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MOK

DET SKER I UGEN

OM MOK
MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig.

ONSDAG

MOK udkommer hver onsdag, og indeholder blandt andet nyt fra

MOK udkommer.

basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben og FADL, samt
jobopslag målrettet medicinere. Og ikke mindst gøgl… Når MOK

Studenterpræsten læser op fra en bog.

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 det er sjovt - Og
det håber vi også du gør.
Har du selv noget skørt eller vigtigt på hjerte, er du altid velkommen
til at sende det ind til os - så gør vi vores bedste for at finde plads

TORSDAG
Medicin og marxisme - Stud.med.’ere, forén
jer!

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

FREDAG

Kys og kærlighed

Panumkoret synger Brahms i Hellig Kors Kirke
FADøL hos FADL. Det er det de unge vil have!

Dit MOK

LØRDAG

UGENS MEME
Ugens meme er sponsoreret af Panum Memes - find dem på facebook.

Panumkoret tager lige Brahms én gang til.
Ostefestival i Torvehallerne - Cheese CPH 2018!
Johan og Andreas pløkker på hinanden i
paintball.

SØNDAG
Andrea skal i kirke - og derefter i biografen
for at se Bohemian Rhapsody, for den siger
Mo er god.

MANDAG
MOK deadline 12.00
SIMS holder generalforsamling.

TIRSDAG
Johan skal til bøjletandlæge

UGENS REDAKTION

Albin

Alice

Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i
semestermånederne, med undtagelse
af uge 42 samt ugen før påske.

Lukas

Anders (ansv. red)

Ansvarshavende redaktør:
Anders Emil Schack
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SUPERSYGEHUS SÅDAN CIRKA
41.100.000.000 én-kroner koster det at realiserer den daværende sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussens våde drøm om, at bygge supersygehuse landet
over. Hvis man lagde alle én-kronerne oven på hindanden ville man kunne nå til månen og tilbage 85 gange – prøv det!
Løkke stod en dag i 2006 i sin rygekabine og skuede ud over Christiansborg slotsplads, og tænkte.
”Jeg har det sgu super i dag!”. Så opdagede han et gråt hår i sin fadøl, og livets onde ansigt viste sig for ham. Det kunne jo umuligt være hende der betjente
fadølsanlægget - Inger Støjberg – som havde tabt et gråt hår i hans fadøl. Hun har jo den strammeste knold på hele borgen. Nej, det måtte være hans eget hår,
alternativt Bertel Harders. Da forstod han, at døden var nær. Som den handlekraftige minister han var, besluttede han for første gang at tænde udsugningen
i kabinen, mens han mumblede ”så bygger jeg sgu bare 21 akutsygehuse”. Umiddelbart efter blev Lars og Anders enige om en plan: nulvækst og nedrivning,
indtil vi får råd til noget, der bliver fåcking supert!
Som led i finanslovforhandlingerne 2007 besluttedes det, at jage sparekniven så hårdt op i røven på hele den offentlige sektor, at sundhedsvæsenet få år efter
fremstod total-prostatektomeret. Men sådan én skal vel fjernes på et tidspunkt. Det nyeste af det nyeste, for enhver pris. De fleste kvinder er jo også villige
til at bytte deres venstre æggestok for en Iphone X, eller måske 1 æg = 1 Airpod?
Når projektet bliver helt færdigt i 2024, vil der således være 21 sygehuse med en døgndækkende akutmodtagelse, mod 40 sygehuse i 2007. Mange sygehuse er
allerede lukket: Kalundborg, Ringsted, Nakskov, Haderslev, Fredericia, Grenaa, Skanderborg og Brovst. Men ingen gider jo bo i Brovst eller Grenaa anyway – nemt.
Som et plaster på såret har Løkke dog tænkt sig, at borgere fremover skal hentes i helikopter, hvis det prikker en tand for meget i McBurneys punkt – sweet!
På Sjælland bliver der også bygget. Riget udvides med ”Nordfløjen”, den hvide kasse mod Fælledparken med bl.a. 200 sengepladser og 33 OP-stuer. Desuden
er der nybygget en regional sterilcentral, der fuldautomatisk kan vaske, sterilisere og pakke instrumenter hurtigere end du kan skylle et øre! Bispebjerg får ca.
3 milliarder til bl.a. at bygge en stor psykiatrisk afdeling, så man effektivt kan samle alle tosserne under samme tag – fantastisk. Nyt neurogenoptræningscenter
i Glostrup, helt nyt sygehus i Hillerød, helt nyt sygehus i Køge, nye afdelinger i Herlev, og Frederikssund sygehus skal hurtigst muligt, sælges, udlejes eller
bombes, tak. Så er der Jylland. Byggerierne i Skejby sygehus (Aarhus) er allerede så fremskredne, at dette nu er og bliver landets største hospital! Dog manglede
midtjyderne penge, og fandt hurtigt en løsning. Hospitalets parkering koster således 12 kr i timen. Det er trods alt mindre end i Indre By i København. Så har
de færreste jyder jo bil.
Så er der Gødstrup ved Herning, som også får et helt nyt sygehus. Dette sygehus skal dække det største område i landet, med 5000 kvadratkilometer.
Således er der 88km fra Thyborøn til nærmeste akutmodtagelse. Men hurtig trombolysebehandling er jo også, som i alle ved, totalt overvurderet. Derfor har
regionrådsformand Ander Kühnau (S) foreslået at sparke trombolyseafdelingen til Viborg, for at spare 28 millioner kroner. Så er der også flere forskningsmidler
til hjertelægerne på RH. Ironisk nok er hans kollegaer fra Venstre uenige. De nyder imidlertid at kaste penge på den smukke rapsmark vest for Herning.
Som en service har MOK valgt at komme med nogle forslag til finansiering af Løkkes super-lækre-sygehuse. 1) Tving SUND til at lukke studenterhuset pr. Slut
2019, og inddrag de 3 millioner kroner som universitetet bruger på leje. 2) Brugerbetalte rundvisninger på Niko Grünfeldts kontor på rådhuset, evt. 50 kroner
pr. næse. 3) Spare alle koloskopier væk, og tilbyd en selvtest – på linje med klamydia-posten. Vi håber det lykkedes.
Lavet af Lukas

