udkantsområderne. 
Vi er tilfredse med, at forløbene kommer udover den gældende dimensionering for 
2019 og 2020 – men vi savner klar tilkendegivelse af, hvad der skal ske fra 2021 og 
frem - og med de andre nødlidende specialer.
Vi er imod nedlæggelse af regionsrådene og ser en risiko for tab af faglighed og 
politisk føling med patienternes behov i de nye statsligt udpegede bestyrelser. Vi ser 
et udbygget bureaukrati og et teknokratisk ledet sundhedsvæsen med manglende 
plads til fagligheden både ledelsesmæssigt og i klinikken. Vi er ikke modstandere af 
forandring, men vi skal tro på, at det, der sættes i stedet, vil give borgerne et bedre 
sundhedsvæsen, end det den aktuelle struktur leverer (...)

Det er svært at se, at den forudsatte besparelse på 1,5 mia. kr. ligger ligefor, 
eller at de 6 mia. kr. rækker som forudsat. Vi frygter, at ressourcer, herunder 
nærhedsfinansieringen, flytter ud fra sygehusene uden tilsvarende opgaveflytninger. 
Dertil indebærer den demografiske udvikling, at presset på sygehusene stiger 
voldsomt de kommende år - og at der vil være voksende pres på både indlæggelser 
og ambulante besøg, som overstiger de reduktioner, regeringen forudsætter i 
sit udspil. Vi er tilmed usikre på, at regeringens forudsætninger om reduktion i 
ambulante besøg og indlæggelser er realistiske.

Hvordan kommer læger 
og medicinstuderende 
til at kunne mærke 
en mulig reform af 
sundhedsvæsnet?

Sundhedsreformen skal forhindre, at hospitalslægerne drukner i patienter. 
Men det er ikke nok bare at få flere patienter behandlet i det nære – for lige 
såvel som hospitalslægerne er pressede, er lægerne i almen praksis det også. 
Derfor ser vi med reformen også på, hvordan vi kan få uddannet flere læger 
– især til almen praksis. Vi kan ikke undvære lægerne – længere er den 
ikke. Men vi er også nødt til at se på, hvordan lægerne kan komme tilbage 
til kerneopgaverne. Derfor vil vi også uddanne flere specialpsykologer, 
sygeplejersker og SOSU-assistenter, så der er endnu flere faggrupper til at 
hjælpe lægerne og dermed også det stigende antal patienter.

Reformer lægger beslag på enorme ressourcer. Patientbehandlingen kommer til at blive endnu 
mere marginaliseret i et system, hvor alle i stedet skal mundhugges om, hvem der i fremtiden 
skal gøre hvad, hvor og hvornår. Hvor der skal opstilles målsætninger, laves handleplaner, 
opfyldes KPI’er.  Designes logoer og holdes møder og powerpoint-præsentationer med eksterne 
konsulenter. 

Kort sagt mere bullshit og pseudoarbejde. Mindre faglighed og mindre nytteværdi.

På hospitalerne kommer vi ikke til at mærke de store 
ændringer. En lille del af de ambulant kontroller vil 
overgå til praksis-sektoren. Hvis vi kan reducere de 
kommende sundhedsforvaltninger, vil vi forhåbentlig 
kunne opleve en nedgang i alle de skøre administrative 
påfund, som kommer fra regionerne. I almen praksis 
vil man forhåbentlig mærke en massiv omlægning og 
udbygning. Der kommer sundhedshuse med flere typer 
eksperter, og praksis får et tydeligere ansvar for det 
samlede patientforløb for mange patienter.

Det er desværre ikke vores indtryk, at læger og medicinstuderende 
kommer til at mærke så meget til den forslåede reform. 
Regeringens udspil er ganske enkelt ikke ambitiøst i forhold til at 
møde den kritik sundhedsvæsnets personale har rejst omkring 
pressede arbejdsforhold og dermed dårlig patientbehandling, 
omkring at forhindre den stigende tendens til defensiv medicin 
i kølvandet på #detkuhaværetmig-kampagnen, og omkring 
personalets ønske om at øge tiden til patienterne og nedsætte tid 
brugt på administration.  

De vil især kunne blive belastet af en stor strukturreform, som flytter fokus og 
æder en masse ressourcer i lang tid – og vel at mærke oveni, at arbejdsmiljøet og 
tempoet sundhedsvæsnet og ikke mindst på sygehusene i forvejen er voldsomt 
presset.

En del af reformen 
beror på et øget fokus på 
almen praksis. Hvordan 
kommer vi som 
medicinstuderende til at 
kunne mærke det?

Der er ingen tvivl om, at den praktiserende læge også fremover bliver 
et centralt omdrejningspunkt i patientbehandlingen. Derfor ser vi 
også gerne, at flere vælger en fremtid som alment praktiserende læge. 
Regeringen vil løfte antallet af uddannelsesstillinger i almen medicin 
med i alt 160 ekstra pladser i 2019 og 2020. Og det er regeringens klare 
ambition, at satsningen på almen medicin skal fortsættes i den kommende 
dimensioneringsplan for 2021-2025. 

Hertil kommer også, at vi har oprettet såkaldte sammenhængende 
uddannelsesforløb i almen medicin, så man som ung læge kan være sikker 
på at kunne tage hele sin speciallægeuddannelse samme sted. Samtidig 
regner vi med at sektoren vil blive tilført op til 100 nye ydernumre. 
Regeringen ønsker at almen praksis fremstår som en attraktiv vej for unge 
læger, blandt andet ved at etablere flere moderne sundhedshuse, hvor man 
også kan samarbejde med andre faggrupper i gode faglige miljøer. Oveni 
har vi også oprettet 250 nye studiepladser på medicinuddannelserne og 
dermed også åbnet op for kandidatuddannelser i både Esbjerg og Køge – 
det skal selvsagt også i det store og hele sikre bedre lægedækning

Glimrende, hvis almen medicin får mere plads. Det er trods alt her, at der skabes megen 
nytteværdi for få penge. Jeg tvivler imidlertid på, at fagfolkene i almen praksis kommer til at 
sætte deres præg på udviklingen. 

Praktiserende læger har jo travlt med at passe patienter, og har ikke tid til at sidde i møde 
pindemadsfedlingene fra Rambøll og McKinsey og udklække visionære idéer om disruption og 
verdensklasse og megen herlighed. Medicinstuderende kommer altså næppe til at mærke nogen 
større forskel.

Dette er ikke afgjort endnu, men der tales om at tilbyde 
undervisning i almen praksis tidligere i studiet og give 
det øget fokus generelt gennem studiet.
Jeg mener ikke, at der er noget konkret forslag på 
banen endnu.

Der er ikke umiddelbart nævnt noget i reformen omkring 
medicinstudiet og den øget fokus på almen praksis. 

I Enhedslisten mener vi at kliniske ophold er vigtige for en god 
lægeuddannelse og det er beklageligt, at de kliniske ophold er 
blevet skåret gennem de seneste år på Københavns Universitet. 
Det er alfa omega at nyuddannede læger føler sig rustet til at 
møde patienterne og får tilstrækkelig klinisk erfaring under 
uddannelsen.

Som reformudspillet ser ud, er det primært i den lægelige videreuddannelse, 
at man vil mærke en forandring i og med, at der ligger et forslag om at oprette 
flere I- og HU-stillinger og investere i, at flere yngre læger søger specialet.  Så 
forhåbentlig vil en stor del af jer have lyst til at arbejde i praksis og så skulle der 
gerne være tilstrækkeligt med uddannelsesstillinger til at det kan realiseres.

Hvilken rolle skal 
kommunerne spille i 
uddannelsen af læger?

Kommunerne skal spille en større rolle på sundhedsområdet – ikke 
mindst i de nye sundhedsfællesskaber. Og derfor vil flere og flere læger 
også komme i berøring med de kommunale sundhedsopgaver både under 
og efter endt uddannelse. Allerede i dag gør kommunerne en stor indsats, 
men vi kan også se, at kommunerne har grebet sundhedsopgaverne 
meget forskelligt an. Derfor skal en ny kvalitetsplan for det nære 
sundhedsvæsen fremover fastlægge de faglige standarder for kommunale 
sundhedsopgaver, som også vil omfatte krav til lægerne på sygehuse og i 
almen praksis. Opgavevaretagelsen i kommunerne er nemlig ofte vil være 
afhængig af, at det muligt at komme i kontakt med en læge

Forhåbentlig absolut ingen. Almen praksis ligger ikke i det kommunale ansvar men 
vil fremover stadig ligge i det der i dag er regioner, dvs. 
de nye sundhedsforvaltninger. 

Kommunernes ansvar er f.eks. genoptræning og 
forebyggelse. Kommunerne kommer formentlig ikke til 
at spille en større rolle i lægeuddannelsen end i dag.

Det er ikke kommunernes rolle at uddanne læger, da det er en 
universitetsuddannelse. 

Vi mener der skal være et samarbejde med kommunerne inden 
for fag som Socialmedicin, så de medicinstuderende kan få et 
indtryk af den behandling der gives i kommunerne. 

Jeg har spurgt sundheds- og innovationsministeren, om de ser kommunerne 
som arbejdsmarked for de yngre læger, og det afkræfter de. Jeg synes, det er 
rigtigt at fokusere på at udvikle og løfte uddannelseskvaliteten på sygehusene og 
i praksis. 

Skal/bør en reform af 
sundhedsvæsnet også 
inkludere en reform 
af den lægefaglige 
uddannelse? Hvordan?

Vi har ingen planer om at ændre grundlæggende ved den lægefaglige 
uddannelse her og nu. Men det er da klart, at vi løbende skal være 
opmærksomme på, at lægeuddannelsen følger med tiden og de krav, som 
der er til lægerne i vores sundhedsvæsen

Folketinget fik jo den idé, at turnus skulle omlægges og afkortes, for det kunne jo være lige 
meget, at turnus egentlig var en klinisk uddannelse oven på universitetets teoretiske ditto. Det 
tog man ikke så nøje, nu hvor der manglede arbejdskraft i det miserisk prægede offentlige 
sundhedsvæsen. At afskaffe turnusforløbets klinisk uddannelse i intern medicin, kirurgi og 
almen medicin var naturligvis lige så dumt som at indføre 4-årsreglen, hvilket i øvrigt skete 
i samme ombæring. En refom burde genetablere den kliniske basisuddannelse som 1.5 års 
turnus.

Som anført i spørgsmål 4 vil det være naturligt, at 
almen praksis får en mere fremtrædende plads i 
lægeuddannelsen end i dag.

Det er vigtigt at speciallægeuddannelsen og mangel på speciallæger 
inkluderes i en reform. Det er Enhedslistens klare opfattelse, at 
langt de fleste læger ønsker en speciallægeuddannelse og vi mener 
ikke man med tvang skal presse læger ud i et speciale. Derfor er det 
positivt at det nu lykkes at afskaffe 6-års reglen og vi vil arbejde for 
en udvidelse af speciallægeuddannelsen inden for de specialer hvor 
der mangler speciallæger, herunder almen medicin. 

Det ligger ikke umiddelbart i udspillet, og YL har ikke konkrete ønsker herom – 
men er altid klar til at diskutere, hvordan vi gør uddannelsen bedre, hvilket jeg 
også har meddelt de to ministre.  
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flyttes til kommunerne og staten  Det 
skal sikre en mere enkel, effektiv og 
sammenhængende opgaveløsning 
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 Hvilke problemer 
ser du i den måde, vi 
har organiseret vores 
sundhedssystem på 
nuværende tidspunkt?

– og hvilke løsninger 
ser du?

Vores nuværende sundhedsvæsen er simpelthen ikke gearet til det 
stigende antal ældre borgere og kronikere, der kommer. Reformen 
handler derfor om at ruste sundhedsvæsenet til den udvikling, så 
patienterne får en mere sammenhængende og nær behandling af høj 
kvalitet. 

Vi løfter sundhedsvæsenet ekstraordinært med 6 milliarder kroner 
til moderne sundhedshuse, større lægepraksisser og kompetenceløft i 
det nære sundhedsvæsen. Vi opretter en national kvalitetsplan og 21 
sundhedsfællesskaber, hvor kommuner, læger og sygehuse forpligtes til at 
samarbejde og koordinere indsatsen for patienterne.

Sundhedsvæsenet er organiseret, så Folketinget hvert år udleverer såvel ønskeliste som 
pengepose til regionerne. Herefter er det så regionernes opgave, at føre ønskerne ud i livet for 
de leverede midler. Det er en umulig model. Folketinget leverer selvfølgelig en ønskeliste, der er 
ti-fold større end midlerne rækker, og peger herefter fingre af regionerne, når ønskelisten ikke 
realiseres. Centralmagten hersker således uhæmmet, men fralægger sig samtidig ethvert ansvar 
for konsekvenserne af egne beslutninger. I modsætning til regionspolitikerne – der oftest kun er 
politikere på deltid - har Folketingets politikere ingen forankring i virkeligheden. 

Man kan imidlertid ikke lede fornuftigt fra en parallelverden. Formentlig ville sundhedsvæsenet 
hurtigt undergå mærkbare forbedringer, hvis Folketinget blev frataget indflydelse på 
sundhedsvæsenet. Jeg mener, at sundhedsvæsenet skal have en politisk ledelse, men alle 
politiske beslutninger burde træffes af lokalt forankrede politikere. Det er et kæmpe problem, at 
de ansvarlige bag de politiske beslutninger ikke risikerer at møde deres vælgere i Lokalbrugsen 
til en spontansamtale lidt inde i valgperioden. Fagfolk burde stå for at drive sundhedsvæsenet 
fagligt forsvarlig inden for de fastsatte økonomiske rammer. Der er et betydeligt potentiale 
for effektivisering og forbedring, hvis sundhedsvæsenet drives med udgangspunkt i faglighed 
fremfor det nuværende MBA-regimes mål- og resultatbaserede styring, der sekunderes af 
Folketingets uvedkommende initiativer og indblanding.

