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O M  M O K
MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med 
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig. 
MOK udkommer hver mandag, og indeholder blandt andet 
nyt fra basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben og 
FADL, samt jobopslag målrettet medicinere. Og ikke mindst 
gøgl... Når MOK bliver sat op hver mandag, er det MOK-
redaktionens opgave at fylde den overskydende plads i bladet 
med gøgl og pludselige indfald. Kvaliteten svinger, men vi 
synes altid selv at det er sjovt - og det håber vi også at du gør.
Har du noget skørt eller vigtigt på hjerte, er du velkommen 
til at sende det ind til os - der er altid 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.

Kys og kærlighed
Dit MOK

PA N U M  H I G H L I G H T S

UGENS INPUT

Klubben er åben og der er Frebar på fredag! 
Hallelujah, ned og dans dig varm.. brrr. 

Victor skal til klam julefrokost i weekenden. Maria 
kommer måske senere. 

OSM holder julehygge + månedsmøde tirsdag den 
6/12! 

Julebanko med FADL den 14/12 kl 17. Lokation 
afventer stadig! 

KUB Nord serverer gratis glögg og æbleskiver den 
14/12 kl 13-15

Anna skal drikke kaffe med mutti. 
Det skal Maria faktisk også. Men ikke med Annas 

mor. 

Younes holder Phiise (ikke fisse) middag, og vi ved 
heller ikke hvad det er. Men det lyder hyggeligt. 

MOK går på vinterferie næste uge!! 
Vi tegner venstrehåndsnisser og takker af med et 

dejligt blad. 

U G E N S  R E DA K T I O N

GabrielaMaria (ansv. red) NielsSine

Åsne

Anders Andreas

Marie KlaraAnna YounesVictor

SLÅ TIL FØR 
DIN LÆSEMAKKER
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NB – denne artikel er ren spekulation, udtænkt af en 
febril, hæmmet hjerne, intet af følgende er baseret på 
nogen faktuel evidens, kun suspekte omstændigheder 
og vidensmæssige tomrum – der altid har, og altid vil, 
fremavle konspiratoriske teorier.

Er dekanen i virkeligheden en robot sendt fra 
fremtiden for at forhindre SkyNet? Har Illuminati haft 
en finger med i spillet i den nye studieordning? Og 
måske vigtigst af alt, hvad blev der egentlig af rotten 
der hjemsøgte klubben, og hvordan kan det være den 
overlevede så længe?

Konspirationsteorier og mystik har længe fyldt noget i 
den offentlige bevidsthed, såvel som i populærkultur 
– med alt fra klassiske eksempler såsom ”The X-files” til 
”Twin Peaks” til mere samtidige eksempler som ”Stranger 
Things” til ”Inside Job”, der lige har fået udgivet dens 
anden sæson – så måske fortjener de lidt spalteplads - og 
er der et bedre tidspunkt end nu, i denne mørke sæson, 
til at granske en ekstra gang i den stime af tanketorsk, 
som de er?
For ikke at prikke hul på bylden af  konspirationsteorier 
om Illuminati og ”New World Order” (red. Teorien om 
en magtfuld skyggeorganisation iblandt den globale 
elite, der i virkeligheden styrer verden), som snildt 
kunne fylde en hel MOK for sig selv, kan en anden 
klassisker fremhæves – konspirationsteorien om ”Lizard 
People”. Der er mange forskellige nuancer af teorien, 
men grundstenen i teorien omhandler en race af 
formskiftende øglemennsker, ”reptillians”, der drikker 
blod og bor under jorden – i nogle udgaver plotter 
de om at vælte menneskeheden, i andre udgaver har 
de allerede overtaget flere magthavende stillinger i 
samfundet!

Ifølge Michael Barkun, professor i statskundskab ved 
Syracuse University, har reptilkonspirationsteorien sine 
rødder i novellen ”The Shadow Kingdom” fra 1929, 
skrevet af forfatteren der skrev ”Conan The Barbarian”, 
Robert E. Howard. Novellen trækker sin inspiration fra 
esoteriske værker fra slutningen af 1800-tallet, hvor der 
blev skrevet om ”drage-mænd”, der engang havde en 
mægtig civilisation der forsvandt – i en klassisk Atlantis-
twist. Men for at kigge væk fra oldtidshistorie, såsom alt 
før 1980’erne, så fik Robert E. Howards ”drage-mænd” 
en rennæssance takket været en meget uforventet 
forfatter – en tidligere engelsk, B-liste fodboldspiller og 
sportskommentator; David Icke.

David Icke udgiver bogen ”The Biggest Secret” i 1999, 
hvor han postulerer den førbeskrevne teori om hvordan 
vores kære formskiftende reptiler sidder i flere af verdens 
magstillinger, blandt andet på den engelske trone, da Icke 
mener at den britiske royale familie, imod alt forvetning, 
selvfølgelig er reptiler! Mere skræmmende end selve 
konspirationsteorien er det fakta, at en meningsmåling fra 
2013 viste at 4%(±2,8%) af amerikanske vælgere tror på 
David Ickes ideer – og det ville ikke overraske, hvis tallet 
ligger endnu højere i dag, populariteten af grupper som 
Qanon taget i betragtning – yikes!
Men, da hverken SUNDs dekanat eller FADLs ledelse 
sandsynligvis er reptiler, hvis vi lige skal genetablere 
jordkontakten og være lidt rationelle igen, kan man 
spørge sig selv; er der så nogle konspirationsteorier om 
vores alles Panum Institut?

Umiddelbart lyder en statsfinansieret bygning, fyldt 
med dissektion, dyreforsøg og forskere der sidder i de 
mørke nattetimer og gransker den menneskelige psykes 
hemmeligheder, som noget Duffer-brødnene ville være 
ellevilde over at filføje til sidste sæson af Stranger Things 
– så hvorfor ikke? Personligt, slog den tanke mig for første 
gang, da en medstuderende sidste år spurgte; ”Har du 
tænkt over hvordan man går op af trapper når man går 
fra hovedingangen til indgangen ved tandlægerne, men 
man går ikke ned af bakke når man går rundt om Panum? 
Denne gåde, der senere blev døbt ”Panum Paradokset”, 
ville hjemsøge en kernegruppe af ihærdige studerende 
i resten af semesteret med spørgsmål som: er Panum 
en lommedimension, hvor højdemeter ikke gælder 
og hvorfor udviser vores studiested non-euklidiansk 
geometri?

I en meget antiklimaktisk afslutning, blev parakdokset dømt 
som værende dumt, da den første konspirationsteorist 
rent faktisk prøvede at cykle ned af Tagensvej, og 
bemærkede en vis hældning. I lang tid virkede det som 
om mystikken var død, og Panum Paradokset bare var 
sindsopspind fra en presset tredjesemestershjerne, 
men et nyt mysterium, med en forkærlighed for Kinder 
Bueno, skulle vise sine knurhår på Panum. For hvad ved 
vi egentlig om rotten; Hvor kom den fra? Hvor blev den 
af? Denne journalist er overbevist om, at sandheden er 
derude!
Føler du, at du har en teori på følgende;
Hvordan kom rotten ind i klubben? Fik den hjælp, og i så fald, fra hvem?
Er rotten død? Hvis ja, hvordan skete det? Hvis nej, hvor er den så nu?
Så send den i en mail til mok@mok.dk inden næste mandag!
Rygtet går på at der er en bog på højkant, men hvem ved, måske er det også bare en 
konspirationsteori!