Her ligger dit
supersygehus

Ny sygEhusstruktur

regionerne fremlagde i 2007 en plan for en ny sygehusstruktur. den nye struktur skærer antallet af sygehuse med døgndækkende akutmodtagelse ned fra 40
i 2007 til 21 i 2020. Strukturændringen betyder færre og mere specialiserede
sygehuse – og lukning af en stribe mindre sygehuse.
det gælder blandt andet sygehuset i Kalundborg, ringsted, Nakskov, Haderslev,
Fredericia, grenaa, Skanderborg og Brovst. Andre steder i landet kæmpes der
stadig for at bevare det lokale sygehus. indtil videre overlever blandt andet Ærø
Sygehus med en medicinsk afdeling og en reduceret akutmodtagelse.

sygEhus thy-mors i thistEd
Får særstatus som akutsygehus. 1
Patientgrundlag i 2020: 80.000
renoveret for: 117 millioner
Færdigt: 2013

I 2020 vil blot 21 sygehuse modtage akutte patienter døgnet rundt. Centraliseringen
og specialiseringen skal sikre danskerne en bedre og mere effektiv behandling. I alt
er der afsat 41,4 milliarder kroner over de næste 10 år til renovering af eksisterende
sygehuse og byggeriet af seks helt nye supersygehuse.
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borNhoLms hosPitaL

1
rEgioNshosPitaLEt

1

raNdErs
Patientgrundlag i 2020: 219.000
udbygges for: 370 millioner
3
EsbjErg sygEhus
Patientgrundlag i 2020: 220.000
renoveres for: 722 millioner