Det er et problem, at vi har 5 regioner, som 
konkurrerer med hinanden og laver ”kassetænkning”. 
Det kommer ikke patienterne til gode. 

Samtidig giver det regionale forskellig i tilbuddet til 
borgerne, og det kan vi som læger ikke støtte. Det skal 
ikke være postnummeret, som afgør, hvornår man 
f.eks. tilbydes en operation. 

Endelig fortjener almen praksis en mere central plads i 
det samlede sundhedstilbud.

Et af de største problem i sundhedsvæsnet lige nu er den 
store administrative byrde der ligger på personalets skuldrer 
og som fjerner fokus fra det kliniske arbejde. Sammen med 
underbemanding i alle personalegrupper giver dette et dårligt 
arbejdsmiljø, stress for personalet og medfører en forringet 
behandling af patienterne. Samtidig medfører en stigende mistillid 
til sundhedspersonalet en tendens til defensiv behandling og 
endnu mere dokumentation. 

Derfor ønsker Enhedslisten med et økonomisk løft at give 
mere tid til patientbehandling på hospitalerne, mindre unødig 
dokumentation, en differentieret behandlingsgaranti hvor 
alvorlige sygdomme prioriteres over mindre alvorlige og et 
markant løft af psykiatrien. 

Vi er helt enige i behovet for at styrke det primære sundhedsvæsen (AP, 
Speciallægepraksis, kommunerne) efter fokus i mange år har været på 
hospitalerne. Og samarbejdet mellem de forskellige sektorer kan med fordel 
forbedres.
Her kunne man indenfor den eksisterende struktur intensivere samarbejdet om 
de udvalgte, relevante patientgrupper, fx med udgangspunkt i de mange gode 
eksempler, der findes rundt omkring. 

Hvad ser du som 
den største fordel 
ved den foreslåede 
sundhedsreform? 

– hvilke ulemper er der?

Den største fordel ved sundhedsreformen er, at det er en gennemarbejdet 
og langsigtet plan for vores sundhedsvæsen, som både ser på geografisk 
og social ulighed – der er ikke nogle lappeløsninger over det her.

Jeg ser ingen fordele ved den foreslåede reform ud over, at Sundhedsplatformen afskaffes i Øst.
Strukturreformen i 2007 var den største reform af den offentlige sektor nogensinde. Den skulle 
føre vores offentlige sundhedsvæsen frem til verdensklasse. 

Naturligvis er det useriøst, hvis en reform af den størrelse er forældet efter kun 11 år, og inden 
den overhovedet er implementeret. Men de politiske reformer holder bl.a. sundhedsvæsenet i 
en flydende forandringsproces, så al kritik i sidste ende kan afværges ved, at den er forældet i 
det øjeblik den fremsættes. Alting laves jo om hele tiden. 
Smart for politikerne. Rigtig skidt for patienterne.

Fordele: 1) Vi får en professionel ledelse af 
sygehusvæsenet i stedet for en politisk ledelse. 
Det er tiltrængt på det regionale niveau. 2) Vi får 
forpligtet kommunerne til at tage ansvar for den 
færdigbehandlede patient på sygehuset. 3) Flere 
opgaver varetages af praksis-sektoren, som er 
borgernært og rationelt. 

Ulemper: 1) Jeg er nervøs for, at de kommende 
sundhedsforvaltninger (en for hver af du nuværende 
regioner) bliver uændret store. Man bør udnytte 
chancen til at reducere disse administrative monstre, 
når nu man ændrer strukturen. Måske kunne de helt 
undværes (det ville kræve en udvidelse af opgaverne 
for sundhedsfællesskaberne og for Sundhedsvæsen 
Danmark, mend et ville givetvis være rationelt)?

Den største fordel er, at regeringen har givet sundhedsvæsnet 
den helt rigtige diagnose nemlig at centraliseringen er gået for 
vidt. Derimod er Enhedslisten ikke enig i den kur der er lagt 
op til. Vi mener at de højt specialiserede behandlinger skal ske 
centralt og de mere brede specialer skal fordeles ud. Dog vil vi 
ikke lægge ansvaret for behandlingen af kroniske patienter ud 
til kommunerne, da mange kroniske patienter er multisyge og 
kræver specialistbehandling. Vi er enige i at afskaffe 6-års reglen, 
som vi fra starten har været modstandere af. Vi ser meget positivt 
på at oprette flere specialestillinger i almen medicin. 

Den største ulempe er, at regeringens udspil til en sundhedsreform 
ikke sætter flere ressourcer af til at løse det stigende pres på 
sundhedsvæsnet. De sidste 15 år har hospitalerne skulle spare 
2% om året og mange afdelinger er så økonomisk presset at de 
mangler ressourcer, ikke en ny (ressourcekrævende) reform.   
Overordnet er vi imod at erstatte de demokratiske organer der 
er i regionerne med en ny bureaukratisk model, som ikke er til 
at gennemskue for de ansatte og for patienterne. Der er lokale 
forhold ude i landet, som kræver lokal beslutningstagen.  

Vi er glade for de ekstra introduktions- og hoveduddannelses-stillinger i almen 
medicin og afskaffelse af seksårsfristen. 
Vi mener, stillingerne i almen medicin kan besættes, hvis regionerne og AP 
sikrer, der er et godt uddannelses- og arbejdsmiljø og ordentlige vilkår i øvrigt. 
Der skal tages udgangspunkt i den enkelte yngre læges ønsker og behov. Det er 
oplagt at bruge Lægedækningsudvalgets anbefalinger om bl.a. sammenhængende 
uddannelsesforløb, for at gøre stillingerne attraktive i udkantsområderne. 
Vi er tilfredse med, at forløbene kommer udover den gældende dimensionering for 
2019 og 2020 – men vi savner klar tilkendegivelse af, hvad der skal ske fra 2021 og 
frem - og med de andre nødlidende specialer.
Vi er imod nedlæggelse af regionsrådene og ser en risiko for tab af faglighed og 
politisk føling med patienternes behov i de nye statsligt udpegede bestyrelser. Vi ser 
et udbygget bureaukrati og et teknokratisk ledet sundhedsvæsen med manglende 
plads til fagligheden både ledelsesmæssigt og i klinikken. Vi er ikke modstandere af 
forandring, men vi skal tro på, at det, der sættes i stedet, vil give borgerne et bedre 
sundhedsvæsen, end det den aktuelle struktur leverer (...)

Det er svært at se, at den forudsatte besparelse på 1,5 mia. kr. ligger ligefor, 
eller at de 6 mia. kr. rækker som forudsat. Vi frygter, at ressourcer, herunder 
nærhedsfinansieringen, flytter ud fra sygehusene uden tilsvarende opgaveflytninger. 
Dertil indebærer den demografiske udvikling, at presset på sygehusene stiger 
voldsomt de kommende år - og at der vil være voksende pres på både indlæggelser 
og ambulante besøg, som overstiger de reduktioner, regeringen forudsætter i 
sit udspil. Vi er tilmed usikre på, at regeringens forudsætninger om reduktion i 
ambulante besøg og indlæggelser er realistiske.

Hvordan kommer læger 
og medicinstuderende 
til at kunne mærke 
en mulig reform af 
sundhedsvæsnet?

Sundhedsreformen skal forhindre, at hospitalslægerne drukner i patienter. 
Men det er ikke nok bare at få flere patienter behandlet i det nære – for lige 
såvel som hospitalslægerne er pressede, er lægerne i almen praksis det også. 
Derfor ser vi med reformen også på, hvordan vi kan få uddannet flere læger 
– især til almen praksis. Vi kan ikke undvære lægerne – længere er den 
ikke. Men vi er også nødt til at se på, hvordan lægerne kan komme tilbage 
til kerneopgaverne. Derfor vil vi også uddanne flere specialpsykologer, 
sygeplejersker og SOSU-assistenter, så der er endnu flere faggrupper til at 
hjælpe lægerne og dermed også det stigende antal patienter.

Reformer lægger beslag på enorme ressourcer. Patientbehandlingen kommer til at blive endnu 
mere marginaliseret i et system, hvor alle i stedet skal mundhugges om, hvem der i fremtiden 
skal gøre hvad, hvor og hvornår. Hvor der skal opstilles målsætninger, laves handleplaner, 
opfyldes KPI’er.  Designes logoer og holdes møder og powerpoint-præsentationer med eksterne 
konsulenter. 

Kort sagt mere bullshit og pseudoarbejde. Mindre faglighed og mindre nytteværdi.

På hospitalerne kommer vi ikke til at mærke de store 
ændringer. En lille del af de ambulant kontroller vil 
overgå til praksis-sektoren. Hvis vi kan reducere de 
kommende sundhedsforvaltninger, vil vi forhåbentlig 
kunne opleve en nedgang i alle de skøre administrative 
påfund, som kommer fra regionerne. I almen praksis 
vil man forhåbentlig mærke en massiv omlægning og 
udbygning. Der kommer sundhedshuse med flere typer 
eksperter, og praksis får et tydeligere ansvar for det 
samlede patientforløb for mange patienter.

Det er desværre ikke vores indtryk, at læger og medicinstuderende 
kommer til at mærke så meget til den forslåede reform. 
Regeringens udspil er ganske enkelt ikke ambitiøst i forhold til at 
møde den kritik sundhedsvæsnets personale har rejst omkring 
pressede arbejdsforhold og dermed dårlig patientbehandling, 
omkring at forhindre den stigende tendens til defensiv medicin 
i kølvandet på #detkuhaværetmig-kampagnen, og omkring 
personalets ønske om at øge tiden til patienterne og nedsætte tid 
brugt på administration.  

De vil især kunne blive belastet af en stor strukturreform, som flytter fokus og 
æder en masse ressourcer i lang tid – og vel at mærke oveni, at arbejdsmiljøet og 
tempoet sundhedsvæsnet og ikke mindst på sygehusene i forvejen er voldsomt 
presset.

En del af reformen 
beror på et øget fokus på 
almen praksis. Hvordan 
kommer vi som 
medicinstuderende til at 
kunne mærke det?

Der er ingen tvivl om, at den praktiserende læge også fremover bliver 
et centralt omdrejningspunkt i patientbehandlingen. Derfor ser vi 
også gerne, at flere vælger en fremtid som alment praktiserende læge. 
Regeringen vil løfte antallet af uddannelsesstillinger i almen medicin 
med i alt 160 ekstra pladser i 2019 og 2020. Og det er regeringens klare 
ambition, at satsningen på almen medicin skal fortsættes i den kommende 
dimensioneringsplan for 2021-2025. 

Hertil kommer også, at vi har oprettet såkaldte sammenhængende 
uddannelsesforløb i almen medicin, så man som ung læge kan være sikker 
på at kunne tage hele sin speciallægeuddannelse samme sted. Samtidig 
regner vi med at sektoren vil blive tilført op til 100 nye ydernumre. 
Regeringen ønsker at almen praksis fremstår som en attraktiv vej for unge 
læger, blandt andet ved at etablere flere moderne sundhedshuse, hvor man 
også kan samarbejde med andre faggrupper i gode faglige miljøer. Oveni 
har vi også oprettet 250 nye studiepladser på medicinuddannelserne og 
dermed også åbnet op for kandidatuddannelser i både Esbjerg og Køge – 
det skal selvsagt også i det store og hele sikre bedre lægedækning

Glimrende, hvis almen medicin får mere plads. Det er trods alt her, at der skabes megen 
nytteværdi for få penge. Jeg tvivler imidlertid på, at fagfolkene i almen praksis kommer til at 
sætte deres præg på udviklingen. 

Praktiserende læger har jo travlt med at passe patienter, og har ikke tid til at sidde i møde 
pindemadsfedlingene fra Rambøll og McKinsey og udklække visionære idéer om disruption og 
verdensklasse og megen herlighed. Medicinstuderende kommer altså næppe til at mærke nogen 
større forskel.

Dette er ikke afgjort endnu, men der tales om at tilbyde 
undervisning i almen praksis tidligere i studiet og give 
det øget fokus generelt gennem studiet.
Jeg mener ikke, at der er noget konkret forslag på 
banen endnu.

Der er ikke umiddelbart nævnt noget i reformen omkring 
medicinstudiet og den øget fokus på almen praksis. 

I Enhedslisten mener vi at kliniske ophold er vigtige for en god 
lægeuddannelse og det er beklageligt, at de kliniske ophold er 
blevet skåret gennem de seneste år på Københavns Universitet. 
Det er alfa omega at nyuddannede læger føler sig rustet til at 
møde patienterne og får tilstrækkelig klinisk erfaring under 
uddannelsen.

Som reformudspillet ser ud, er det primært i den lægelige videreuddannelse, 
at man vil mærke en forandring i og med, at der ligger et forslag om at oprette 
flere I- og HU-stillinger og investere i, at flere yngre læger søger specialet.  Så 
forhåbentlig vil en stor del af jer have lyst til at arbejde i praksis og så skulle der 
gerne være tilstrækkeligt med uddannelsesstillinger til at det kan realiseres.

Hvilken rolle skal 
kommunerne spille i 
uddannelsen af læger?

Kommunerne skal spille en større rolle på sundhedsområdet – ikke 
mindst i de nye sundhedsfællesskaber. Og derfor vil flere og flere læger 
også komme i berøring med de kommunale sundhedsopgaver både under 
og efter endt uddannelse. Allerede i dag gør kommunerne en stor indsats, 
men vi kan også se, at kommunerne har grebet sundhedsopgaverne 
meget forskelligt an. Derfor skal en ny kvalitetsplan for det nære 
sundhedsvæsen fremover fastlægge de faglige standarder for kommunale 
sundhedsopgaver, som også vil omfatte krav til lægerne på sygehuse og i 
almen praksis. Opgavevaretagelsen i kommunerne er nemlig ofte vil være 
afhængig af, at det muligt at komme i kontakt med en læge

Forhåbentlig absolut ingen. Almen praksis ligger ikke i det kommunale ansvar men 
vil fremover stadig ligge i det der i dag er regioner, dvs. 
de nye sundhedsforvaltninger. 