AF VICTOR // MOK-RED.
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Er du interesseret i pædiatri, og synes du, at klinisk 
forskning er spændende?
Så vil et forskningsår i Enheden for Børn og Unge med Overvægt, Holbæk Sygehus være 
noget for dig.

Baggrund:
Enheden for Børn og Unge med Overvægt er en internationalt anerkendt behandlingsklinik 
for børn og unge med overvægt, hvor der sideløbende med behandlingen udføres 
nytænkende forskning i årsagerne til, udviklingen af og behandling af overvægt hos børn 
og unge. 

Netop nu igangsættes flere større forskningsprojekter, som blandt andet vil bidrage med 
helt unik viden om langtidseffekterne af behandling af overvægt, og afdække hvilke 
grupper af børn og unge i behandling af overvægt, som er i særligt stor risiko for at 
udvikle følgesygdomme, samt et randomiseringsstudie, hvor vi sammenligner forskellige 
behandlingsmodeller. 

Om jobbet:
Vi søger en ambitiøs og nysgerrig forskningssårsstuderende til ansættelse 1. februar 2023 
eller efter aftale.  
Som forskningsårsstuderende vil du indgå i nogle af de ovenstående projekter, sammen 
med en tværfaglig forskningsgruppe af bl.a. læger, sygeplejersker, bioanalytikere, ph.d. 
studerende og forskningsassistenter, som alle arbejder sammen om egne og fælles projekter. 
Arbejdet vil primært foregå i Holbæk og opgaverne omfatter bl.a. blodprøvetagning, kliniske 
undersøgelser, fondsansøgninger og indskrivning af forskningsresultater m.fl. Du vil også 
deltage i interdisciplinære forskningsmøder og andre forskningsrelevante opgaver. 

Om dig:
Det er vigtigt at du:
• Er god til at samarbejde med flere forskellige faggrupper.
• Er omstillingsparat i forhold til projekter og opgaver
• Er engageret, selvstændig og imødekommende
• Er god til at kommunikere med børn såvel som voksne
• Er i gang med, eller har afsluttet, en sundhedsvidenskabelig uddannelse. 

Vi tilbyder:
Vi tilbyder et stærkt fagligt forskningsmiljø med god supervision. Uddannelse i 
forskningsmetodologi, opgørelse af data, statistisk bearbejdning, fondsansøgning mm. 
Der er mulighed for at lave bachelor- eller kandidatspeciale, der sidenhen kan udgives som 
en videnskabelig artikel med dig som førsteforfatter. Samt mulighed for at præsentere dit 
projekt på konferencer. Derudover vil du blive oplært i blodprøvetagning og andre kliniske 
undersøgelser. 
Løn: Stipendiat på 10.000 kr./mdr. 

Lyder dette som noget for dig, så send én sides 
ansøgning samt CV senest 14/12-22 til læge og 
videnskabelig assistent Emilie Brünner Hovendal. 
E-mail: emdb@regionsjaelland.dk.

Center for Perioperativ Optimering (CPO) søger 
medicinstuderende til forskning til start den 1. feb-
ruar 2023
Du vil som forskningsårsstuderende få ansvaret for dit eget forskningsemne, og du 
forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre forskere i 
CPO. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen.
CPO er specialister i forskningsmetode og vejledning. Vi udarbejder især systematiske 
reviews, registerforskningsprojekter, kliniske forskningsprojekter samt forskningsprojekter 
i Cochrane reviews og vil emnemæssigt bevæge sig inden for de kirurgiske sygdomme 
herunder hernier, appendicitis og senfølger efter colorectalcancer. Vi tilrettelægger en 
forskningsplan på minimum tre artikler, men der vil være en stor grad af medindflydelse. 
Du vil som forskningsårsstuderende få tilknyttet et vejlederteam, der dagligt sikrer, at 
projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper med problemer, der måtte opstå 
undervejs. 

Vi tilbyder den forskningsårsstuderende: 
• Grundig og systematisk oplæring med tæt vejledning og minimal ventetid
• Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i 

Tyrkiet i maj 2023
• Minimum tre artikler som førsteforfatter og et eller flere medforfatterskaber i løbet 

af ansættelsen
• Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
• Erfaring med klinisk forskning
• Det bedste kollegiale fællesskab

Vi forventer at ansøgeren: 
• Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner
• Er struktureret, dedikeret og flittig 
• Har interesse i at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden 
• Er medicinstuderende på kandidatdelen
• Kan være i forskningsenheden i et år

Mødetid er generelt hverdage ca. kl. 8-16.

Om CPO:
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Afdeling for Mave-, Tarm- 
og Leversygdomme, Herlev Hospital. Vi har et højt tempo og gode relationer til andre 
kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket. I CPO værdsætter 
vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. Vi har stor erfaring i at hjælpe 
forskningsårsstuderende med at sammenskrive eget forskningsemne til en paragraf 15 ph.d. 

Ansøgning: 
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til siv.fonnes@gmail.com 
senest:  4. december 2022 

Herefter afholdes samtaler i uge 49 efter nærmere aftale.

Yderligere information: 
Interesserede kan kontakte os 
på nedenstående mails:
• Siv Fonnes, læge, postdoc 

(siv.fonnes@gmail.com)
• J a c o b  R o s e n b e r g , 

professor, dr.med. (jacob.
rosenberg@regionh.dk)

Biopsihold 1608, Rigshospitalet søger 4-5 nye med-
lemmer
Hold 1608 er tilknyttet hæmatologisk afd. på Rigshospitalet og udfører alle afdelingens 
knoglemarvsbiopsier og lumbalpunkturer diagnostisk såvel som i forbindelse med indgift 
af intratekal kemoterapi. 

Ambulatoriet udgøres af to stuer med forskellige opgaver:
• Stue 1: ’Biopsistuen’
Mandag-torsdag: 1 FADL-vagt + 1 SOSU-assistent som assisterer
Fredag: 2 FADL-vagter, som skiftevis laver knoglemarvsbiopsier og assisterer. Her laves 
knoglemarvsbiopsier på ambulatoriet.

• Stue 2: ’Flyverstuen’
Alle hverdage: 2 FADL-vagter, som skiftevis laver procedurer og assisterer. Her laves 
knoglemarvsbiopsier på ambulatoriet, sengeafsnit, operationsgangen og lumbalpunkturer 
med og uden intratekal kemoterapi.

Arbejdet er travlt, giver et stort ansvar og kræver en høj grad af selvstændighed og overblik. 
Vi har ofte at gøre med nervøse og svært syge patienter, hvorfor gode kommunikationsevner 
er essentielle.