4

1
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viborg
Patientgrundlag i 2020: 228.000
renoveres for: 1,15 milliard
byggeperiode: 2013-2018

5
koLdiNg sygEhus
Patientgrundlag i 2020: 300.000

Færdigt: 2020
Patientgrundlag i 2020:
316.000
Pris: 4,1 milliarder

km

byggeperiode: 2010-2020

rEgioNshosPitaLEt

1
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sygEhus søNdErjyLLaNd, aabENraa 2
Patientgrundlag i 2020: 230.000
renoveres for: 1,25 milliarder
byggeperiode: 2012-2020

renoveres for: 912 millioner
byggeperiode: 2010-2017

9
bisPEbjErg hosPitaL
Patientgrundlag i 2020: 403.000
renoveret for: 2,95 milliarder

10
sLagELsE sygEhus
Patientgrundlag i 2020: 210.000
renoveret for: 730 millioner

11
hoLbæk sygEhus
Patientgrundlag i 2020: 200.000
renoveret for: 50 millioner

byggeperiode: 2014-2025

byggeperiode: 2011-2017

Færdigt: 2012

3
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hErLEv hosPitaL
Patientgrundlag i 2020: 422.000
renoveres for: 2,25 milliarder
byggeperiode: 2014-2018

2
rEgioNshosPitaLEt
horsENs
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5
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Patientgrundlag
i 2020: 203.000
udbygges for:
776 millioner
byggeperiode:

12 9
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2013-2021
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dEt NyE hosPitaL i vEst, gødstruP

8
Patientgrundlag i 2020: 496.000
renoveres for: 1,45 milliarder
byggeperiode: 2016-2020

ombygning eller renovering.

byggeperiode: 2012-2018

uNivErsitEtshosPitaL aaLborg
der bygges 135.000 m² nyt hospital på en
mark i Aalborg Øst. Hospitalet får 32 operationsstuer, 117 ambulatorier og 583 senge.
byggestart: 2013

hvidovrE hosPitaL

2

Får særstatus som akutsygehus for
øens 42.000 borgere og 600.000
årlige turister. der er ikke planlagt

1

2

aarhus uNivErsitEtshosPitaL

3

det nye hospital skal dække knap 5.000 km² og
er dermed det akuthospital i danmark, der skal
dække det største geografiske område.
Patientgrundlag i 2020: 284.000
Pris: 3,15 milliarder

det nye hospital bygges i forlængelse af det
eksisterende Skejby Sygehus. det bliver den
største arbejdsplads i Aarhus Kommune med
over 9.500 ansatte.
Patientgrundlag i 2020: 303.000

byggestart: 2012
Færdigt: Skal modtage de første
patienter i 2017 – færdigt i 2019

Pris: 6,35 milliarder
byggestart: 2012
Færdigt: 2019
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7
sygEhus
vENdsyssEL
Patientgrundlag
i 2020: 175.000
renoveres for:

4

største nye sygehus i danmark, som er bygget
fra grunden på en bar mark. Hospitalet får
udelukkende enkeltstuer med eget bad.
Patientgrundlag i 2020: 430.000
Pris: 6,35 milliarder

NykøbiNg FaLstEr

us

Et supersygehus
Alle supersygehuse skal have en fælles akutmodtagelse, hvor akut syge eller
tilskadekomne borgere kan behandles af læger fra flere specialer døgnet rundt.
rigshospitalet har ikke en akutmodtagelse, men et traumecenter. Her behandles
kun patienter, der ankommer med ambulance eller helikopter.

Pris: 3,8 milliarder
Forventet byggestart: 2017
Forventet færdigt: 2020

4

uNivErsitEtssygEhus køgE
6
Bliver på 176.000 m², hvoraf 130.000 m²
er nybygget, mens resten findes i det
nuværende sygehus fra 1988. Sygehuset
får 900 senge.
Patientgrundlag i 2020: 290.000 borgere
Pris: 4 milliarder
byggestart: 2015
Færdigt: 2021
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3

sygEhus
Patientgrundlag i 2020: 150.000
renoveret for: 225 millioner
byggeperiode: 2012-2017

3

e hu s

mindre sygehus med
særstatus som akutsygehus.