Kommunernes ansvar er f.eks. genoptræning og 
forebyggelse. Kommunerne kommer formentlig ikke til 
at spille en større rolle i lægeuddannelsen end i dag.

Det er ikke kommunernes rolle at uddanne læger, da det er en 
universitetsuddannelse. 

Vi mener der skal være et samarbejde med kommunerne inden 
for fag som Socialmedicin, så de medicinstuderende kan få et 
indtryk af den behandling der gives i kommunerne. 

Jeg har spurgt sundheds- og innovationsministeren, om de ser kommunerne 
som arbejdsmarked for de yngre læger, og det afkræfter de. Jeg synes, det er 
rigtigt at fokusere på at udvikle og løfte uddannelseskvaliteten på sygehusene og 
i praksis. 

Skal/bør en reform af 
sundhedsvæsnet også 
inkludere en reform 
af den lægefaglige 
uddannelse? Hvordan?

Vi har ingen planer om at ændre grundlæggende ved den lægefaglige 
uddannelse her og nu. Men det er da klart, at vi løbende skal være 
opmærksomme på, at lægeuddannelsen følger med tiden og de krav, som 
der er til lægerne i vores sundhedsvæsen

Folketinget fik jo den idé, at turnus skulle omlægges og afkortes, for det kunne jo være lige 
meget, at turnus egentlig var en klinisk uddannelse oven på universitetets teoretiske ditto. Det 
tog man ikke så nøje, nu hvor der manglede arbejdskraft i det miserisk prægede offentlige 
sundhedsvæsen. At afskaffe turnusforløbets klinisk uddannelse i intern medicin, kirurgi og 
almen medicin var naturligvis lige så dumt som at indføre 4-årsreglen, hvilket i øvrigt skete 
i samme ombæring. En refom burde genetablere den kliniske basisuddannelse som 1.5 års 
turnus.

Som anført i spørgsmål 4 vil det være naturligt, at 
almen praksis får en mere fremtrædende plads i 
lægeuddannelsen end i dag.

Det er vigtigt at speciallægeuddannelsen og mangel på speciallæger 
inkluderes i en reform. Det er Enhedslistens klare opfattelse, at 
langt de fleste læger ønsker en speciallægeuddannelse og vi mener 
ikke man med tvang skal presse læger ud i et speciale. Derfor er det 
positivt at det nu lykkes at afskaffe 6-års reglen og vi vil arbejde for 
en udvidelse af speciallægeuddannelsen inden for de specialer hvor 
der mangler speciallæger, herunder almen medicin. 

Det ligger ikke umiddelbart i udspillet, og YL har ikke konkrete ønsker herom – 
men er altid klar til at diskutere, hvordan vi gør uddannelsen bedre, hvilket jeg 
også har meddelt de to ministre.  
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 Hvilke problemer 
ser du i den måde, vi 
har organiseret vores 
sundhedssystem på 
nuværende tidspunkt?

– og hvilke løsninger 
ser du?

Vores nuværende sundhedsvæsen er simpelthen ikke gearet til det 
stigende antal ældre borgere og kronikere, der kommer. Reformen 
handler derfor om at ruste sundhedsvæsenet til den udvikling, så 
patienterne får en mere sammenhængende og nær behandling af høj 
kvalitet. 

Vi løfter sundhedsvæsenet ekstraordinært med 6 milliarder kroner 
til moderne sundhedshuse, større lægepraksisser og kompetenceløft i 
det nære sundhedsvæsen. Vi opretter en national kvalitetsplan og 21 
sundhedsfællesskaber, hvor kommuner, læger og sygehuse forpligtes til at 
samarbejde og koordinere indsatsen for patienterne.

Sundhedsvæsenet er organiseret, så Folketinget hvert år udleverer såvel ønskeliste som 
pengepose til regionerne. Herefter er det så regionernes opgave, at føre ønskerne ud i livet for 
de leverede midler. Det er en umulig model. Folketinget leverer selvfølgelig en ønskeliste, der er 
ti-fold større end midlerne rækker, og peger herefter fingre af regionerne, når ønskelisten ikke 
realiseres. Centralmagten hersker således uhæmmet, men fralægger sig samtidig ethvert ansvar 
for konsekvenserne af egne beslutninger. I modsætning til regionspolitikerne – der oftest kun er 
politikere på deltid - har Folketingets politikere ingen forankring i virkeligheden. 

Man kan imidlertid ikke lede fornuftigt fra en parallelverden. Formentlig ville sundhedsvæsenet 
hurtigt undergå mærkbare forbedringer, hvis Folketinget blev frataget indflydelse på 
sundhedsvæsenet. Jeg mener, at sundhedsvæsenet skal have en politisk ledelse, men alle 
politiske beslutninger burde træffes af lokalt forankrede politikere. Det er et kæmpe problem, at 
de ansvarlige bag de politiske beslutninger ikke risikerer at møde deres vælgere i Lokalbrugsen 
til en spontansamtale lidt inde i valgperioden. Fagfolk burde stå for at drive sundhedsvæsenet 
fagligt forsvarlig inden for de fastsatte økonomiske rammer. Der er et betydeligt potentiale 
for effektivisering og forbedring, hvis sundhedsvæsenet drives med udgangspunkt i faglighed 
fremfor det nuværende MBA-regimes mål- og resultatbaserede styring, der sekunderes af 
Folketingets uvedkommende initiativer og indblanding.

Det er et problem, at vi har 5 regioner, som 
konkurrerer med hinanden og laver ”kassetænkning”. 
Det kommer ikke patienterne til gode. 

Samtidig giver det regionale forskellig i tilbuddet til 
borgerne, og det kan vi som læger ikke støtte. Det skal 
ikke være postnummeret, som afgør, hvornår man 
f.eks. tilbydes en operation. 

Endelig fortjener almen praksis en mere central plads i 
det samlede sundhedstilbud.

Et af de største problem i sundhedsvæsnet lige nu er den 
store administrative byrde der ligger på personalets skuldrer 
og som fjerner fokus fra det kliniske arbejde. Sammen med 
underbemanding i alle personalegrupper giver dette et dårligt 
arbejdsmiljø, stress for personalet og medfører en forringet 
behandling af patienterne. Samtidig medfører en stigende mistillid 
til sundhedspersonalet en tendens til defensiv behandling og 
endnu mere dokumentation. 

Derfor ønsker Enhedslisten med et økonomisk løft at give 
mere tid til patientbehandling på hospitalerne, mindre unødig 
dokumentation, en differentieret behandlingsgaranti hvor 
alvorlige sygdomme prioriteres over mindre alvorlige og et 
markant løft af psykiatrien. 

Vi er helt enige i behovet for at styrke det primære sundhedsvæsen (AP, 
Speciallægepraksis, kommunerne) efter fokus i mange år har været på 
hospitalerne. Og samarbejdet mellem de forskellige sektorer kan med fordel 
forbedres.
Her kunne man indenfor den eksisterende struktur intensivere samarbejdet om 
de udvalgte, relevante patientgrupper, fx med udgangspunkt i de mange gode 
eksempler, der findes rundt omkring. 

Hvad ser du som 
den største fordel 
ved den foreslåede 
sundhedsreform? 

– hvilke ulemper er der?

Den største fordel ved sundhedsreformen er, at det er en gennemarbejdet 
og langsigtet plan for vores sundhedsvæsen, som både ser på geografisk 
og social ulighed – der er ikke nogle lappeløsninger over det her.

Jeg ser ingen fordele ved den foreslåede reform ud over, at Sundhedsplatformen afskaffes i Øst.
Strukturreformen i 2007 var den største reform af den offentlige sektor nogensinde. Den skulle 
føre vores offentlige sundhedsvæsen frem til verdensklasse. 

Naturligvis er det useriøst, hvis en reform af den størrelse er forældet efter kun 11 år, og inden 
den overhovedet er implementeret. Men de politiske reformer holder bl.a. sundhedsvæsenet i 
en flydende forandringsproces, så al kritik i sidste ende kan afværges ved, at den er forældet i 
det øjeblik den fremsættes. Alting laves jo om hele tiden. 
Smart for politikerne. Rigtig skidt for patienterne.

Fordele: 1) Vi får en professionel ledelse af 
sygehusvæsenet i stedet for en politisk ledelse. 
Det er tiltrængt på det regionale niveau. 2) Vi får 
forpligtet kommunerne til at tage ansvar for den 
færdigbehandlede patient på sygehuset. 3) Flere 
opgaver varetages af praksis-sektoren, som er 
borgernært og rationelt. 

Ulemper: 1) Jeg er nervøs for, at de kommende 
sundhedsforvaltninger (en for hver af du nuværende 
regioner) bliver uændret store. Man bør udnytte 
chancen til at reducere disse administrative monstre, 
når nu man ændrer strukturen. Måske kunne de helt 
undværes (det ville kræve en udvidelse af opgaverne 
for sundhedsfællesskaberne og for Sundhedsvæsen 
Danmark, mend et ville givetvis være rationelt)?

Den største fordel er, at regeringen har givet sundhedsvæsnet 
den helt rigtige diagnose nemlig at centraliseringen er gået for 
vidt. Derimod er Enhedslisten ikke enig i den kur der er lagt 
op til. Vi mener at de højt specialiserede behandlinger skal ske 
centralt og de mere brede specialer skal fordeles ud. Dog vil vi 
ikke lægge ansvaret for behandlingen af kroniske patienter ud 
til kommunerne, da mange kroniske patienter er multisyge og 
kræver specialistbehandling. Vi er enige i at afskaffe 6-års reglen, 
som vi fra starten har været modstandere af. Vi ser meget positivt 
på at oprette flere specialestillinger i almen medicin. 

Den største ulempe er, at regeringens udspil til en sundhedsreform 
ikke sætter flere ressourcer af til at løse det stigende pres på 
sundhedsvæsnet. De sidste 15 år har hospitalerne skulle spare 
2% om året og mange afdelinger er så økonomisk presset at de 
mangler ressourcer, ikke en ny (ressourcekrævende) reform.   
Overordnet er vi imod at erstatte de demokratiske organer der 
er i regionerne med en ny bureaukratisk model, som ikke er til 
at gennemskue for de ansatte og for patienterne. Der er lokale 
forhold ude i landet, som kræver lokal beslutningstagen.  

Vi er glade for de ekstra introduktions- og hoveduddannelses-stillinger i almen 
medicin og afskaffelse af seksårsfristen. 
Vi mener, stillingerne i almen medicin kan besættes, hvis regionerne og AP 
sikrer, der er et godt uddannelses- og arbejdsmiljø og ordentlige vilkår i øvrigt. 
Der skal tages udgangspunkt i den enkelte yngre læges ønsker og behov. Det er 
oplagt at bruge Lægedækningsudvalgets anbefalinger om bl.a. sammenhængende 
uddannelsesforløb, for at gøre stillingerne attraktive i udkantsområderne. 
Vi er tilfredse med, at forløbene kommer udover den gældende dimensionering for 
2019 og 2020 – men vi savner klar tilkendegivelse af, hvad der skal ske fra 2021 og 
frem - og med de andre nødlidende specialer.
Vi er imod nedlæggelse af regionsrådene og ser en risiko for tab af faglighed og 
politisk føling med patienternes behov i de nye statsligt udpegede bestyrelser. Vi ser 
et udbygget bureaukrati og et teknokratisk ledet sundhedsvæsen med manglende 
plads til fagligheden både ledelsesmæssigt og i klinikken. Vi er ikke modstandere af 
forandring, men vi skal tro på, at det, der sættes i stedet, vil give borgerne et bedre 
sundhedsvæsen, end det den aktuelle struktur leverer (...)

Det er svært at se, at den forudsatte besparelse på 1,5 mia. kr. ligger ligefor, 
eller at de 6 mia. kr. rækker som forudsat. Vi frygter, at ressourcer, herunder 
nærhedsfinansieringen, flytter ud fra sygehusene uden tilsvarende opgaveflytninger. 
Dertil indebærer den demografiske udvikling, at presset på sygehusene stiger 
voldsomt de kommende år - og at der vil være voksende pres på både indlæggelser 
og ambulante besøg, som overstiger de reduktioner, regeringen forudsætter i 
sit udspil. Vi er tilmed usikre på, at regeringens forudsætninger om reduktion i 
ambulante besøg og indlæggelser er realistiske.

Hvordan kommer læger 
og medicinstuderende 
til at kunne mærke 
en mulig reform af 
sundhedsvæsnet?

Sundhedsreformen skal forhindre, at hospitalslægerne drukner i patienter. 
Men det er ikke nok bare at få flere patienter behandlet i det nære – for lige 
såvel som hospitalslægerne er pressede, er lægerne i almen praksis det også. 
Derfor ser vi med reformen også på, hvordan vi kan få uddannet flere læger 
– især til almen praksis. Vi kan ikke undvære lægerne – længere er den 
ikke. Men vi er også nødt til at se på, hvordan lægerne kan komme tilbage 
til kerneopgaverne. Derfor vil vi også uddanne flere specialpsykologer, 
sygeplejersker og SOSU-assistenter, så der er endnu flere faggrupper til at 
hjælpe lægerne og dermed også det stigende antal patienter.

Reformer lægger beslag på enorme ressourcer. Patientbehandlingen kommer til at blive endnu 
mere marginaliseret i et system, hvor alle i stedet skal mundhugges om, hvem der i fremtiden 
skal gøre hvad, hvor og hvornår. Hvor der skal opstilles målsætninger, laves handleplaner, 
opfyldes KPI’er.  Designes logoer og holdes møder og powerpoint-præsentationer med eksterne 
konsulenter. 