Vi er et meget socialt og velfungerende hold og særdeles vellidte på afdelingen.

Efter tre måneders tilfredsstillende holdtjeneste bliver du omfattet af funktionærlovens 
bestemmelser. Når du opnår funktionærstatus, betyder det bl.a., at du er berettiget til fuld 
løn under sygdom og får opsigelsesvarsel efter funktionærloven. Opsigelsesvarslet vil være 
gensidigt forlænget med én måned. Dit varsel for at frigøre dig fra holdet vil dermed være 2 
måneder. Vi har gensidigt forlænget varsel for at understøtte kontinuerlig drift, god kollegial 
holdkultur og de bedst mulige rammer for et vedvarende højt vidensniveau på holdene.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Log ind på din vagtprofil og søg stillingen.

Krav: bestået SPV-kursus, 400 SPV-timer, 0 VT-timer
Ansøgningsfrist: 6. december 2022

Har du interesse for pædiatri og vil du forske på 11. 
semester til foråret?
Astma hos børn fylder enormt meget indenfor pædiatri og sygdommen påvirker mange 
børn og deres familier i høj grad. Vi møder rigtig mange af dem på Afdelingen for børn 
og unge på Herlev Hospital, og for hele tiden at videreudvikle os har vi en omfattende 
forskningsaktivitet indenfor emnet.

Vi søger en engageret medicinstuderende som gennem et forskningsprojekt eller 
litteraturstudie vil være med til at forbedre behandlingen med beta2agonist til akut astma.

Du vil lære at forske og få nærværende supervision og god støtte fra et rutineret 
forskningsmiljø. Projektet er meget relevant for vores kliniske arbejde og vil give nogle 
svar som vi søger efter i det daglige. De data projektet bygger på er let tilgængelige og af 
passende størrelse til at dække et kandidatspeciale som også kan skrives til en videnskabelig 
artikel.

Send en kort motiveret ansøgning til os inden d. 16. december, hvis det ovenstående har 
fanget din interesse. Du er også meget velkommen til at skrive hvis du har spørgsmål eller 
brug for uddybende forklaring omkring projektet.

Med venlig hilsen
Bo Chawes, overlæge og professor og 
Henrik Hallas, læge og Ph.D 
henrik.wegener.hallas@regionh.dk
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Sarkomer: Sjældne, farlige, spændende! 
(1-årigt forskningsophold i børneonkologi.)
Børneonkologisk Laboratorium på Rigshospitalet er en stor og tværfaglig forskningsenhed, 
der arbejder med alle aspekter af børneonkologi. I et nyt, landsdækkende projekt planlægger 
vi en række studier af børn, unge og yngre voksne med sarkom. Projektet er forankret i 
børneonkologien, men gruppen tæller også onkologer, kirurger, genetikere, patologer, 
molekylærbiologer… og måske dig?

Vi søger to ambitiøse studerende til et års lønnet forskningsophold. Den primære 
arbejdsopgave vil være indsamling af data til en forskningsdatabase. Du vil desuden 
få ansvar for dit eget studie baseret på det indsamlede data. Projektet kan bruges som 
kandidatspeciale og forventes at resultere i en videnskabelig publikation. Du vil få oplæring 
i ”forskningshåndværket” med løbende supervision og vejledning af ph.d.-studerende 
Daniel Dybdal, der står for projektets daglige drift og overlæge Lisa Hjalgrim, der er leder 
af børneonkologien på RH. 

De to studerende vil arbejde tæt sammen og blive en del af Bonkolabs velfungerende gruppe 
af skolarstuderende, der løbende har faglige og sociale fællesarrangementer.

Vi tilbyder:
• Et stærkt fagligt og socialt miljø.
• Vejledning i basale forskningsmetoder.
• Mulighed for selvstændigt projekt mhp. publikation.

Vi forventer:
• At du er studerende på relevant kandidatuddannelse (f.eks. stud.med.).
• At du er grundig, selvstændig og kan lide ’detektivarbejde’.
• Tidligere forskningserfaring er en fordel, men ikke et krav.

Ansættelsesvilkår:
• Et års forskningsophold (f.eks. som et semester med ”Forskerperspektiv” og et 

semester med studieorlov).
• Start januar 2023 (eller snarest herefter, under hensyntagen til eksaminer).
• Ansættelsessted: Børneonkologisk Laboratorium, Rigshospitalet.
• Løn: skolarstipendiat svt. 10.000 kr./måned.

Ansøgning:
Motiveret ansøgning og CV sendes til ph.d.-studerende Daniel Dybdal:
daniel.thor.halberg.dybdal@regionh.dk

Ansøgningsfrist: 5/12-22
Samtaler afholdes hurtigst muligt herefter.

Spørgsmål til stillingen er velkomne, og sendes til ovenstående. Du kan også kontakte stud.
med. Christian Vase, der er repræsentant for gruppen af studerende på Bonkolab: 
 christian.bach.vase@regionh.dk

LÆGEVIKARHOLD 7718 Nykøbing Falster kirurgisk 
akutmodtagelse
Vi søger to nye holdmedlemmer med oplæring i januar.

Sjællands Universitetshospital, Køge har ansvaret for den gastrokirurgiske funktion på 
Nykøbing Falster Sygehus og på vegne af dem, varetager vi på lægevikarhold 7718 
funktionen som gastrokirurgiske forvagter. 

Holdet passer akutmodtagelsen på Nykøbing Falster Sygehus for de akutte 
abdominalkirurgiske patienter. Vores primære arbejdsopgaver er modtagelse, journaloptag 
og indledende behandlingsplan for patienterne. Der er supervision af en kirurgisk bagvagt, 
som har tilstedeværelsesvagt hele døgnet. 
Vi prioriterer holdmøder højt og forsøger at holde hver andet møde socialt, hvor vi spiser 
sammen og hver andet møde fagligt, hvor vi undervises af kirurger fra Køge Hospital eller 
skiftes til at holde et kortere faglige oplæg. 
I hverdagene vil det være muligt at tage personalebussen for 50 kr fra Kampmannsgade 
3, som ligger ved Vesterport St. I weekender og på helligdage skal man benytte offentlig 
trafik eller egen bil. Inden eller mellem vagterne er der mulighed for at overnatte på 
personalehotellet for 130 kr.

Efter tre måneders tilfredsstillende holdtjeneste bliver du omfattet af funktionærlovens 
bestemmelser. Når du opnår funktionærstatus, betyder det bl.a., at du er berettiget til fuld 
løn under sygdom og får opsigelsesvarsel efter funktionærloven. Opsigelsesvarslet vil være 
gensidigt forlænget med én måned. Dit varsel for at frigøre dig fra holdet vil dermed være 2 
måneder. Vi har gensidigt forlænget varsel for at understøtte kontinuerlig drift, god kollegial 
holdkultur og de bedst mulige rammer for et vedvarende højt vidensniveau på holdene.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Log ind på din vagtprofil og søg stillingen.