5

et helt nyt hospital bygges på en bar
mark tæt ved Hillerød by. Sygehuset får 662
enestuer og 24 lægelige specialer. Hospitalet bliver arbejdsplads for 4.000 ansatte.
Patientgrundlag i 2020: 317.000

byggestart: 2015
Færdigt: 2022

655 millioner
byggeperiode:
2011-2021

Sup e

Nyt odENsE uNivErsitEtshosPitaL
Hospitalet bliver med 212.000 m² det

Nyt hosPitaL NordsjæLLaNd

ande
ebem
l æg
r
opte
helik

t

Lægebemandet helikopter
den 1. oktober 2014 fik danmark akutlægehelikoptere i
ringsted, Billund og Skive. region Syddanmark samarbejder
desuden med den tyske akutlægehelikopter i Niebøl.

tekst og researCh: gItte Johansen / grafIk: grethe Bruun. kIlde: www.godtsygehusByggerI.dk og ”faglIg gennemgang af akutmodtagelserne, JunI 2014” .
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BASISGRUPPER

VIL DU OPERERE PÅ GRISE?
Hvis du vil være knivskarp til plastikkirurgi eller gerne vil have det ultimative udbytte af et
avanceret suturkursus, så meld dig til dette semesters populære BRANDSÅRSKURSUS, der
foregår onsdag d. 14/11.
Kurset vil forløbe således:
- Introduktion og kort undervisning i brandsårskirurgiens gængse metoder
- Påklædning i kirurgisk passende udstyr på en operationsstue
- Operation med transplantation af hud fra en region til en anden på grise
Der undervises af læger med meget erfaring fra Rigshospitalets brandsårskirurgiske afdeling!
De er super dygtige, og de vil gøre dig fantastisk god til at håndtere færdighederne på kurset.
Det er en fordel at have haft et suturkursus før dette kursus, men det er ikke et krav.
Der er KUN 8 billetter til salg, så det handler om at være hurtig på tasterne, hvis man gerne
vil med!
Kurset bliver afholdt hos Eksperimentel Medicin på Panum.
Afhentningen af deltagere foregår ved receptionen ved hovedindgangen kl. 16.45 sharp!
Billetsalg åbner en uge før - kl. 16, d. 7/11 - hold dig opdateret på eventet.
Find eventet via QR-koden
HUSK MEDLEMSKAB PÅKRÆVET: se link på event
Vi glæder os til at se dig,
SPLAS

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen og få masser
af undervisningserfaring og godt socialt
sammenhold!
Kunne du tænke dig at få masser af undervisningserfaring?
Synes du, det lyder fedt at komme med i et hyggeligt fællesskab på tværs af studier og
semestre?
Brænder du for at lave ung-til-ung-undervisning eller lære unge mennesker mere om deres
krop, følelser og seksualitet?
Kunne du tænke dig at vide en masse om seksuelt overførte sygdomme, og hvordan man
undgår dem - og sprede din viden?
Hvis du kan svare ja til en af disse ting, så kan det være, at Sexekspressen er noget for dig!
Vi er en stor gruppe studerende på tværs af mange semestre, som laver frivillig
seksualundervisning for folkeskolernes 7.-10. klasse. Dagen forløber på en lærerig måde
for både elever og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det
sjovt undervejs!
KOM TIL ACTIONDAG 17/11 kl 9:30 i Studenterhuset
Her bliver du uddannet SEXPERT af erfarne sexperter. Dagen afsluttes med fællesspisning
og festoplæg.
På facebook-eventet “Sexekspressens actiondag november 2018” kan du finde alle de
oplysninger, du har brug for. Hvis du ikke kan netop den dag, så fortvivl ej, der kommer flere
chancer, men kom forbi til et af vores månedsmøder! De ligger hver 1. torsdag i måneden
og den næste er:
MÅNEDSMØDE TORSDAG 6/12 kl 17 i Studenterhuset
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Månedens brevkassespørgsmål:
Spørgsmål: Skal man være seksuelt aktiv for at være med i Sexekspressen?