Kort sagt mere bullshit og pseudoarbejde. Mindre faglighed og mindre nytteværdi.

På hospitalerne kommer vi ikke til at mærke de store 
ændringer. En lille del af de ambulant kontroller vil 
overgå til praksis-sektoren. Hvis vi kan reducere de 
kommende sundhedsforvaltninger, vil vi forhåbentlig 
kunne opleve en nedgang i alle de skøre administrative 
påfund, som kommer fra regionerne. I almen praksis 
vil man forhåbentlig mærke en massiv omlægning og 
udbygning. Der kommer sundhedshuse med flere typer 
eksperter, og praksis får et tydeligere ansvar for det 
samlede patientforløb for mange patienter.

Det er desværre ikke vores indtryk, at læger og medicinstuderende 
kommer til at mærke så meget til den forslåede reform. 
Regeringens udspil er ganske enkelt ikke ambitiøst i forhold til at 
møde den kritik sundhedsvæsnets personale har rejst omkring 
pressede arbejdsforhold og dermed dårlig patientbehandling, 
omkring at forhindre den stigende tendens til defensiv medicin 
i kølvandet på #detkuhaværetmig-kampagnen, og omkring 
personalets ønske om at øge tiden til patienterne og nedsætte tid 
brugt på administration.  

De vil især kunne blive belastet af en stor strukturreform, som flytter fokus og 
æder en masse ressourcer i lang tid – og vel at mærke oveni, at arbejdsmiljøet og 
tempoet sundhedsvæsnet og ikke mindst på sygehusene i forvejen er voldsomt 
presset.

En del af reformen 
beror på et øget fokus på 
almen praksis. Hvordan 
kommer vi som 
medicinstuderende til at 
kunne mærke det?

Der er ingen tvivl om, at den praktiserende læge også fremover bliver 
et centralt omdrejningspunkt i patientbehandlingen. Derfor ser vi 
også gerne, at flere vælger en fremtid som alment praktiserende læge. 
Regeringen vil løfte antallet af uddannelsesstillinger i almen medicin 
med i alt 160 ekstra pladser i 2019 og 2020. Og det er regeringens klare 
ambition, at satsningen på almen medicin skal fortsættes i den kommende 
dimensioneringsplan for 2021-2025. 

Hertil kommer også, at vi har oprettet såkaldte sammenhængende 
uddannelsesforløb i almen medicin, så man som ung læge kan være sikker 
på at kunne tage hele sin speciallægeuddannelse samme sted. Samtidig 
regner vi med at sektoren vil blive tilført op til 100 nye ydernumre. 
Regeringen ønsker at almen praksis fremstår som en attraktiv vej for unge 
læger, blandt andet ved at etablere flere moderne sundhedshuse, hvor man 
også kan samarbejde med andre faggrupper i gode faglige miljøer. Oveni 
har vi også oprettet 250 nye studiepladser på medicinuddannelserne og 
dermed også åbnet op for kandidatuddannelser i både Esbjerg og Køge – 
det skal selvsagt også i det store og hele sikre bedre lægedækning

Glimrende, hvis almen medicin får mere plads. Det er trods alt her, at der skabes megen 
nytteværdi for få penge. Jeg tvivler imidlertid på, at fagfolkene i almen praksis kommer til at 
sætte deres præg på udviklingen. 

Praktiserende læger har jo travlt med at passe patienter, og har ikke tid til at sidde i møde 
pindemadsfedlingene fra Rambøll og McKinsey og udklække visionære idéer om disruption og 
verdensklasse og megen herlighed. Medicinstuderende kommer altså næppe til at mærke nogen 
større forskel.

Dette er ikke afgjort endnu, men der tales om at tilbyde 
undervisning i almen praksis tidligere i studiet og give 
det øget fokus generelt gennem studiet.
Jeg mener ikke, at der er noget konkret forslag på 
banen endnu.

Der er ikke umiddelbart nævnt noget i reformen omkring 
medicinstudiet og den øget fokus på almen praksis. 

I Enhedslisten mener vi at kliniske ophold er vigtige for en god 
lægeuddannelse og det er beklageligt, at de kliniske ophold er 
blevet skåret gennem de seneste år på Københavns Universitet. 
Det er alfa omega at nyuddannede læger føler sig rustet til at 
møde patienterne og får tilstrækkelig klinisk erfaring under 
uddannelsen.

Som reformudspillet ser ud, er det primært i den lægelige videreuddannelse, 
at man vil mærke en forandring i og med, at der ligger et forslag om at oprette 
flere I- og HU-stillinger og investere i, at flere yngre læger søger specialet.  Så 
forhåbentlig vil en stor del af jer have lyst til at arbejde i praksis og så skulle der 
gerne være tilstrækkeligt med uddannelsesstillinger til at det kan realiseres.

Hvilken rolle skal 
kommunerne spille i 
uddannelsen af læger?

Kommunerne skal spille en større rolle på sundhedsområdet – ikke 
mindst i de nye sundhedsfællesskaber. Og derfor vil flere og flere læger 
også komme i berøring med de kommunale sundhedsopgaver både under 
og efter endt uddannelse. Allerede i dag gør kommunerne en stor indsats, 
men vi kan også se, at kommunerne har grebet sundhedsopgaverne 
meget forskelligt an. Derfor skal en ny kvalitetsplan for det nære 
sundhedsvæsen fremover fastlægge de faglige standarder for kommunale 
sundhedsopgaver, som også vil omfatte krav til lægerne på sygehuse og i 
almen praksis. Opgavevaretagelsen i kommunerne er nemlig ofte vil være 
afhængig af, at det muligt at komme i kontakt med en læge

Forhåbentlig absolut ingen. Almen praksis ligger ikke i det kommunale ansvar men 
vil fremover stadig ligge i det der i dag er regioner, dvs. 
de nye sundhedsforvaltninger. 

Kommunernes ansvar er f.eks. genoptræning og 
forebyggelse. Kommunerne kommer formentlig ikke til 
at spille en større rolle i lægeuddannelsen end i dag.

Det er ikke kommunernes rolle at uddanne læger, da det er en 
universitetsuddannelse. 

Vi mener der skal være et samarbejde med kommunerne inden 
for fag som Socialmedicin, så de medicinstuderende kan få et 
indtryk af den behandling der gives i kommunerne. 

Jeg har spurgt sundheds- og innovationsministeren, om de ser kommunerne 
som arbejdsmarked for de yngre læger, og det afkræfter de. Jeg synes, det er 
rigtigt at fokusere på at udvikle og løfte uddannelseskvaliteten på sygehusene og 
i praksis. 

Skal/bør en reform af 
sundhedsvæsnet også 
inkludere en reform 
af den lægefaglige 
uddannelse? Hvordan?

Vi har ingen planer om at ændre grundlæggende ved den lægefaglige 
uddannelse her og nu. Men det er da klart, at vi løbende skal være 
opmærksomme på, at lægeuddannelsen følger med tiden og de krav, som 
der er til lægerne i vores sundhedsvæsen

Folketinget fik jo den idé, at turnus skulle omlægges og afkortes, for det kunne jo være lige 
meget, at turnus egentlig var en klinisk uddannelse oven på universitetets teoretiske ditto. Det 
tog man ikke så nøje, nu hvor der manglede arbejdskraft i det miserisk prægede offentlige 
sundhedsvæsen. At afskaffe turnusforløbets klinisk uddannelse i intern medicin, kirurgi og 
almen medicin var naturligvis lige så dumt som at indføre 4-årsreglen, hvilket i øvrigt skete 
i samme ombæring. En refom burde genetablere den kliniske basisuddannelse som 1.5 års 
turnus.

Som anført i spørgsmål 4 vil det være naturligt, at 
almen praksis får en mere fremtrædende plads i 
lægeuddannelsen end i dag.

Det er vigtigt at speciallægeuddannelsen og mangel på speciallæger 
inkluderes i en reform. Det er Enhedslistens klare opfattelse, at 
langt de fleste læger ønsker en speciallægeuddannelse og vi mener 
ikke man med tvang skal presse læger ud i et speciale. Derfor er det 
positivt at det nu lykkes at afskaffe 6-års reglen og vi vil arbejde for 
en udvidelse af speciallægeuddannelsen inden for de specialer hvor 
der mangler speciallæger, herunder almen medicin. 

Det ligger ikke umiddelbart i udspillet, og YL har ikke konkrete ønsker herom – 
men er altid klar til at diskutere, hvordan vi gør uddannelsen bedre, hvilket jeg 
også har meddelt de to ministre.  

Regionernes øvrige opgaver, som ikke 
hører naturligt sammen med sundhed, 
flyttes til kommunerne og staten  Det 
skal sikre en mere enkel, effektiv og 
sammenhængende opgaveløsning 

Siden 2001 har det danske 
sundhedsvæsen gennemgået en  
markant udvikling 
Men der er stadig store udfordringer 
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TILMELDING TIL KURSUS I AKUT PATIENT ÅBEN!

"Vi kommer alle til at stå der en dag"

Trænger du til at finpudse akutte behandlingstiltag, algoritmer og procedurer når det gælder 
de hyppigste og mest livstruende medicinske- og kirurgiske tilstande, som man kan møde 
i klinikken? Eller står du måske og skal til eksamen i Akut Patient?

Akut Patient er et teoretisk såvel som praktisk kursus, der gennemgår de hyppigste og 
mest livstruende medicinske- og kirurgiske tilstande, som man kan møde i klinikken. 
Kurset er opdelt i en teoretisk og en praktisk del. På den teoretiske del gennemgås 
de patoanatomiske og -fysiologiske årsager bag førnævnte tilstande, ligesom akutte 
behandlingstiltag, algoritmer og procedurer diskuteres, mens den praktiske del af kurset 
består af simulationstræning med forskellige akutte cases.

Kurset er til denne omgang blevet opdateret og forbedret.
Meld dig til en spændende simulationsdag på CAMES Herlev den 13. april – vi glæder os 
til at se dig!

Hvem er du?
Medicinstuderende – intet semester krav.
Deltagelse forudsætter medlemskab i SATS – kontingent: 50 kr. per semester

Kurset er baseret på pensum til 12. semesters eksamen i Akut Patient, men undervisningen 
er indrettet, så alle kan være med.
Vi garanterer udfordring uanset fagligt niveau!

Det praktiske:
Kurset foregår på CAMES Herlev den 13/4 kl. 08.30 – 17.30
Der udbydes 24 pladser, som kan købes via sats-kbh.dk
Pris 100 kr. Tilmelding under ”kurser” på SATS-kbh.dk

Kontakt
Mathias Hindborg, mathiashindborg@gmail.com

SATS JOURNAL 
CLUB 11/04
SATS Journal Clubs er et forum hvor medicinstuderende kan samles for at gennemgå, 
analysere og diskutere udvalgte kliniske artikler. Så udover at vi hygger os, træner vi også 
hvordan man læser og kritisk evaluerer en videnskabelig, medicinsk artikel.
 
Der afholdes 3 x pr. semester og fokus er på kliniske artikler indenfor anæstesiologiens 
fire søjler: anæstesi, intensiv terapi, præhospital- og akutmedicin samt smertebehandling. 
Vi læser altså artiklen hjemmefra og mødes derefter for i fællesskab at blive klogere på 
artikellæsning såvel som klinisk relevans.

Det er ikke nødvendigt tidligere at havde været på SATS’ Kursus i Kritisk Artikellæsning og 
alle er velkommen - medlemmer som ikke medlemmer. Man bestemmer selv om man vil 
deltage i debatten eller blot være "flue på væggen".

Artiklen der gennemgås den 11/4 bliver gjort tilgængelig tættere på selve dagen. Link til 
artiklen vil være at finde i facebook-begivenheden ”SATS Journal Club” og kan findes via 
SATS København på facebook.

Hvem
Medicinstuderende – intet semesterskrav
 
Det praktiske
Afholdes på Panum den 11/04, kl. 17.15
Find event via SATS København på facebook 

Kontakt
Oscar Rosenkrantz, naestformand@sats-kbh.dk

Kursus i basal neurologisk un-
dersøgelse

Hvornår: 30. april kl. 17:00-19:00
Hvor: Lokation vil komme pr. mail til alle deltagere. Afholdes 
på panuminstituttet. 
Så er det igen blevet tid til at blive en ekspert i de basale kneb 
og teknikker, som du skal mestre ved en basal neurologisk 
undersøgelse. Kurset afholdes af læge Emilie Schou.

Programmet er:
Kl. 17.00 – 17.45: Undervisning i kranienerver og højere cerebrale funktioner
Kl. 17.45 – 18.15: Praktisk udførelse + pause
Kl. 18.15 – 19.00: Undervisning i kraft, sensorik, koordination og reflekser
Kl. 19.00 – 19.15: Praktisk udførelse + pause
Kl. 19.15 – 20.00: Neuro-quiz

Der bliver plads til kage, hammersving og hygge, når vi tager fat i de praktiske aspekter af 
undersøgelsen. Alle medicinstuderende er velkomne, men kurset er rettet til 10. semester 
eller medicinstuderende, som skal have vikariat indenfor neurologi, neurokirurgi eller 
psykiatri.

SÅDAN TILMELDER DU DIG:
Deltagelse forudsætter medlemskab af FORNIKS (50 kr). Sådan gør du:

– Jeg er endnu ikke medlem:
Meld dig ind via link nr. 1 og tilmeld dig derefter kurset via link nr. 2.

– Jeg er allerede medlem:
Spring direkte til link nr. 2 og tilmeld dig kurset.