Krav: bestået SPV-kursus, 400 SPV-timer, 0 VT-timer
Ansøgningsfrist: 6. december 2022

Forskningsår om hjernetumorer hos børn og neu-
ropsykologiske komplikationer
Vi søger en medicinstuderende eller psykologistuderende til et forskningsår i pædiatrien 
på Børneonkologisk Laboratorium (Bonkolab) og Neurokirurgisk afdeling på Rigshospitalet 
om sammenhængen mellem operation for tumor i lillehjernen hos børn og de 
neuropsykologiske komplikationer. 

Start 1. februar 2023

Projektet er et delprojekt under et stort velkørende europæisk multicenter studie, hvor vi 
på Rigshospitalet er hovedaktør: Nordisk-Europæisk studie af cerebellar mutisme syndrom 
(CMS) hos børn efter tumor i lillehjernen. Det involverer data på børn fra 27 hospitaler i 10 
lande og har skabt den største database i verden på området. Data fra denne database, 
vil udgøre grundstenen i dit eget projekt, og vil samtidig forvente at du hjælper til at 
videreudvikle studiets design, søger godkendelse til et nyt sub-projekt og indsamler data 
til vores fælles database.

Studiet er et samarbejde mellem neurokirurgien og pædiatrien, så som noget meget unikt 
kan vi tilbyde et forskningsår, der giver indblik i og adgang til begge disse specialer. 

Vi tilbyder:
• Et stærkt tværfagligt forskningsmiljø med 10+ skolarer og 15+ ph.d. studerende 
• God supervision 
• Kontakt med den kliniske afdeling med henblik på indsamling af data
• Uddannelse i forskningsmetodologi, opgørelse af data, statistisk bearbejdning mm.
• Mulighed for at skrive kandidatspeciale
• Mulighed for udarbejdelse af videnskabelig artikel som førsteforfatter

Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Vi forventer 
at du vil engagere dig i dataanalyse i det statistiske software R, og erfaring indenfor dette 
eller lignende vil vægte højt. Det er for os vigtigt med fuldt engagement, så man kan ikke 
forvente at have væsentligt erhvervsarbejde parallelt med dette eller at tage fag på studiet. 
Forskningsåret kan være en forberedelse til et evt. senere ph.d.-studium.

Løn søges i samarbejde med dine vejledere læge, ph.d. Jonathan Grønbæk, overlæge 
Astrid Marie Sehested, overlæge, ph.d. René Mathiasen, psykolog Jette Ø Christensen og 
professor, dr.med Marianne Juhler.

Ansøgningsfrist er d. 1/12/22, og samtaler vil blive afholdt i anden uge af december. 
Motiveret ansøgning, inkl. CV og karakterudskrift, sendes til Jonathan Grønbæk på 
 jonathan.kjær.groenbaek@regionh.dk. 

Spørgsmål vedrørende stillingen er meget velkomne og kan rettes til Jonathan Grønbæk 
eller René Mathiasen 
 rene.mathiasen@regionh.dk

Spørgsmål til forskningsmiljøet, vejledning og din rolle som skolarstuderende kan rettes til 
vores nuværende skolar Rebekka Sarup 
 rebekka.sarup.01@regionh.dk

Lægevikarhold I Psykiatrien Nordsjælland (Hold 
7719)
Er du interesseret i Psykiatri, så har du muligheden for at komme på LV-hold på PC 
Nordsjælland:

Psykiatrisk Center Nordsjælland (PCN) søger medlemmer til deres LV-hold. 
Forvagten på PCN er 2-sporet døgnet rundt – det er organiseret med en skadestuevagt og 
en forvagt. Skadestuevagten bliver dækket af FADL-holdet alle dage. 

Som skadestuevagt har du samtaler og foretager psykiatrisk vurdering af patienter i den 
psykiatriske skadestue. Vi har ca. 20 henvendelser i døgnet. Ca. halvdelen af henvendelserne 
fører til indlæggelse i akutmodtagelsens åbne eller lukkede afsnit. 

I hele vagten er du sammen med en kollega (uddannelseslæge/reservelæge) med 
autorisation til selvstændigt virke), som hjælper til i skadestuen samt passer og løser akutte 
opgaver i sengeafsnittene. Der er mulighed for sparring med din kollega, og samtidig er der 
en overlæge i bagvagtsfunktion (rådighedsvagt) i hele døgnet. Indtil kl. 20:00 i hverdage 
er der også akutvagt (bagvagtsfunktion) til stede, som varetager akutte tilsyn, og hjælper 
med supervision og vejledning. Vagten slutter på hverdage med deltagelse i en inspirerende 
morgenkonference med fokus på læring og uddannelse, hvor det er forventet at du som LV 
bidrager med en case fra vagten. Alt i alt en super mulighed for at stifte beskedskab med 
det lægelige arbejde i psykiatri allerede under studiet.
 
Efter tre måneders tilfredsstillende holdtjeneste bliver du omfattet af funktionærlovens 
bestemmelser. Når du opnår funktionærstatus, betyder det bl.a., at du er berettiget til fuld 
løn under sygdom og får opsigelsesvarsel efter funktionærloven. Opsigelsesvarslet vil være 
gensidigt forlænget med én måned. Dit varsel for at frigøre dig fra holdet vil dermed være 2 
måneder. Vi har gensidigt forlænget varsel for at understøtte kontinuerlig drift, god kollegial 
holdkultur og de bedst mulige rammer for et vedvarende højt vidensniveau på holdene.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Log ind på din vagtprofil og søg stillingen.

Krav: bestået SPV-kursus, 200 SPV-timer, 0 VT-timer
Ansøgningsfrist: 4. december 2022
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.
“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

Thoraxanæstesiologisk afdeling 4141 på Rigshospi-
talet søger nye holdmedlemmer til hold 4402! 
Afdeling 4141 er Danmarks største thoraxkirurgisk intensivafdeling med mange 
spændende patientgrupper. Der er alt fra standardpatienter, som kommer efter bypass- 
og klapopererede hjertepatienter samt patienter efter hjerte- og lungetransplantation. 
Afdelingen har landsfunktion for operation og intensiv postoperativ pleje af kongenitte 
og akutte kirurgiske hjertefejl. 

Siden foråret 2020 har afdelingen modtaget patienter til invasiv behandling af COVID-19, 
når konventionel respiratorbehandling ikke har været nok, da vi har landsdelsfunktion for 
ECMO-behandling. 

Arbejdet som VT på 4141 kræver, at man kan arbejde selvstændigt og er rustet til pressede 
situationer. Du kommer til at arbejde sammen med garvede intensivsygeplejersker og 
er altid under deres ansvar. Arbejdet giver i høj grad klinisk erfaring og passer til dig, 
der har en god stresstolerance. Du skal være omstillingsparat, da patienterne kan være 
hæmodynamisk ustabile. Arbejdsgangen er en god blanding af rolige timer vekslende 
med timer, hvor der pludselig skal modtages meget dårlige patienter enten fra akut 
operation eller traumecentret. Som ventilatør på denne afdeling opnås kendskab med 
respiratorisk såvel som cirkulatorisk udfordrede patienter og en klinisk indsigt i både de 
klassiske thoraxsygdomme samt de mere unikke tilfælde, som kun denne højt specialiserede 
afdeling håndterer.