Bamsehospitalet og Sundkrop
Har du undret dig over, hvad Bamsehospitalet egentlig går ud på? Nu har du chancen for
at opleve det på egen hånd!
Kommende begivenheder:
22. november BAMSEHOSPITALET PÅ PANUM
3 børnehaver kommer på besøg på Panum med deres syge bamser, som vi bamselæger
skal helbrede! Vi har brug for en masse friske frivillige bamselæger til at stå klar i
Bamsemodtagelsen i Mærsktårnet og vise de søde bamser (og børnene), at det at være til
lægen ikke er så slemt alligevel.
Der vil være oplæring og godt selskab, så man skal ikke være bange for at være ny og
uerfaren!
1.-2. og 8.-9. december BAMSEHOSPITALET PÅ KOLDING STORCENTER
Vi er igen i år inviteret til et KÆMPESTORT event på Kolding Storcenter, hvor bamselæger
fra alle Bamsehospitalets 6 lokalafdelinger skal med! Al transport er refunderet, og der
vil være mulighed for overnatning på en lokal skole. Der vil være lækker mad og en god
chance for at møde bamselæger fra hele landet. Husk at tilmeld inden den 23. november
for fælles transport fra Kbh.
Igen, der er mulighed for oplæring i Kolding, så intet problem, hvis man er ny og uerfaren!
I kan læse mere om og tilmelde jer begge begivenheder via tilmeldingslink på facebook:
”Frivillig i Bamsehospitalet og Sund Krop KBH”. Vi glæder os til at se jer!

Svar: Nej. Det er det simple svar. Der er ikke noget man skal - andet end at kunne lide at
undervise og gøre en forskel i seksualundervisningen af unge. Vi underviser IKKE baseret
på egne erfaringer og det er derfor ligegyldigt, hvad din seksuelle status er, og hvor ”lidt”
eller ”meget” du har prøvet. Vi ønsker bare at DU skal have lyst til at stå side om side med os i
kampen mod uønsket graviditet, seksuelt overførte sygdomme og følelsen af at være forkert.
Har du et spørgsmål du søger svar på, om sex, prævention, normbrydning, eller hvordan
det er at være med i Sexekspressen eller lign, så læg et anonymt spørgsmål i brevkassen
ved vores tavle ved 15 på Panum eller skriv til 6x.kbh.pr@gmail.com

UDVEKSLING I EN MÅNED MED IMCC? JA TAK!
Kunne du tænke dig at komme på et 4-ugers klinik- eller forskningsophold i udlandet?
Synes du det er fedt at møde nye mennesker og få internationale venskaber for livet?
Ansøgningsfristen for 2019/2020 ligger lige om hjørnet!
Så kom til vores introarrangement hos IMCC Exchange og Research Exchange:
tirsdag d. 6. november kl 16.15 i 13.1.83 i Mærsk Tårnet
Der vil være mulighed for at blive hængende til månedsmødet efter arrangementet (og
spise pizza sammen med os!!!)
Find eventet på facebook “Infoaften om IMCC exchange og research exchange”.
Vi glæder os til at se dig!

BASISGRUPPER
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ANNONCER

Kandidatstuderende søges til lægevikarhold på Neurokirurgisk Afdeling, Rigshospitalet – Glostrup
Om stillingen:
Vi er et lille lægevikarhold på 6 ansatte med et godt socialt sammenhold, der varetager
funktionen i ”Rygseminaret” på neurokirurgisk afdeling på Rigshospitalet – Glostrup. Da
flere af os bliver læger til januar, 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 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. Løn
gives efter FADL’s overenskomst for lægevikarhold (196 kr./time).
Ansøgningsfristen er fredag d. 9. november 2018, og der vil være ansættelsessamtaler i uge
46. Alle ansøgere får svar telefonisk eller via mail inden udgangen af uge 46.
Ansøgning samt CV kan sendes til holdleder Julie på nedenstående mailadresse. Spørgsmål
til stillingen kan ligeledes stilles via mail.