Link nr. 1: http://www.forniks.dk/bliv-medlem
Link nr. 2: https://billetfix.dk/da/e/basal-neurologisk-undersgelse-3/

Tilmeldingen lukker ved 25 tilmeldte, hvorved link nr. 2 deaktiveres. Får du plads på kurset, 
sender vi dig en mail med bekræftelse samt oplysninger om lokale.
Medbring gerne egen reflekshammer og pencillygte, hvis du har det.

Vi glæder os til at se dig!
FORNIKS

Månedsmøde i PMS - Angst og de-
pression blandt børn og unge
PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende sætter her i 
foråret fokus på børne- og ungdomspsykiatrien. Mandag d. 
25 marts får vi derfor besøg af overlæge Gitte Vittrup, som kommer og fortæller om angst 
og depression blandt børn og unge. Blandt andet hvordan disse diagnoser kan komme til 
udtryk hos børn og unge, og hvordan udredningen og behandlingen foregår. 

Oplægget starter kl. 17.00 og er i lokale 13.1.36 i Mærsk Tårnet. Efterfølgende holder vi 
månedsmøde hvor alle interesserede i er mere end velkomne, både gamle som nye. Og 
som altid skal vi nok sørge vi for kage og kaffe til oplægget. 

Vi glæder os meget til at se jer!

De bedste hilsner PMS

Events i Marts 

Kalender  
SAKS  Uge 10   2019

Sutur  1  (vol.  1)  
(7.  marts)    
To læger står klar til at instruere dig i hvordan du håndterer kirurgiske instrumenter, og 
introducerer dig til de basale kirurgiske suturteknikker herunder at sy enkeltsting og 
fortløbende suturer på dyrehud.

SAKS  Uge 12   2019

Kursus  i  kirurgiske knuder 
(20. marts)  
 Dette er et kursus til jer som gerne vil lære at binde glide-,  ethånds- og tohåndsknuder.
I bliver undervist af de erfarne læger Birgitte og Nina, der på pædagogisk vis vil forklare jer 
de fundamentale grundprincipper og teknikker.

 SAKS  Uge 13   2019

Livet som Ortopædkirurg - Tour de Chirurgie 
(26. marts) 
Hvad laver en ortopædkirurg? Hvordan ser en arbejdsuge ud for en læge på en 
ortopædkirurgisk afdeling og hvordan har man mulighed for at få en fod indenfor i specialet, 
hvis interessen er der?
Disse spørgsmål (og mange flere) vil blive belyst i dette oplæg omhandlende livet som 
ortopædkirurg. 

Kursus i Skadestuekirurgi med SA
(30. marts - 31. marts) 
Kom med til en fed weekend med masser af hands on, håndgreb og fed undervisning om 
alt fra klassiske frakturer til sjældne insektstik. 

Yderligere  information  vedrørende  de  specifikke  events,  tilmelding  og tidspunkter  
findes  på  vores  facebookside:  SAKS  –  Studerendes  Almene  Kirurgiske  Selskab. 

STUDENTERKLUBBEN

Der er semesterstartsfest på lørdag. Find jeres masker og jeres 
grønne/lilla/guld tøj frem, hiv jeres læsemakker med og dans 
natten væk til Mardi Gras. 

Der er kommet en del nye spil i Klubben, så kom herned og prøv 
et nyt spil. 

På fredag holder vi endda åbent til kl. 19:00, så der er jo ikke en 
bedre måde at starte weekenden end i Studenterklubben.
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Månedsmøde om ”Neurale netværk” 
Hvornår: 28. marts kl. 17:15
Hvor: 13.1.61 Mærsk tårnet, Panum 

Hvorfor er forståelsen af netværk vigtige for forståelsen af 
hjernen?

Menneskehjernen er uhyre kompleks. Dens ca. 100 milliarder 
neuroner er forbundet i komplekse netværk, der til sammen giver os vores tanker, følelser, 
sanser, hukommelse og meget mere. 

Til dette månedsmøde vil lektor Rune W. Berg fra KU fortælle om den nyeste forskning inden 
for forståelsen af neurale netværk. Han vil komme ind på de grundlæggende udfordringer 
ved at forstå systembiologi, og hvordan fysik og matematik er helt essentielle at bringe ind i 
neurovidenskaben. Han vil tale lidt om forskellen mellem biologi og fysik og give eksempler 
på nyttig anvendelse af de mere kvantitative discipliner indenfor neurovidenskaben.

Vi sørger selvfølgelig for lidt lækkert til ganen samt kaffe og te :)

Oplægget varer ca. 1 time. Bagefter vil der blive afholdt månedsmøde, hvor alle er 
velkommne til at deltage.

Kommende arrangementer
April:
Blod-hjerne-barrieren 
Torsdag d. 25. April kl 17.15
Kursus i Basal Neurologisk undersøgelse 
Tirsdag d. 30. April kl 17.00  - for tilmelding se facebook-page

Maj:
Bevægeforstyrrelser, Zebra i klinikken
Torsdag d. 23. Maj kl 17:15
Annemette Løkkegaard, Klinisk forskningslektor,Bispebjerg Hospital 

Vi glæder os til at se dig!
/FORNIKS
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Pusterummets Torsdagscafé
Så er det igen ved at være tid til torsdagscafé. Tag din 
læsemakker i hånden eller kom for dig selv. Der er altid 
et bord man kan sidde ved, og et spil man kan deltage 
i. Så kom ned og hold en velfortjent pause, særligt 
hvis du tror du ikke har tid! Det er en god investering.

Caféen finder sted d. 21. marts fra kl. 15-19.30 på første 
sal over kantinen på Panum.

Har du ikke været til vores torsdagscafé før, så kan vi 
fortælle at vores idé med en brætspilscafé på Panum er 
at arrangere nogle hyggelige eftermiddage, hvor der 
snakkes om andet end læsning og eksaminer og hvor man også kan møde nye mennesker, 
uden at der er alkohol involveret. Derfor sørger vi for masser af: 

- Gratis kaffe, te og snacks
- Brætspil
- God stemning

Se mere på www.facebook.com/pusterummetsund 
Vi ses!

Har du lyst til at give et nap med, eller høre hvordan det foregår når vi mødes en gang om 
måneden, spiser noget god mad, og taler om hvad der skal ske i Pusterummet, så meld dig 
ind i Pusterummets interne gruppe på Facebook. Du er så velkommen til middag!

P.s. næste torsdagscafé laver vi lidt påskeklip. Det er d. 25. april.

MedicinerRådet - du er allerede 
medlem!
Vi har i MedicinerRådet hørt rygter om, at vores medstuderende 
simpelthen tror, at man skal vælges ind i MR. 

Dét kunne ikke være længere fra sandheden! 

Bestyrelsen bliver valgt på generalforsamlingen, men det er 
faktisk skrevet ind i vores vedtægter, at alle medicinstuderende 
på KU automatisk er medlemmer af MR. Dem der kommer til månedsmøderne er dermed 
ikke specielle medlemmer - de er bare dem der vælger at komme!
Det vil altså sige at ALLE medicin-studerende på KU er velkomne til at deltage i vores 
månedsmøder. Og vi vil rigtig gerne være flere end vi allerede er! Med dét på plads, håber 
vi rigtig meget at se nogle nye (eller velkendte) ansigter til vores næste møde. 

Til møderne diskuterer vi de sager og tiltag der er aktuelle, og som ledelsen på studiet 
gerne vil have inputs til. Derudover fortælles der om eventuelle problemer rundt om på 
studiet – det kunne være en dårlig eksamen eller en underviser der ikke var dukket op til sin 
forelæsning. Og slutteligt tager vi ofte også selv temaer op, som vi som studerende synes 
skal optimeres. Efter en debat og snak om mulige løsningsforslag, tager formanden disse 
sager videre til studielederen eller andre relevante parter.  

Vores næste månedsmøde bliver onsdag 27/3 kl 17. i Studenterhuset. Her skal vi bl.a. 
diskutere hvordan vi kan optimere udbyttet af de klinikophold man har undervejs på studiet. 
Efter mødet giver MR pizza. Kom glad!

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i 
København - SMiK
Kære Studerende
Studenterpræsten er som altid tilgængelig for samtaler på sit kontor på Panum, hvor I også 
kan finde hele Studentermenighedens forårsprogram og nye kort med ”Studenterpræstens 
gode bønner” til at tage med i lommen!

Kommende arrangementer

Filosofisk fugle- og botaniktur
Den  traditionsrige tur går dette forår til Køge sydstrand, Køge bugt og Tryggevælde å. Som 
altid er det i selskab med lektor i naturfilosofi Claus Emmeche, lektor ved biologisk institut 
Flemming Ekelund og studenterpræst Nicolai Halvorsen. Turen vil som vanligt indeholde 
filosofiske overvejelser, en opbyggelig tale og hyggeligt samvær.
Tag en pause fra læsningen og inviter din studiekammerat med på en hyggelig tur, hvor du 
også kan møde nye mennesker. Husk fornuftigt fodtøj og tøj efter vejret, kikkert til fuglene, 
madpakke og noget at drikke. Turen er et samarbejde med Center for Naturfilosofi og 
Videnskabsstudier på Det Naturvidenskabelige Fakultet, KU.
Tid og sted: Lørdag d. 6. april kl. 10.00
Mødested er Køge station på parkeringspladsen på østsiden ved trappen over banen - Østre 
Banevej i Køge
Tilmelding: praest@sund.ku.dk
Fri entré

Studietur til Armenien
Kultur - Religion - Natur
13. oktober - 20. oktober 2019
I efterårsferien sætter vi kursen mod Armenien - én af de første kristne nationer og landet for 
en spændende og ikke mindst brutal historie med det armenske folkedrab i 1915. Desuden 
byder landet på en storslået og varieret natur, og imellem bjerge og søer ligger smukke 
og ældgamle kirker og klostre. Der vil også blive lejlighed til at gå på opdagelse i Jerevan på 
egen hånd, opleve det velsmagende armenske køkken og smage den gode armenske vin. 
Som alle Studentermenighedens studierejser lægger vi vægt på godt socialt sammenhold, 
åbenhed og god stemning. KU’s studenterpræster er rejseledere på turen. 
Pris for rejsen: 5500 inkl. fly, hotel, morgenmad, frokost på dagsture, 2 fællesmiddage, 
busture, guide og seværdigheder. Kan betales i rater af 1000 kr.
Tid og sted for infomøde: Torsdag d. 21. marts kl. 19.00
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S

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

PUFF inviterer til Forskerdating 2019
Hvad er den nemmeste måde at fange en travl forskers interesse på? Det er at dukke op i 
Lundsgaard auditoriet den 25. marts, hvor mere end 30 forskere kommer for at tale med 
studerende, som de gerne vil ansætte. Så vil du slå hul på forskerkarrieren og prøve kræfter af 
med studenterforskning eller blot afvikle din bachelor-/kandidat opgave med mulighed for 
at publicere den i et internationalt videnskabeligt tidsskrift, er dette arrangementet for dig!

Panums UngdomsForsker Forening har lavet alt forarbejdet for dig og kontaktet forskere på 
SUND, Region H og Region Sjælland, som vil komme mandag den 25. marts og præsentere 
deres projekter for dig!

Arrangementet løber af stablen kl. 16-18 i Lundsgaard auditoriet på Panum. I den første 
time vil hver forsker holde et lille oplæg, hvor de vil fortælle om deres projekter, miljøet 
i forskningsenheden og hvad de kan tilbyde dig som studenterforsker. Efterfølgende vil 
der være mulighed for networking mellem studerende og forskere, hvor der kan stilles de 
uddybende spørgsmål, som evt. kan føre til en forskeransættelse.

Arrangement er gratis og en fantastisk mulighed for forskningsinteresserede studerende 
at vælge det projekt de synes er særligt interessant. Så tag bare vennerne med og find din 
drømmevejleder. 

Der vil være forplejning i form af kaffe, frugt, vand og lidt sødt til fri afbenyttelse.

Vores forskere ser frem til at præsentere sig for jer, og PUFF glæder sig mindst lige så meget!

Vi ses den 25. marts kl. 16.00

//Panums UngdomsForsker Forening
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Er du interesseret i respirationsfysiologi?
Vi søger studerende til forskning i den diagnostiske værdi af forskellige klinisk 
respirationsfysiologiske metoder, heriblandt lungefunktionsundersøgelse. 
Det drejer sig i første omgang om egentlig dataekstraktion, men du vil også få mulighed 
for at deltage i fortolkning af data, og videnskabelig manuskriptskrivning med henblik på 
publikation af data. Der er ikke tale om en lønnet stilling, men du vil få mulighed for at blive 
medforfatter på de relevante videnskabelige artikler.
Du skal være arbejdsom og dygtig til fysiologi. De datasæt som du selv er med til at 
opbygge kan indgå i din bachelor- eller kandidatopgave, og der vil blive mulighed for at 
deltage i fremtidige forskningsprojekter og på sigt evt. et prægraduat forskningsår og/
eller et ph.d.-forløb.

Skriv lidt om dig selv og send et CV og karakterudskrift fra KU til ronan@dadlnet.dk.
Ronan Berg, 1. reservelæge, ph.d.
Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET
Rigshospitalet
Tlf. 35 45 18 25

Fuldt finansieret forskningsår i neurologi 
Vi søger en dygtig medicinstuderende med interesse for neurologi. Vi kan tilbyde et fuldt 
finansieret forskningsår (12 måneder, 10.000kr./måned) fra start efterår 2019 på Dansk 
Hovedpinecenter ved Rigshospitalet Glostrup i et projekt omhandlende neurovaskulær 
signalering.

Publikationer
Ambitionen er, at du vil få mindst fire publikationer ud af de 12 måneder. Vi forventer, at der 
kommer to publikationer ud af projektet du bliver tilknyttet, hvor du vil få medforfatterskab 
på disse. Derudover er der en forventning om, at du vil udgive to reviews som førsteforfatter 
i løbet af året. 