Som medlem på holdet kan vi tilbyde et skønt socialt fællesskab, masser af sparring og 
uendelige muligheder for dygtiggørelse og vidensdeling. Vi kan lære at betjene og fortolke 
måleresultaterne fra højt specialiseret udstyr (f.eks. respirator, dialyse - både hæmo- og 
peritonealdialyse, forskellige assist devices) superviseret af afdelingens rutinerede 
intensivsygeplejersker og -læger, som altid er klar til at fortælle og lære fra sig. Endeligt byder 
vi også på en fantastisk mulighed for at få kendskab til anæstesiologiske, thoraxkirurgiske, 
kardiologiske og pædiatriske arbejdsområder. 

Efter tre måneders tilfredsstillende holdtjeneste bliver du omfattet af funktionærlovens 
bestemmelser. Når du opnår funktionærstatus, betyder det bl.a., at du er berettiget til fuld 
løn under sygdom og får opsigelsesvarsel efter funktionærloven. Opsigelsesvarslet vil være 
gensidigt forlænget med én måned. Dit varsel for at frigøre dig fra holdet vil dermed være 2 
måneder. Vi har gensidigt forlænget varsel for at understøtte kontinuerlig drift, god kollegial 
holdkultur og de bedst mulige rammer for et vedvarende højt vidensniveau på holdene.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Log ind på din vagtprofil og søg stillingen.

Krav: bestået VT-kursus, 0 SPV-timer, 200 VT-timer
Ansøgningsfrist: 4. december 2022

Speciallægepraksis i Reumatologi og Idrætsmedicin 
søger 1-2 medicinstuderende til at indgå i klinikkens 
daglige drift. 
Klinikken er centralt placeret ved Glostrup Station samt med gode, gratis parkeringsforhold 
på taget af Glostrup Centret.

Du kommer til at indgå i et velfungerende team med klinikkens 2 sekretærer. Oplæring 
i lægesystemet Win-Plc vil finde sted med telefonvisitation, bestilling af røntgen, MR, 
blodprøver mm.  
Desuden oplæring i forundersøgelser samt UL-skanning under supervision. 
Det er et krav, at du er på sidste del af kandidat uddannelse og har haft klinik - dvs. min. 
bestået 8. semester. Erfaring fra vikariater er velset - men ikke et krav. 
Typisk har du 1 vagt om ugen fra 8:30-15:30, men dette aftales nærmere. 
 
Klinikken er en god, alsidig og stabil arbejdsplads med højt til loftet -og god musik i 
højtalerene.

Send gerne ansøgning og cv til nedenstående mail.
Ansøgningsfrist - løbende indkaldelse til samtale.

De venligste hilsener,
Christian H. Olsen, speciallæge i reumatologi
cho@dadlnet.dk
Klinik Tlf. 4343 3848

SPV-hold 1817 på Fødemodtagelsen/Akutmod-
tagelsen for Gravide på Hvidovre Hospital søger 3-4 
nye holdmedlemmer med opstart i januar
Er du interesseret i obstetrik, har du nu en unik mulighed for at komme til at arbejde tæt 
på specialet!

Vi er et hold på 20 medlemmer tilknyttet Fødemodtagelsen/Akutmodtagelsen for Gravide 
på Hvidovre Hospital, der søger yderligere 3-4 nye holdmedlemmer med opstart i januar. 

Amager og Hvidovre Hospital huser landets største fødeafdeling med ca. 7.000 årlige fødsler.
Holdet er tilknyttet både Fødemodtagelsen, som tager imod de fødende kvinder, samt 
Akutmodtagelsen for Gravide, hvor kvinder med komplikationer i graviditeten kommer 
ind til undersøgelse. Derudover har vi tre fødestuer for kvinder med ukomplicerede 
graviditetsforløb.

Efter tre måneders tilfredsstillende holdtjeneste bliver du omfattet af funktionærlovens 
bestemmelser. Når du opnår funktionærstatus, betyder det bl.a., at du er berettiget til fuld 
løn under sygdom og får opsigelsesvarsel efter funktionærloven. Opsigelsesvarslet vil være 
gensidigt forlænget med én måned. Dit varsel for at frigøre dig fra holdet vil dermed være 2 
måneder. Vi har gensidigt forlænget varsel for at understøtte kontinuerlig drift, god kollegial 
holdkultur og de bedst mulige rammer for et vedvarende højt vidensniveau på holdene.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Log ind på din vagtprofil og søg stillingen.

Krav: bestået SPV-kursus, 200 SPV-timer, 0 VT-timer
Ansøgningsfrist: 4. december 2022

Lægerne i Stenløse søger medicinstuderende
Din væsentligste funktion vil initialt være at kunne træde ind i vores lægesekretær. Det kan 
blive relevant at indgå i andre funktioner såsom blodprøver, lungefunktionsundersøgelser, 
vaccinationer etc. Du vil modtage sidemandsoplæring fra vores meget erfarne 
lægesekretærer i telefonvisitation.

Vi er en 7 mands kompagniskabspraksis beliggende Helsevej 4, Stenløse, 5 min. fra S-tog 
station. Vi har en personalestab med 4 sygeplejersker, 4 sekretærer og 2 bioanalytikere. 
Derudover 2 uddannelseslæger 

Semesterkrav: 5. semester eller senere.
Ansættelsestype: timelønnet ansættelse efter overenskomst med HK/PLA 

Dato for ansættelse: snarest muligt 

Timetal: 4-8 timer ugentligt fordelt på alle hverdage, dagtid mellem 8-16. Målet er at skabe 
et hold på 4-5 medicinstuderende, hvor I indbyrdes kan planlægge arbejdsdagene.
Ansøgningsfrist: 7/12-2022 

Kontakt: Pernille Winkler pernille@team-w.dk , tlf. 40895283 

Vil du lave klinisk eksperimentel forskning indenfor 
endokrinologi og appetitregulering på Hvidovre 
Hospital? 
Vi forsøger at afdække samspillet mellem mavetarmkanalens hormoner for 
appetitreguleringen hos mennesker og søger i den forbindelse en medicinstuderende, 
der gerne vil prøve kræfter med klinisk eksperimentel forskning. 

Der vil være mulighed for at indgå som lønnet (13.000 kr/måned) forskningsårsstuderende 
i et dynamisk team bestående af læger og basalforskere. 

Du vil komme til at stå for rekruttering af forsøgsdeltagere og udførelsen af forsøgsdage på 
Hvidovre Hospital. Du vil være en del af den videnskabelige proces og medvirke til forsøg, 
analyse og fortolkning af data samt artikelskrivning. 

Vi forventer du er interesseret i at bruge ihvertfald 6 måneder på projektet, der kan 
kombineres med bachelorprojekt eller speciale (forskerperspektivet). Forventet start i 
februar eller marts 2023. 

For yderligere information kontakt: 
Simon Veedfald (simon.veedfald@regionh.dk eller veedfald@sund.ku.dk ) eller tlf: 41 10 
25 95)

Læge, Joachim Holt (joachimholt@sund.ku.dk eller tlf: 27 57 83 48)

Hvis du der interesseret så send en kort motiveret ansøgning samt CV til Joachim Holt og 
Simon Veedfald. Vi ser frem til at høre fra dig. 

Ansøgningsfrist er 15. december, men samtaler holdes løbende.
 

DAISY ME ROLLINDAISY ME ROLLIN

THEY HATIN’THEY HATIN’



A N N O N C E R     |     7            

BIG DATA I SUNDHEDSFORSKNING
Hvad er Big Data? “Det er fremtiden” - ja, men hvad er det egentlig? Måske har du, som mange 
andre, hørt begrebet før uden yderligere at forsøge at forstå, hvad det er. 

Den 7. december kl. 16 i Holst auditoriet får du endelig chancen for at blive meget klogere 
på Big Data; hvad det er, hvordan det kan bruges og ikke mindst, hvordan det - ja - er 
“fremtiden for sundhedsvæsenet”. 

Oplægget holdes af professor Ismail Gögenur, leder af Center for Surgical Science, 
professor, dr. med. og overlæge på Sjællands Universitetshospital. Her forskes der bl.a. i 
kirurgiens betydning for sundhed og sygdom, hvor et særligt fokusområde er, hvordan 
de store mængder data, som sundhedsvæsnet generer, kan bruges til at forbedre 
patientbehandlingen, bl.a. ved brug af kunstig intelligens.

Har vi fanget din interesse? Jamen, så tag din læsemakker, ven eller kommende 
forskningspartner med for at høre mere om personlig medicin, præventive tiltag, Big Data 
og meget mere!

Det vil som altid være lækkerier til den søde gane!

Vi glæder os til at se dig! 
- PUFF 

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Studenterpræsterne står til rådighed for personlige samtaler. Tøv ikke med at tage kontakt, 
hvis du har brug for en udenforstående at tale med. 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.

Kommende aktiviteter

Rum til Ro
Studenterpræst Camilla Aggersbjerg afholder alle onsdage resten af dette semester 
gudtjenesten, ”Rum til Ro”. Der vil være god mulighed for, at finde ro i nogle afstressende 
rammer, når Camilla giver nogle ord med på vejen, som akkompagneres af lidt musik fra 
kirkeflyglet. Alle studerende på KU er velkomne og det kræver ingen tilmelding.
Tid og sted: den 7. december. kl. 17.00, Hans Tausens kirke, Halfdansgade 6, 2300 Islands 
Brygge
Ingen tilmelding

Evensong
Evensong er en gammel engelsk tradition, som har rødder helt tilbage til 1500-tallet og som 
danskerne i høj grad har taget til sig de senere år – også under navnet ”De 9 læsninger”. 
Evensong indeholder både fællessang, korsang, musikalske indslag og tekstlæsninger. Både 
tekster og musik sætter poetisk julens budskab om Jesu fødsel ind i den helt store bibelske 
fortælling: fra Paradis, over profetierne om Messias’ komme, til Jesu fødsel.Medvirkende er 
Kammerkoret Musica under ledelse af Filipe Carvalheiro, kirkens fire sangere, organist Britta 
Bugge Madsen og studenterpræst Inger Lundager.
Tid og sted: den 13. december, kl. 19.30, Hans Tausens kirke, Halfdansgade 6, 2300 Islands 
Brygge
Ingen tilmelding

Mindful Morgen
Kunne du tænke dig en rolig start på dagen? Hverdagen som studerende kan være 
stressende. Studie, arbejde og et socialt liv, der skal forenes, og det kan undertiden afføde 
uro i krop og sind. Kom til 30 min. Mindful stund i kirkerummet med efterfølgende let 
morgenmad til dem, som har lyst. Mindful morgen finder sted hver tirsdag på følgende 
datoer: den 30. november og den 6. december.
Tid og sted: den 13. december, kl. 19.30, Hans Tausens kirke, Halfdansgade 6, 2300 Islands 
Brygge
Ingen tilmelding

Følg med i vores aktiviteter på studenterpraesternekbh.dk og @studenterpraesterneku. 
De bedste hilsner, 
Nicolai Halvorsen, 
Studenterpræst - Nørre Campus

Klubben er åben!

Gratis kaffe? Ja tak. Hop i klub.

Husk, at der er frebar  i  din 
yndlingsklub nu på fredag, den 
2. december! 
Kø og -nummersystem som altid.

Eksamensfest for 2. semester er 
tirsdag den 29. november

Mindre rotte, mere godt humør:)))

Verdens bedste læge-nyheder!
Overlevelsen efter hjertestop uden for 
hospital er firdoblet i løbet af de sidste 
20 år! Wuuuhuuuu!

UfL: Forbedring af overlevelsen efter 
hjertestop uden for hospital
- Mads Christian Tofte Gregers, Julie 
Samsøe Kjølbye, Louise Kollander 
Jacobsen et al

Verdens bedste læge-nyheder!
Kortlæggelse af sygdomsforløbet for de 20 mest hyppige 
psyk diagnoser. Herunder at hver anden psykiatripatient 
får ny diagnose (46.9%); og ikke fordi den første diagnose 
var forkert! Baseret på cohort af 185.000 patienter. Guld!

The Lancet: Mapping diagnostic 
trajectories from the first hospital 
diagnosis of a psychiatric disorder: 
a Danish nationwide cohort study 
using sequence analysis
 - Terese Sara Høj Jørgensen, PhD, 
Prof Merete Osler, MD DMSc, Prof 
Martin Balslev Jorgensen, MD 
DMSc (kæmpe stjerne) & Anders 
Jorgensen, MD PhD (også kæmpe 
stjerne og virkelig dygtig kliniker)

DIAGNOSE RAINDIAGNOSE RAIN
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- står der med pink graffiti, på en grå væg ved krydset 
mellem Elmegade og Birkegade. Mørket fortæller, 
at klokken er alt for mange, og jeg står med hende 
under det bløde lys fra Elmegade’s julepynt. Efter et 
længere dybtfølt kram, giver vi begge slip og kigger 
hinanden i øjnene. Der har været knas i den, den 
sidste uges tid, og vi har egentlig ikke datet særlig 
længe. Skal vores veje skilles eller giver vi det en 
chance til? Det skal vi til at finde ud af.

Efter den aften har jeg tænkt på, hvis skyld det mon 
var? Hvem var skurken? Altså ikke mellem hende og 
mig, men generelt for kærlighedsknas. Og jeg tror 
jeg har svaret: Romantismen.