Projektet
Vi vil blokere calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptoren hos migrænepatienter 
for derefter at forsøge at fremprovokere migræne hos disse patienter med forskellige 
signalstoffer. Dette vil belyse receptorens betydning for den neurovaskulære signalering 
hos denne patientgruppe.

Vejledere
Din hovedvejleder vil være Messoud Ashina, professor og din daglige vejleder vil være Thien 
Phu Do, læge, ph.d.-studerende. Messoud Ashina er leder af Human Migraine Research Unit 
og er en af de førende eksperter i migræne på verdensplan og har vejledt utallige studerende 
igennem årene. Thien Phu Do har forskningserfaring både som stud.med. og post.grad. og 
flere års erfaring med undervisning af medicinstuderende fordelt på forskellige semestertrin.

Forskningsgruppen
 Vi har et godt sammenhold i forskergruppen med plads til både faglig sparring og sociale 
arrangementer. Vi er aktuelt flere ph.d.-studerende og medicinstuderende. 

Ansøgningsfrist
Endelig frist er 1. april 2019. Ansøgning med CV og evt. anbefalinger skal sendes til Thien 
Phu Do på e-mail adr. thiendo@gmail.com. Ved spørgsmål er der også mulighed for en 
uformel samtale på tlf. 4141 4117.

Stud.med til Hjertemedicinsk Klinik Rigshospitalet 
Vi søger en medicinstuderende med kundskaber inden for hjemmesideprogrammering og 
databaser til fritidsarbejde i projekter der udvikler og integrerer hjemmesideløsninger til 
forskning og administration i hospitalsvæsenet.
Gruppen er forankret på Hjertemedicinsk klinik B, Rigshospitalet og arbejder med flere 
forskellige projekter. 
Som databaseløsning for forskningsdata har Regionen valgt RedCAP, som vi vil kunne 
introducere dig til. Programmering i html, javascript og php vil være grundstammen, men 
vigtigst er lysten til at deltage i en gruppe, der forsøger at gøre ting smartere med optimering 
af eksisterende løsninger, fremfor at bygge alt nyt fra bunden. Løsningerne er åbne for alle 
og er uden kommercielle interesser.

$ h r t = [            “ T b q ”,
“ z h y v t u r q ”        ,”s b e _ n g ”,

“ s b e f x r : _ O y v i ”    ,” r a ”,”q r y _ n s ”
,” r g ”,” n x g v i g _ ”,”  s b e f x a v a t f z v y w ø ”,

“ Z n a t r ”,”s b e f x r y y v t r ”,”c e b w r x g r e ”,”,”
,” x y v a v f x r ”,” E P G ”,” f g h q v r e ,”,”e r t v f g r e ”
,”s b e f x a v a t ”,” b t ”,”e r g e b f c r x g v i r ”,” h a q ”

,” - r e f ø t r y f r e .”,” I æ e ”,” z r q ”,” g v y ”,” n g ”,
“ o l t t r ”,” i æ e x g b w r e ”,”q r e ”,”o e h t r f _ v ”,

“ q r a ”,” x y v a v f x r ”,” u i r e q n t .”,” F x e v i ”
,” r a q r y v t ”,” g v y ”,” b f ”,” u i v f ”,”q h ”

,” y æ f r e ”,”q r g g r ,”,” i v ”,” u ø e r e ”,
“ z r t r g ”,” t r e a r ”,”s e n ”,”q v t ”

,” ! ! ”,” B t ”,” g v y y l x x r ,”,
“ q h ”,” u n e ”,”o e h q g ”,

“ i b e r f ”,” y v y y r ”
,” u w r e g r - ”,

“ x b q r ! ”
, ] ;

;

echo str_rot13(join(“ “, $hrt));

Vi kan tilbyde en vis kompensation med timeløn efter overenskomst. Herudover også en 
enestående mulighed for aktiv deltagelse i forskningsprojekter indenfor det kardiovaskulære 
område samt mulighed for bachelor- og/eller kandidatspeciale.

Hilsen,
Sebastian Krog, Dan Høfsten og Jesper Kjærgaard
Hjertemedicinsk Klinik B 2142, Rigshospitalet
Kontakt: jesper.kjaergaard.05@regionh.dk

Er du interesseret i kardiologi og har du lyst til at 
lære at lave forskning og ekkokardiografi?
Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduat forskningsår i projektet 
med titlen ”Myocardial Deformation by 2D and 3D Echocardiography Before and After 
Coronary Artery Bypass Graft Surgery and/or Aortic Stenosis”. 
Projektet går ud på at undersøge patienter med avanceret ekkokardiografi før, 4-6 dage og 3 
måneder efter åben hjertekirurgi (koronar bypass med eller uden samtidig hjerteklapkirurgi). 
Den prægraduate forskningsårsstuderende vil blive lært op i ekkokardiografi og kliniske 
kardiologiske undersøgelsesmetoder. Selvom den studerende får sit eget selvstændige 
projekt som skal afsluttes med minimum 1 artikel vil den studerende blive en del af et 
større dobbeltblindet randomiseret forskningsprojekt med intervention på mere end 
1.000 hjertepatienter sammen med andre prægraduate forskningsårsstuderende, ph.d.-
studerende, seniorforskere og professorer. 
Ansættelsesperioden forløber fra 01.09.19 - 31.08.20 og kan kombineres med 11. semester 
forskningsophold (kan der startes før mhp. oplæring i ekkokardiografi, vil det kun være en 
fordel). Arbejdet kommer til at foregå på Hjertemedicinsk Afdeling, Rigshospitalet.
Lønnen under et prægraduat forskningsår er ca. 10.000 kr./måned. Der foreligger lønmidler, 
men det forventes at der søges om stipendium. Der skal fremsendes motiveret ansøgning 
svt. ½ A4 side, CV og karakterbevis til nedenstående mailadresser.

Ansøgningsfrist: 1. juni 2019

Ved yderligere spørgsmål er man velkommen til at kontakte 
Ph.d.-studerende Frederik Grund eller overlæge Rasmus Møgelvang.
Læge, ph.d.-studerende, Frederik Grund
Hjertemedicinsk Afdeling 2142
Rigshospitalet
Mail: frederikgrund@gmail.com

Overlæge, ph.d., Rasmus Møgelvang
Hjertemedicinsk Afdeling 2142
Rigshospitalet
Mail: rasmus.moegelvang.01@regionh.dk

Medicinstuderende søges til
stort og spændende klinisk projekt
Vi søger en skolar med interesse for endokrinologi, kardiologi, træning og metabolisk 
sundhed til et prægraduat forskningsår på Hvidovre Hospital / KU under professor Signe 
Torekov.

Projektet 
Den konstante stigning i prævalens af både fedme og type 2 diabetes har alvorlige 
konsekvenser – både for den individuelle i form af følgesygdomme og samfundsøkonomisk. 
Mere og bedre viden omkring forebyggelse og behandling er derfor yderst vigtigt. Både 
fysisk træning og behandling med appetithormonet GLP-1 har vist sig gunstigt hver 
især ift. vægttabsvedligeholdelse, ”metabolisk sundhed”, appetitregulering og systemisk 
inflammation – men kan vi opnå en synergieffekt ved at kombinere dem? 

Periode 
Opstart gerne fra juni. Senere opstart kan eventuelt aftales. Ansættelse med løn i 6-12 
måneder, 37 timer om ugen. 

Dine arbejdsopgaver 
•	 udføre måltidstest, blodprøvetagning og fedtbiopsi og klargøring hertil
•	 udføre træningstests (VO2 max test, styrketest, gangtest) 
•	 evt. stå for den strukturerede holdtræning 

 Vi tilbyder 
•	 forfatterskab(er) på videnskabelige artikler 
•	 indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam 
•	 selvstændigt arbejde og flere ansvarsområder 
•	 vejledning under hele forløbet 
•	 mulighed for at skrive din kandidat/bacheloropgave 

Du har desuden mulighed for at deltage i nationale konferencer. 

For yderligere information kan du kontakte: 
Læge, PhD studerende Julie Lundgren (julie.lundgren@sund.ku.dk)
Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet 
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Studentermedhjælpere til DBCG
Sekretariatet for DBCG (Danish Breast Cancer Group) søger flere studentermedhjælpere per 
15. april 2019 eller snarest derefter. DBCG er et selvstændigt afsnit under Center for Kræft 
og Organsygdomme på Rigshospitalet, og hører administrativt under Region Hovedstaden. 
 
DBCG har ansvar for vedligeholdelse og opdatering af en landsdækkende klinisk 
kvalitetsdatabase for brystkræft, udarbejdelse af retningslinjer for behandling af brystkræft 
og rapportering af kvalitetsindikatorer. Desuden er DBCG en selvstændig forskningsenhed 
som planlægger og gennemfører kliniske forsøg samt epidemiologiske og translationelle 
studier. De kliniske forsøg gennemføres i henhold til ICH-GCP og i samarbejde med både 
danske og internationale forskningsmiljøer. DBCG udfører monitorering på både egne og 
internationale forsøg og er tilsluttet EBCTCG (Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative 
Group) og BIG (Breast International Group). 
 
Den eksisterende database omfatter registrering af metastatisk brystkræft, men skal 
for denne del udvides til også at omfatte kliniske og patologiske data, og vi søger i den 
forbindelse flere medicinstuderende til at hjælpe med indtastning og vedligeholdelse af 
databasen. Udvidelsen bliver verdens første nationalt dækkende database for metastatisk 
brystkræft. 
 
Jobbeskrivelse 
Du vil indgå i samarbejde med afdelingens øvrige medicinstuderende om indtastning og 
vedligeholdelse af behandlingsdatabasen. Dette gøres i samarbejde med en daglig leder 
som står for oplæring og sparring.
Vi tilbyder 

Et ungt miljø med flere andre medicinstuderende 
Læring angående behandlingen af brystkræft 
Fleksible arbejdstider 
Mulighed for på sigt at deltage i forskning hvis man er interesseret – enten i form af bachelor- 
eller kandidatopgave samt forskningsår. 
 
Sekretariatets personale består af to læger (deltid), tre statistikere, tre data managers, en 
projektsygeplejerske, en sekretær samt studentermedhjælpere.  
 
Kvalifikationer   
Du er medicinstuderende – semestertrin er underordnet 
Kan arbejde systematisk og grundigt 
Erfaring med Sundhedsplatformen eller EPJ er et plus, men ikke nødvendigt 
Du kan arbejde selvstændigt 
 
Løn og ansættelsesforhold 
Lønnen aftales i henhold til gældende overenskomst, med mulighed for at forhandle 
et personligt tillæg. Arbejdstiden er 8-10 timer pr uge. DBCG er beliggende på 
Strandboulevarden 49, 4. sal, 2100 København Ø. 
 
Ansøgning 
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til stud. med. Tobias Berg, tlf. 2890 3234, 
tobias.berg.01@regionh.dk. På Rigshospitalets hjemmeside www.Rigshospitalet.dk, kan du 
få flere oplysninger om Rigshospitalet og Center for Kræft og Organsygdomme. 
 
Du bedes sende din ansøgning inkl. CV via nedenstående link senest 1. april 2019. 
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 14. 

Du kan finde opslaget gennem ’RegionHs Jobbank’ 

Klinisk forskningsprojekt om tarmhormonet GIP og 
diabetes 
Center for Clinical Metabolic Research (Gentofte Hospital) søger forskningsårsstuderende 
i 12 måneder fra sommer 2019
Om os: Center for Clinical Metabolic Research er beliggende på Gentofte Hospital. 
Vi er tre seniorforskere, syv deltids-postdocs, 15 ph.d.-studerende (flest læger), seks 
forskningsårsstuderende, et team af projektsygeplejersker og laboranter samt flere løst 
tilknyttede læger. Det er et dynamisk og produktivt forskningsmiljø med mange aktiviteter 
og muligheder. De forskningsårsstuderende udgør en enestående og social gruppe, som 
indgår på lige fod med alle andre i forskningsenheden.
Om dig: Vi søger en arbejdsom og selvstændige studerende på kandidatdelen, som gerne 
vil lave klinisk forskning. 

Projektet: Du vil blive involveret i to kliniske ph.d.-studier samt få mulighed for at køre 
dit eget kliniske studie. Du vil indgå i et team med to ph.d.-studerende, som laver kliniske 
forsøg med inkretinhormonet GIP. Initialt vil du blive lært op i og hjælpe til med det praktiske 
arbejde i de to studier, hvilket inkluderer perifert venekateter, blodprøver, hormoninfusioner, 
måltidstest, kalorimetri, ultralyd og fedtbiopsier. Planen er, at du herefter i tæt samarbejde 
med dine vejledere designer og eksekverer dit eget kliniske studie under tæt og kvalificeret 
supervision Ligeledes vil du forventes at sammenfatte resultaterne fra dit selvstændige 
studie i en publikation, som også vil kunne bruges som kandidatopgave.
Vi er allerede i gang med at søge skolarstipendium til dig, og vi garanterer et honorar på 
10.000 kr/mdr.

Kontakt: Leder af forskningsgruppen er Professor Filip Krag Knop. Hvis du er interesseret i 
projektet, så skriv til læge, ph.d. -studerende Bjørn Hoe (bjoern.hoe@regionh.dk), Gentofte 
Hospital, Kildegårdsvej 28, Opgang 7, 3. sal, 2900 Hellerup.

Medicinstuderende søges til journalgennemgang i 
forskningsprojekt, ca. 4 timer/uge, meget fleksible 
arbejdstider som du selv tilrettelægger. 