Romantismen er en (uintellektuel) kulturstrømning, 
som har sine rødder i den første halvdel af det 
19. århundrede. Det var en modbevægelse 
mod oplysningstiden og rationalisering af 
naturforståelsen og menneskets eksistens. Så dumt 
som det var, tog det fat, og har siden pustet liv i 
gløderne for andre uintellektuelle bevægelser som 
individualisme, konservatisme og nationalisme.
Foruden de massedrab af millioner, som kan 
kobles til romantismens efternølere, vil jeg her 
argumentere for hvorfor romantismen også har 
fucket vor alles følelses- og kærlighedsliv.
 
Romantismen (herefter benævnt som R), i sit 
modspil til realismen, dyrker det mystiske fremfor 
det reelle og rationelle. R vil gerne have vi ikke 
undersøger vores intuitive følelser dybere, men i 
stedet direkte værdsætter dem højere end vores 
rationelle tanker.

”Du skal ikke sætte spørgsmålstegn ved gud, konge, 
fædreland; men tage dit gevær og hoppe ud i 
ingenmandsland” eller mere kærlighedsrelevant 
”du skal ikke sætte ord på dine følelser; men forvente 
at din partner - naturligvis - besidder telepatiske 
evner og derfor kan læse dine tanker”, det er nemlig 
uromantisk når man er nød til at forklare det til 
hinanden. Er man så overhovedet soul mates?

Det bringer os til det næste i R’s uendelige liste af 
kærlighedsknusere: Soul mates! Eller ideen herom. 
R fortæller os vi alle har Den Eneste Ene derude 

og at det er en eksistentiel opgave at finde vores 
soul mate, vores skæbnesbundne. Om det så er på 
natklub, på ferien eller om nøds på tinder, skal og 
må du finde vedkommende! Ham eller hende der vil 
blive antidotet på den dystre ensomhed, der lurer 
bag din 35-års fødselsdag hvis du stadig er single. 
Og ja, du må i øvrigt ikke stille dig tilfreds med andet 
end din perfekte soul mate.

Perfekt er det næste ukrudt R forsøger at dyrke 

i vores eksistentielle kolonihave. For din partner 
skal være perfekt, finde dig perfekt, forstå dig 
fuldkomment, altid give dig nyforelskelsesfølelsen 
og i øvrigt hverken være morgengrim eller have 
uperfekte billeder på SoMe.
Havudsigt, solnedgang og sex med stearinlys i 
baggrunden. 

Sex. For R er sex det ultimative kærlighedsudtryk. 
Sex er helligt og går hånd i hånd med kærlighed. 
Så meget så, at kærlighedsfri sex udskammes og 
seksuel utroskab højnes til det værste af synd og 

”Fuck, vi er fucked” DET FILOSOFISKE HJØRNE
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tragedie. 

Men realiteterne står, per definition, i kontrast 
til romantismen. Kærlighed er ikke lig romance. 
Romance er ikke lig kærlighed. Et sundt kærlighedsliv 
er nuanceret, og ikke principel. Den kræver plads til 
at forholdet i øjeblikke kan blive usexet, kalkuleret 
og rationel. Hvor man italesætter følelser, behov og 
grænser. Hvor man tillader at blive skubbet på sit 
verdenssyn og sin selvopfattelse. Hvor man giver 

plads til at sin partner kan udvikle, rette og danne 
en, med nye tanker, oplevelser og udfordringer på 
egne grænser.

Den gode kærlighed kommer ikke ved at finde 
sin soul mate, men ved at finde en som sammen 
med dig er villig til at tage chancen, for at tage på 
en odyssé og finde ud af om I kan blive hinandens 
soul mates. Det perfekte menneske findes ikke. 
Fuck perfekt, det normale menneske findes ikke. 
Vi er alle vanvittige på hver vores måde og går på 
grænsen til et psykotisk nedbrud, men forsøger blot 

at skjule det med et tyndt slør. Det er en del af at 
være menneske i det civiliserede samfund.
Jeg vil endda påstå: det at være civiliseret, er at have 
det tynde slør.

Hvis du kender nogle der ikke er mærkelige, så er 
det fordi du ikke kender dem godt nok. Vi har alle en 
stor pose af impulser, følelser og tanker, der huserer 
i os som en lille ballademager i vores mavser. Du 
kender det, når du kommer til at grine af noget, 
der isoleret set er forfærdeligt. Du er ikke perfekt. 
Ingen ér.
Vi kender det fra vores tætte venskaber. Ved de 
dybe samtaler. Når vi bliver modige nok, til at turde 
vise følelser. Eller når vi leger afslørende druklege 
når man varmer op til festen. Guilty pleasures. 
Øjenvandringer. Fetishes. Selvværdsproblemer. 
Spørgsmålet er ikke om man har dem, men hvorvidt 
man tør imødekomme dem eller om man går med 
det alene; bevidst eller ubevidst.

Derfor vil jeg foreslå følgende i den kommende 
juletid: lær at tale om dine tanker og følelser, i stedet 
for at gemme dig på badeværelset og tro at man kan 
læse dine tanker gennem badeværelsesdøren; drop 
ideen om det perfekte match (eller studieliv for den 
sags skyld); overvej at dyrke mere kærlighedsløs sex 
med stearinlys, gerne midt på dagen, med udsigt til 
en junkiefyldt gård; og til sidst kan du overveje og 
spørge din bordmakker til julefrokosten ”hvordan 
er du vanvittig, bag dit civiliserede slør”?
Måske sælger de billeder af deres fødder på nettet? 
Måske optager de dem selv når de rydder op 
derhjemme? Måske er de faktisk 10/10, men har 
vindruer i stedet for øjne?

Jeg har fx åbenbart en tendens til at blive en ”kattet 
hvalp” postcoitalt.. hvad det end betyder!?

Hvis vi ønsker at skabe et samfund, hvor sund 
kærlighed og mental velvære er i højsædet, er vi 
nødt til at brænde vores obsolete ”Love Actually” 
DVD og efterfølgende curb stomp’e romantismen 
på december kuldens kantsten. Ellers er vi fucked.

// Younes MOK.red

DET FILOSOFISKE HJØRNE



Noah Nøhr Hjorth Westh. Intet mindre end 5 
stumme h’er i navnet på den nye formand 
for FADL Københavns kreds. Stum er han 
dog ikke selv, og forleden dag mødtes han 
med mig, så vi alle sammen kunne lære 
FADL Københavns nye ansigt lidt bedre at 
kende. 

Ukendt land
Noah har været formand i godt og vel en 

måned nu, og den første 
måned har været 

god. ”Den første 
uge var helt vild 

travl. Jeg nåede 
at tænke wow, 
skal jeg lave 

det her i flere 
år  på det 
her niveau”. 
Men ef te r 
a t  h a v e 

m ø d t  a l l e 
”de voksne”, 

som man skal 
s a m a r b e j d e 

med i FADL-
h u s e t , 

så er det stilnet noget af igen. Og så er 
der plads til alt det sjove som at skrive 
debatindlæg, tale med vores ansatte og 
planlægge arrangementer”. Noah har 
senest involveret sig i debatten om 10-års 
planen i Dagens Medicin, der har skabt 
positive reaktioner landet over. Det er dog 
ikke udelukkende det praktiske, der har holdt 
den nye formand i repræsentantskabet – 
det er også de omtrent 24 gode venner, 
som står ved ens side. ”Det er bare fedt 
at være én stor vennegruppe, som har 
mange fællesinteresser”. Noah startede 
i repræsentantskabet da han gik på 2. 
semester, hvor han på det givne tidspunkt 
havde sat sine fødder på Panum omtrent 3 
gange grundet COVID-19, og han havde 
aldrig været i FADL-huset. 

Den store gule bygning 
En ting som Noah går meget op i, er 
at inkluderer medlemmerne i FADLs 
arbejde og hverdag. Det bruger han især 
Instagram til – både sin private men også 
FADLs egen (@fadl_kbh). ”Jeg synes det er 
et godt medie, i forhold til at vi jo gerne vil 
komme tættere på vores medlemmer. Vi 
vil jo gerne vise hvad vi går og laver. Jeg 
tror desværre at vi i FADL bare hare været 
den her store gule bygning, hvor man ikke 
rigtig ved hvad der sker. Måske har man 
været på et SPV-kursus, men har ellers 
ingen relation til hvad FADL er. Det synes 
jeg er helt vildt ærgerligt”. Mange blander 
vagtbureauet og fagforeningen sammen, 
som også har givet et sløret billede af 
hvad FADL står for og hvad som medlem 
kan bruge FADL til. Derfor er det vigtigt 

for Noah at få nogle feltkontorer ud på 
Panum, så de studerende dels kan 

møde deres repræsentanter, men 
også nogle af de fastansatte, som fx 
FADLs egen jurist, Klaus Pedersen. 
”Der er jo to ting i det. Dem der 
lever stille, lever godt. Og på det 
punkt der laver vi rigtig meget 
arbejde i FADL, som gør at folk 

Ny formand
I          KBH



ikke ved, at de har behov for en fagforening 
– vi tager tingene i opløbet. Vi har nogle 
overenskomstdrenge, der er nogle stjerner 
til det der. Der bliver konflikterne taget før 
de bliver til en ting. Den anden ting er, 
at man sjældent mærker udbyttet af sin 
fagforening eller forsikring, før man faktisk 
har behov for det.” 

Noget vi giver til hinanden 
Det er ikke nogen hemmelighed, at 
medlemstallet i FADL har været faldende. 
Det er generelt en tendens i disse tider, 
at fagforeninger bliver nedprioriteret. 
Det er svært at konkretisere, hvad ens 
penge går til. FADL har flere konkrete 
medlemsfordele, men hvad går pengene 
ellers til?  ”Det er mere usynlige ting, man 
får ud af det. Man får højere løn på sit job. 
Det havde man jo sådan set gjort, om man 
var medlem eller ej, men hvis der ikke var 
nogen medlemmer overhovedet, så ville 
vi nærmere ligge med en løn på 130 kr/
timen. Vores arbejdsvilkår er en ting af 
det. Derudover gør vi meget for trivslen 
på Panum. Vi har psykologordningen 
og vi hjælper foreninger som MOK, 
Medicinerrevyen og Rusvejledningen. Det 
mærker man som studerende ikke 1:1. 
Man læser MOK, man ser revyen og man 
er på rustur, men i realiteten kan man ikke 
mærke, at mange af de penge man giver 
til FADL, er nogle der kommer tilbage igen. 
Fagforeningsmedlemskab er noget vi giver 
til hinanden – det lyder meget DR-licens 
agtigt, men det er rigtigt nok. Sammen 
bliver vi bedre læger, er jo også FADLs 
slogan.”

Et varmere FADL
Som medlem og repræsentant skal man 
føle sig hørt og set. FADL har tidligere 
haft et image om at være dygtige, 
kompetente og professionelle. Rigtig 
gode egenskaber, mener Noah, men 
han drømmer om et varmere FADL: ”Det 
jeg gerne vil vise, er at det både er sjovt 

og hårdt at læse medicin, være FADL-
repræsentant og at være formand. Det 
skal være okay at erkende, at det er hårdt 
somme tider, og at man kan have travlt i 
perioder. Derfor kan jeg godt lidt at bruge 
Instagram og vise hvordan det rent faktisk 
er. Ikke noget med opstillede billeder og 
makrel-madder og den slags. Men bare 
at vi er helt almindelige studerende, som 
gerne vil noget i forhold til vores studiemiljø, 
overenskomstarbejde og politisk arbejde.” 

Sammen bliver vi bedre
Noah går på fjerde semester og har derfor 
flere år tilbage på studiet. Op til at skulle 
overtage formandsposten har der været 
lidt nervøsitet over at skulle overtage for 
Christian Benson: ”Det er nogle store sko at 
fylde ud, men i realiteten får man så meget 
opbakning fra repræsentantskabet og 
personalet, at man hurtigt får tiltro til, at det 
man gør, er godt nok. Repræsentantskabet 
i helhed kan SÅ meget, og folk er knivskarpe 
på det de laver. At de har kunne pege på 
mig til denne post, så er jeg egentlig ikke 
nervøs”. 

Bonusinfo: 
• Født og opvokset i Rønne med 

sine 2 storebrødre og forældre. 

• Bor alene på Østerbro 

• Interesserer sig meget for 
cykelløb 

• 21 ½ år gammel, meget præcist

• Indisk curry er en sikker vinder – 
altid med koriander til. 

Af Maria // MOK-red.



12     |   R E D A K T I O N E L T           TIL ALLE MEDICIN-
STUDERENDE.....

Der er ledige løsvagter i december. Skriv dig op på  

din vagtprofil, booking.fadlvagt.dk.
Der er ledige stillinger på Hold 5000 SPV, 5051

SPV, 4402 VT (Rigshospitalet), 7719 LV (Hillerød

Hospital), 7731 LV (Hillerød), 1608 VT (Rigs-

hospitalet), og 7718 LV (Køge Hospital).               

 Se opslag, krav og ansøgningsfrister på din
vagtprofil.
Vi er lige nu ved at starte 4 nye SPV-kurser        
 op. Frist er tæt på nu.

1.

2.

3.

......der kan mærke at priserne stiger, købekraften
falder og krisen kradser:

Hvis du endnu ikke har et SPV-
kursus, som du skal have for at blive
FADL-vagt og arbejde på hospitalerne

starter vi undervisning i januar
(Kursus-hold 1 - 4). Første

undervisningsgang er den 20. januar
2023. Tilmeldingsfrist er den 5.

december 2023. Se mere på
kursusplanen på fadlvagt.dk.

Vi glæder os meget til at byde 
alle jer nye kursister velkomne!

Du er velkommen til at skrive  
til kursusafdelingen på
dmb@fadl.dk eller ringe til os 
på 35 37 88 00, hvis du har
spørgsmål.

FADLs Vagtbureau 
- for medicinstuderende

Er du vores nye SPV-kursist?
OBS. Har du været til samtale i indeværende
eller forrige semester, er samtale ikke
nødvendig.