Vi søger en medicinstuderende der kan hjælpe os med at gennemgå elektroniske journaler, 
indtaste data i vores forskningsdatabase og hjælpe med den efterfølgende gennemgang 
og kontrol af databasen.  
Du skal være glad for at arbejde selvstændigt og have mod på at gennemgå eletroniske 
journaler og arbejde ”bag skærmen” med indtastning og databehandling. Du skal kunne 
starte arbejdet i foråret/forsommeren 2019. Arbejdstiden er ca. 4 timer per uge (gennemsnit) 
de næste 1-2 år. Arbejdstiden kan tilrettelægges efter hvad der passe dig bedst. Arbejdssted 
vil inkludere følgende hospitaler: Roskilde, Bispebjerg, Odense samt Århus. Du vil blive en 
del af vores forskningsgruppe og hvis det har din interesse kan vi hjælpe dig i gang med 
andre projekter i fremtiden. 
Løn iht. overenskomst.
 
Om projektet: 
Lungekræft er den hyppigste årsag til kræftrelateret død. Det er afgørende at kunne tage 
en vævsprøve fra en mistænkeligt udseende svulst i lungen, for at finde ud af om det er 
kræft. Problemet er, at det er vanskeligt at tage en vævsprøve fra en lille svulst med en 
traditionel kikkerundersøgelse (bronkoskopi). Hyppigt må der derfor udføres yderligere 
en procedure, hvor man stikker en kraftig kanyle gennem brystvæggen ind i lungen (CT-
vejledt lungebiopsi). Dette indebærer en betydelig risiko for sammenklapning af lungen.
En helt ny type navigationsudstyr kaldet Elektromagnetisk navigationsbronkoskopi (ENB) 
har vist meget lovende resultater. ENB er en teknik, der minder om GPS-navigation til biler. 
ENB kan reducere behovet for CT-vejledt lungebiopsi.

Anvendelsen af ENB er så småt ved at vinde indpas i Danmark. Vi ved dog stort set intet om 
hvordan oplæringen bedst tilrettelægges. Med vores projekt ønsker vi derfor systematisk 
at optegne læringskurver og gøre resultaterne op for nye operatører. Målet er at kunne 
tilrettelægge formaliserede læringsprogrammer for ENB. 
For ansøgning og spørgsmål, kontakt: 
Læge, PhD.  Louise Tønnesen, louise.toennesen@gmail.com, 27268806
ansøgningsfrist 10. april 2019

Medicinstuderende søges til forskningsophold på 
Infektionsmedicinsk Klinik Rigshospitalet
Er du interesseret i infektionsmedicin/immunologi, og vil du gerne prøve kræfter med 
forskning på dit 5. kandidatsemester (forskerperspektivet)? 

Viroimmunologisk forskningsenhed på Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet søger 
5.semesters (kandidat) medicinstuderende til halvårligt forskningsprojekt evt. med mulighed 
for forlængelse i yderligere 6 måneder. Forskningsfeltet er primært sygdomme hos patienter 
med HIV og immunforsvarets betydning hos transplantationspatienter, men enheden 
forsker bredt i infektionsmedicin og immunologi, hvorfor der i høj grad er mulighed for 
selv at definere sit forskningsprojekt. Enheden er professionelt drevet, produktiv og med 
god mulighed for supervision og personlig udvikling.

Vi kan tilbyde
•	 Træning i formidling af forskning samt deltagelse i konferencer.
•	 Statistikkurser samt nationale og internationale samarbejdsmuligheder.
•	 Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø med 5 Ph.D-studerende og 

3 medicinstuderende.
•	 Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik – og etik.
•	 Problemorienteret arbejde med selvstændigt projekt og målsætning om en 

førsteforfatterpublikation / kandidatspeciale (25 ECTS) samt medforfatterskaber i 
de projekter du tager del.

•	 Mulighed for at  arbejde med selvstændigt indsamlet datamateriale 
(laboratorieforskning eller klinisk indsamlet data) eller allerede indsamlet data efter 
eget ønske.

•	 Mulighed for forlængelse til helt ’forskningsår ’ i kombination med et halvt års 
opsparede ECTS eller orlov.

Vi forventer at
•	 Du er selvstændig, ambitiøs og har mod på at bidrage til at opretholde et højt 

forskningsmæssigt niveau i forskningsgruppen.
•	 Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som integreret 

del af din hverdag. 
•	 Tidligere forsknings- eller laboratorieerfaring værdsættes, men er på ingen måde 

et krav.
Lyder det som noget for dig, skal du sende en motiveret ansøgning (max 1 side) + CV og 
karakterudskrift til.  Professor, overlæge, dr.med Susanne Dam
Infektionsmedicinsk Klinik, 8632
Susanne.Dam.Poulsen@regionh.dk
Tlf: +45 3545 0859
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Research project: Naturalistic lights in a hospital set-
ting to improve sleep, recovery and health outcomes
Primary investigator: Kristina Aluzaite, Department of Medicine, DSM, University of Otago, 
New Zealand; contact: kristina.aluzaite@otago.ac.nz
Study level: Honours, summer/short duration research projects. Several positions of varying 
durations are available for suitable candidates. Research projects will be based in Dunedin 
and/or Tauranga, New Zealand. Contact for more information and to discuss study options.
Project overview

Long-stay hospital inpatients suffer considerable sleep and circadian rhythm disturbances, 
partly due to inadequate daytime lighting and excess evening/overnight light.  Ageing is 
associated with changes in sleep and circadian rhythms, such as greater nocturnal sleep 
fragmentation and daytime sleepiness. Some studies show possible association between 
frailty and poor sleep quality, while daytime sleepiness has been linked with poor functional 
recovery in older adults. We hypothesize that current hospital lighting exacerbates age 
and frailty-related sleep deregulation, resulting in decreased sleep quality and recovery, 
increased fatigue and psychological distress. We are studying the effects of circadian lighting 
to improve sleep and health outcomes in a hospital setting.

Application deadline: 15 April, 2019
For more information/applications: kristina.aluzaite@otago.ac.nz 

Barriers to Paediatric Inflammatory Bowel Disease 
diagnosis: a New Zealand survey
Investigators/supervisors: 
1) Kristina Aluzaite, Research Fellow, Gastroenterology Research Unit, Department of 
Medicine, DSM, University of Otago, New Zealand.
2) Prof Andrew Day, Senior Medical Officer and Head of Department, Department of 
Paediatrics, University of Otago, New Zealand.
3) Prof Michael Schultz, Senior Medical Officer and Head of Department, Department of 
Medicine, DSM, University of Otago, New Zealand.

Study level: 
Variable research project duration and study level (Honours/MSc/summer projects, etc.).
Students with variable backgrounds will be considered. 

Project description: 
Inflammatory Bowel Disease (IBD) is a chronic inflammatory condition that requires careful 
clinical management. While most IBD cases are diagnosed in the early adulthood years, 
1 in 5 cases occur in children. Overall, delays in IBD diagnosis are associated with worse 
disease outcomes: diagnostic delay in children may especially impact adversely on growth, 
pubertal development and psychological well-being. It is estimated that children typically 
have many months of symptoms prior to diagnosis. Currently there is little knowledge 
available about diagnostic delay in children with IBD and the associated clinical outcomes. 
This study will aim to address this important knowledge gap with the goal to eliminate the 
barriers to timely IBD diagnosis and the longer term objective of improving the healthcare 
outcomes of children with IBD. 

Applications due: 15th of May, 2019 
For more information, contact: kristina.aluzaite@otago.ac.nz

PhD project: Medication adherence, disease bur-
den & health outcomes in IBD patients: New Zea-
land-wide inter-disciplinary investigation
Investigators
Kristina Aluzaite, Research Fellow, Gastroenterology research unit, Department of Medicine, 
DSM, University of Otago, New Zealand;
A/Prof Rhiannon Braund, New Zealand Pharmacovigilance Centre, Department of Preventive 
and Social Medicine, Dunedin School of Medicine, University of Otago, New Zealand;
Prof Michael Schultz, Gastroenterology research unit, Department of Medicine, DSM, 
University of Otago, New Zealand. 

Summary
Inflammatory Bowel Diseases (IBD) are chronic illnesses requiring constant disease 
monitoring and careful medication regime. Poor medication adherence may lead to 
inefficient treatment outcomes, disease relapse and requirement to escalate to more 
aggressive therapies, which may eventually result in worse long-term health outcomes.
This project builds on a previous investigation on perceived medication adherence and 
associated barriers in Southern District Health Board IBD patients. The study investigated 
patient-level medication adherence levels and experienced challenges. The proposed PhD 
project aims to investigate country-wide systemic and healthcare level challenges that may 
lead to worse access to medications and poor adherence, lack of adequate knowledge/
understanding by the patient, and poor support provision to the patient (IBD patients). This 
part will identify the key determinants of poor medication adherence across New Zealand 
and establish if there is a link between poor medication adherence and worse healthcare 
outcomes and associated higher healthcare costs. The further parts of the research project 
will depend on the findings of the first part of the study. The scope and the specific direction 
of the PhD project will depend on the background and interests of the successful candidate.  
Keywords: IBD, medication adherence, health outcomes, health equity.

Required Qualifications 
Given the interdisciplinary nature of the proposed project, students from a range of 
disciplines will be considered. The ideal candidate will have a background in health or 
clinical sciences, such as pharmacology, public health, medicine, epidemiology or  health 
policy. The prospective student should be interested in healthcare outcomes, inflammatory 
bowel diseases, medication adherence and health equity. Strong interest/prior experience in 
research is a must. The ideal candidate should also have strong writing skills. Computational, 
statistical and other data-handling background/experience/skills will be an important 
advantage.

Applications due: 15th of April, 2019 
For more information/applications, contact: kristina.aluzaite@otago.ac.nz

The Department of Medicine, University of Otago, 
New Zealand, have several exciting research posi-
tions available for medical/public health students 
(summer projects, honours, MSc and a Phd position)
The department has some scholarships available, but would also like to remind students that 
there are plenty of  funding available for application through The University of Copenhagen 
as well. Follow the link below. https://sund.ku.dk/uddannelse/legater/

Kandidatstuderende søges til lægevikarhold på
Neurokirurgisk Afdeling, Rigshospitalet – Glostrup
Om stillingen:
Vi er et lille lægevikarhold på 7 ansatte med et godt socialt sammenhold, der varetager 
funktionen i ”Rygseminaret” på neurokirurgisk afdeling på Rigshospitalet – Glostrup. Da en 
af medlemmerne desværre har måttet forlade holdet og en anden skal på barsel, søger vi 
nye holdmedlemmer. Vi udfører præoperative undersøgelser og vurderinger på patienter, 
der skal rygopereres indenfor den nærmeste fremtid. Dette er vores primære opgave, men 
såfremt der er tid i programmet, er det også muligt at deltage i rygkirurgiske operationer, 
når man er endeligt oplært.

Hvad der forventes af dig
- At du har interesse indenfor neurologi og neurokirurgi foretrækkes, men erfaring indenfor
disse specialer er ikke et krav.
- At du er udadvendt, selvstændig og nysgerrig
- At du trives i tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, læger, fysioterapeuter og andre
faggrupper.
- At du er klar på at være en del af et lille og socialt hold, hvor vi hjælper hinanden – også i
travle eksamensperioder
- At du har bestået alle fag på 2. semester på kandidaten

Det praktiske:
Arbejdet foregår i hverdagene i dagvagt fra kl. 8-14 på Glostrup Hospital (sommetider senere
afhængigt af arbejdsmængden), og du vil indgå i samarbejde med afdelingens andre læger 
og især sygeplejersker. Vi forventer, at du kan tage omkring 3 vagter pr. måned. Der er aldrig 
vagter på helligdage og i weekender. Der er 3 lønnede følgevagter, hvor du oplæres. Det er et 
krav for ansættelse, at man kan tage 3 følgevagter i løbet af april måned. Løn gives efter FADL’s
overenskomst for lægevikarhold (196 kr./time).

Ansøgningsfristen er fredag d. 29. marts 2019, og der vil være ansættelsessamtaler i uge 
14. Alle ansøgere får svar telefonisk eller via mail inden udgangen af uge 14.
Ansøgning samt CV kan sendes til holdleder Theis på nedenstående mailadresse. Spørgsmål 
til stillingen kan ligeledes stilles via mail.

Theis Bech Mikkelsen, holdleder
theismikkelsen92@gmail.com

Ariana er ved at være klar 
til midvejstest.
     

Er du?



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

I forbindelse med demonstrationen ”TRANSPORTREFUSION TILBAGE NU” d. 29 
marts inviterer FADL dig til bannerproduktion onsdag d. 27 marts fra kl. 10-18. 

Vi sørger for alt, hvad du skal bruge til at slippe din kreative sjæl løs: Maling, stof, 
pensler, træplader, pinde osv. VI sørger selvfølgelig også for at servere snacks. 
Det eneste du skal sørge for, er godt humør! 

Dem der maler den flotteste og bedste banner, vinder pizza og øl til hele gruppen! 

HUSK desuden at tilmelde dig demonstrationen via vores Facebookbegivenhed 
”Demo: Transportrefusion tilbage nu!”

BANNERPRODUKTION 
TIL TRANSPORTDEMONSTRATIONEN

RESTPLADSER PÅ KURSER
Det er ved at være sidste chance, hvis du skal nå at deltage på FADLs 
opkvalificerende kurser dette semester.  Der er nemlig få ledige restpladser tilbage. 

Du kan tilmelde dig alle de kurser, du vil, såfremt der stadig er ledige pladser. 

Tilmelding sker via mit.fadl

Kurserne er til dig, som ønsker at blive en bedre læge! 





FILMANMELDELSE : 
WHAT WE DO IN THE SHADOWS 

Dit horoskop er i denne uge gemt i herlig indpakning, nemlig en 
anmeldelse af ‘mock’umentaren ‘What we do in the shadows’. 

Bare lige for at gøre det klart, er denne film min nye yndlingsfilm fordi 
den er så vanvittig sær. Jeg blev præsenteret for denne film for et par 
måneder siden, og mit liv har ikke været det sammen siden da. Nogle 
ville betegne det som en ‘life changing experience.’ Det er din klassiske 
dokumentar, men handler så om et bofællesskab af vampyrer, der bor 
sammen i et hus i New Zealand. Vi følger deres daglige gøremål, der 
desværre er besværliggjort fordi de er vampyrer. 

Disse ting kan direkte relateres til din kommende uge og hvad der 
kommer til at ske i dit liv. Hvis du ikke har noget at lave kan du passende 
se dokumentaren og dø af grin før, under og/eller efter. 

Hvad angår filmanmeldelsen er det meget nemt: Genial film, 10 ud af 
6 flagermus. 

Vandmand
20. jan. - 18. feb.
Du vil virkelig gerne i byen. Dit party-humør er ‘on fire’ og natten (og 
dig selv) er udødelig. Du får problemer med dit look, da du ikke har et 
spejlbillede. Dette problem finder du ikke en løsning på umiddelbart, 
og dit hår sidder grimt. Til gengæld er dit dating-game stærkt.  

Fisken
19. feb. - 19. marts
Din dødelig ven har fundet en opskrift på hummus vedkommende 
prøver af på dig, men desværre smager du på den og får universelt 
udslæt og græder blod. Stjernerne foreslår at du afslører din pagt 
med satan, eller beder din ven om at skrue ned for hvidløg. Begge 
muligheder vil spare dig for fremtidige (smertefulde) episoder. 

Vædderen
20. marts - 19. april
 *BATS*

Tyren
20. april - 20. maj
Din hidsighed vil ingen ende tage, og du bliver meget frustreret over 
at se halv-fulde folk. Dvs. ofre, der ikke er drukket helt færdige. Du 
beslutter dig for at tage det op i vampyrbestyrelsen. Du kan møde 
modstand til mange vigtige møder, men når du har en mærkesag 
som denne, vil du brænde igennem som sølv på vampyr-hud. Stå 
ved, siger stjernerne.   

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Din eneste med-vampyr på studiet, kommer ud for noget sygdom. 
Dette bringer dig besvær i alle daglige gøremål, da du ikke kan 
komme ind i lokaler uden at blive inviteret. Særligt forelæsninger 
bliver akavet for dig, så du kunne overveje at dele din hemmelighed 
med flere. 

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du har fundet en særlig stærk sol-faktor, og kan være ude i solen et 
par timer dagligt. I løbet af årets første rundboldturnering med dine 
engelske vareulvevenner, kommer du op at slås grundet forvirring 
over ordet ‘Bat.’ Transformation til dyr er snyd, det ved alle. Pas på 
sproglige forvirringer denne uge. 

Løven
22. juli - 22. aug.
Trods pollentallet for Hassel er væk, er vores største fjende på vej 
frem: Forårssolen. Forårssolen er lusket, fordi man efter denne 
uendeligt lange (og dejlige) vinter, glemmer at der er noget der 
hedder sol. Stjernerne har nu advaret dig, men tag dig i agt for en 
nær-fatal solulykke. Malignt melanom er din mindste bekymring.  

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Alle dine venner er forblevet meget blege trods den fine forårssol, 
og de er alle intenst og underligt interesseret i dig. Lad vær med at 
bløde foran dem, siger stjernerne. Dit stjernetegn kan være farligt 
i denne sammenhæng, og selv et lille paper-cut i SAU kan give dig 

problemer senere. Hvis du overlever vil sandheden vise sig.  

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du har svært ved at vænne dig et nyt stadie i dit liv - livet som 
udødelig. Din bedste ven er jomfru på flere måder, og du synes 
vedkommendes blod ser vanvittigt lækkert ud. Denne uge skal du 
lære at modstå fristelser - ellers bliver du ensom.  

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Kappen sidder som den skal, du har blod på tanden, og jomfruerne 
kaster sig foran dig. Dit liv som vampyr er endnu bedre end dit liv 
som dødelig. Selv som flagermus sidder pelsen glat og du får hed 
flagermus-sex. Hvad satan...  

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du har løst problemet med manglende spejlbillede: Tegne-
madklubben hver onsdag, hvor vampyr-fam mødes, og I laver lækre 
tegninger af hinanden. Du ser dit eget spejlbillede gennem dine 
venners (h)ånd - smukt. 

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du er kommet i fornemt selskab, og er så heldig at blive inviteret til et 
fint middagsselskab. Uheldigvis kommer du i kontakt med sølvbestik, 
og aftene bliver særdeles akavet. Stjernerne foreslår fløjlshandsker - i 
alle aspekter af dit liv.  

Vampyren 
1. jan-1.jan 

SE FILMEN, DEN ER GOD. 
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TING DU (IKKE) TØR GOOGLE 

Sygdommen medfører forstørrelse af en eller flere digiti, og typisk findes flere fingre på 
samme hånd afficeret. Det er en kongenit tilstand som ofte viser sig i løbet af de første 
tre leveår. Hyppigst vil forstørrelsen af fingrene skyldes lipofibromatose, men sygdom-

men kan også have anden ætiologi.
Typisk vil behandlende læger bestille røntgen og MR scanning for at finde ud af hvil-
ke væv der er hypertrofisk afficeret. Klinisk finder man øget mængde subkutant fedt, 

forstørrede og snoede digitale nerver samt knoglehypertrofi. De distale dele af fingrene 
mere hypertrofierede end de proksimale. Man taler om en progressiv vs. statisk type 

makrodaktyli, hvorved forstås, om fingeren kontinuerligt vokser eller beholder propor-
tionerne.

Indikationen for behandling er både kosmetisk og funktionel, men behandlingen er 
aldrig helt helende. Behandlingen burde foretages før barnet når i skolealderen.

Ved progressiv makrodaktyli burde klinikeren overveje fordelene ved stråleamputation. 
Man stadieinddeler tilstanden, og makrodaktyli er ofte associeret med andre sygdomme 

(neurofibromatose, forskellige syndromer..)
Det var så det om denne pekuliære sygdom - spændende! Næste uge vil vi spørge jer 

om: 
I TØR AT GOOGLE 

Af: Alice // MOK.red

Sidste uge (som ikke var sidste uge) udfordrede mok-redaktionen vores læsere til om i turde at google følgende ord: 

aplasia cutis

Makrodaktyli

Vær hilset, Panumboere og Gæster,
Jeg skriver for at bringe jer en nyhed uden lige. En nyhed, der på egen hånd vil 
vende op og ned på jeres verdensbillede, og som vil forfølge jer og de mange 
kommende generationer der vil følge af jeres afkom. En nyhed, der vil få det til 
at løbe koldt ned ad ryggen på jer. Det handler om kantinens flygtige mango/
ingefær smoothie.

Ser I, som mange andre nyder jeg at tage ned i pauserne for at få mig en 
forfriskende smoothie, der kan få tankerne hen på andet end blot fossa 
pterygopalatina og mesenchymalcellernes forunderlige verden. En af disse 
gange var der dog noget der fangede min opmærksomhed: en ny smag, der 
ikke lignede min sædvanlige jordbær/banan. Som enhver anden ansvarsfuld 
studerende fik dette mig til at undre mig over hvordan, og hvorfor, jeg var gået 
glip af de to nye smagskombinationer. For at få svar på dette tog jeg min bedste 
Sherlock Holmes dragt på og drog ned til den nærmeste person siddende i 
Mærsktårnet. Hendes kommentar var som følger;

”Ja, de har fået to nye smage. Der er skovbær/appelsin og mango/ingefær også 
nu. Jeg kan ikke huske den præcise dato, men - ”

”Tak”, nåede jeg hurtigt at sige for at nå videre til mit næste spørgsmål. ”Er den 
god?”

”Njae. Prøv den.”

Og minsandten, om det ikke var det jeg gjorde. Efter at have set den flygtige 
mango/ingefær smag den første gang var det svært at få fat øje på den igen. 

Var det mon fordi den kostede mere at lave (mangoer er åbenbart kun 
gode i Pakistan)? Var det fordi den ikke blev købt? Hvad betød det, at 

den var så svær at få fat i? Alle disse spørgsmål fik jeg aldrig 
besvaret, men et større mysterium åbenbarede sig for mig 

idet jeg tog ned torsdag den 14. marts 2019 kl 
fjortenhundredeogtretten for endelig at smage 
mango/ingefær nektaren.

Og den. Smagte. Forfærdeligt.

I et forsøg på at få den grynede smoothie til at smage bedre (både mindre 
sødt og mindre grynet) hastede jeg rundt om hjørnet for at fylde lidt vand op i 
min smoothie. Jeg rørte rundt i det… ingenting. Jeg prøvede igen, smagte på 
den, fyldte lidt vand op, prøvede at smage på den igen og… ingenting. Intet 
ændrede sig.

Dette, kære panumboere, er yderst mærkværdigt. Som vi alle kan huske fra 
første, andet, tredje, fjerde og alle semestre indtil videre burde man ved en 
simpel opblanding med H2O få koncentrationen af [smag] til at falde, i teorien, 
samtidig med at jeg også tager slurke for at fjerne nogle af smagsmolekylerne. 
Det burde være en simpel sag om at smagen vil fordele sig over et større areal 
idet jeg tilføjer mere vand til min drik, hvilket i sidste ende burde gøre hvert 
arealstykke for sig selv mindre smagfyldt. Dette. Skete. Ikke.

Ovenstående har selvfølgelig fået mig til at løfte nogle øjenbryn over denne sag. 
Hvad er det mon der gør at mango/ingefær smoothien smager så dårligt? Hvad 
er grunden til at den ikke findes i kantinen hver dag, som jordbærsmoothien 
ellers gør? Og endelig, hvorledes kan det gå til, at smagen ikke fordeler sig over 
et større areal, når jeg fylder mere vand i?

Det eneste jeg kan sige med sikkerhed, kære læsere, 
er at mango/ingefær smoothien ser ud til at 
være indhyllet i et større mysterium end 
jeg nogensinde før kunne have forestillet 
mig – og jeg ser frem til at finde ud af den 
endegyldige sandhed om denne besynderlige 
drink.

Til vi ses igen,
Sherlock Awssi

Fra tid til anden modtager redaktionen læserbreve - og nedenfor kan du læse et af slagsen. Vi vil altid gerne 
høre hvad der rører sig hos den gængse MOK-læser, så husk vores indbakke har døgnåbent på MOK@mok.dk.
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Officiel ansøgningsprocedure for prospektive MOK’ere

Pssst: MOK består for nuværende af 9 redaktionsmedlemmer. Vi 
samles hver mandag eftermiddag og aften for at stykke ugens blad 
sammen.  Vi spiser aftensmad sammen og  bliver alle hængende 
til bladet er færdigt. Hvis du går til fodbold/keramik/spansk om 
mandagen, så er det nødvendigt at skifte hold for at have tid til at 
være på redaktionen.

Navn

Semestertrin

Stjernetegn

Stand-up erfaring

Yndlings Jan Bittermand sang

Daglige vandindtag i liter

Send en mail til MOK@mok.dk senest søndag den 14. april, hvor du skriver lidt løst og fast 
(mest løst) om dig selv og hvorfor du gerne vil være en del af redaktionen.

Venstre- eller højrehåndet

Sprogkvalifikationer

Tre ting om bier

Krøller eller folder du dit toiletpair

Kan du lide Myriad Pro?
Får du myrekryb af Calibri?

Ser det ud til MOK’erne hygger?
Kan du rykke til et biavler-hold, der 
ikke er om mandagen?

Kan du svare ja til minimum 5/7 af ovenstående, så burde du søge om at blive MOK’er!

Kan du lide Ariana Grande?

Vil du lære at 
PhotoShoppe?

Vil du gerne have nye venner?

Vi skal på eksklusiv MOK-retreat 
(aka. en tur med toget til Andreas’ 
families sommerhus) den 24.-26. 
maj. Her vil vi meget gerne have de 
nyeste skud på MOK-træet med.
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Som ivrig MOK-læser er du bekendt med Madame Maier og hendes altid pletrammende horoskoper. Hvis du har læst 
med længe nok kan det endda være, at du er begyndt at føle, at du selv er i stand til at kunne små-tolke hvad stjernerne 
har at sige. Jamen det kan du så få lov at prøve nu!

Nedenfor er en række spørgsmål om ugens forløb, som jeg gerne vil have besvaret. Jeg ville have spurgt Madame Maier, 
men hun er travlt optaget med at skrive prægraduat ph.d lige i øjeblikket. (*host* - Astrologi ER en rigtig videnskab, 
skulle jeg vist hilse og sige...)

MOKSA
M

EN
SA - m

en forudsagt.

Retrospektive forudsigelser giver vi ikke meget for her på redaktionen, så derfor skal jeres besvarelser være os i hænde
SENEST FREDAG DEN 22. MARTS KL 20.00

Den mest præcise forudsigelse vil udløse en fornem bogpræmie til indsenderen - men det ved vedkommende jo 
selvfølge allerede. Det er kompendiet “Indre Organers Anatomi“, der er på højkant i denne uge.

Send forudsigelserne til mok@mok.dk

Hvor mange studerende er i Lundsgaard til tiden når 
første semester har forelæsning om mave/tarm på 
mandag den 25. marts kl 12.15?

Hvor stor en omsætning vil Studenterklubben have 
lavet i denne uge?
(Søndag d. 17/03 til søndag d. 24/3)

Redaktionsmedlem Andreas sætter ikke noget 
vækkeur på søndag. Hvad tid vågner han?

Vil der på forsiden af lørdags trykte Ekstra Bladet 
være noget om x-Factor?

Hvor mange følgere har MOK på Instagram på mandag 
den 25. klokken 17? (medicinermok)

Hvor mange læsere indsender svar på denne MOKSA?

Af Mo /MOK.red