Julie Ravn, holdleder
julieravn@me.com

Er du nysgerrig for at lære mere om psykiatri?
Psykiatrisk Center Amager søger medicinstuderende til vores forvagtshold pr. 1. januar 2019.
Om stillingen
Vi kan tilbyde ansøger en ansættelse på et dynamisk center med patienten i centrum i en
lægegruppe med fokus på faglig udvikling og undervisning. Som stud.med på PC Amager
kommer du til at varetage forvagtsarbejde i vores døgnåbne skadestue og akut stuegang
på intensive og åbne afsnit efter behov i vagten.
Som stud.med samarbeder man tættest med lægerne i akutmodtagelsen. Arbejdet foregår
i dagtid alle ugens syv dage fra 10:00 til 17:24.
Der er god adgang til supervision. Der er en speciallæge i akutmodtagelsen, som har ansvar
for den medicinstuderende sammen med bagvagten.
Vi forventer, at du:
Er stud.med med lyst til at arbejde i det psykiatriske speciale
Er åben, dynamisk og nysgerrig
Har interesse for tværfagligt samarbejde
Vi tilbyder:
Et godt kollegialt netværk i lægegruppen
En god struktur for faglig understøttelse af det lægelige arbejde bl.a. ved fast lægefaglig
og tværfaglig undervisning
En dynamisk, ambitiøs og udfordrende arbejdsplads med gode læringsmuligheder
Løn- og ansættelsesforhold
Vagter fordeles med vagtforpligtigelse således at alle vagter skal dækkes kollektivt af holdet.
Det tilstræbes ca. 4 vagter månedligt, men de kan ligge fleksibelt. Overenskomsten indgået
mellem Foreningen af Danske Lægestuderende følges, men holdet er ikke tilknyttet FADL
’s vagtbureau.
Ansøgningsprocedure:
Hvis du er interesseret i at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
holdleder Alma Rovsing Hjortdal på telefon 20925296. Ansøgninger sendes til mail amhstudenterholdpca.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk.
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fuldt CPR-nr., CV, autorisation/eksamensbevis
samt oplysninger om tidligere ansættelser.
Det er en betingelse for ansættelse, at du har bestået psykiatri på 10.semester inden.

Medicinstuderende søges til forskningsophold (5.
sem. forskerperspektivet) 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 en
5.semesters (kandidat) medicinstuderende til halvårlig ansættelse på forskningsprojekt med
mulighed for forlængelse i yderligere 6 måneder. Forskningsfeltet er primært sygdomme
hos patienter med immundefekter, 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 eventuelt 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 ’for studerende med akkumuleret
studieaktivitet ved at kombinere opholdet med at tage semesterfri (særlige regler for
studerende optaget på kandidatuddannelsen før 1. september 2016).
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.
Du starter dit 5. semester på kandidaten eller har mulighed for semesterorlov fra foråret 2019.
Studerende der ønsker (og har mulighed for) at afsætte et helt år til forskning vil blive
prioriteret, idet det er vores erfaring, at udbyttet for begge parter er størst herved. Hvis du
har spørgsmål, er du meget velkommen til at tage kontakt på nedenstående mail eller tlf.
Lyder det som noget for dig, skal du sende en motiveret ansøgning (max 1 side) + CV og
karakterudskrift til:
Læge og PhD-studerende
Andreas Dehlbæk Knudsen
Infektionsmedicinsk Klinik, 8632
aknu0050@regionh.dk
Tlf: +45 3545 7565 / +45 3545 7726
Frist for ansøgning er 25. november 2018

Ansøgningsfristen er den 26. november 2018. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler
d. 3. og 4. december 2018.
Om Psykiatrisk Center Amager
Psykiatrisk Center Amagers døgnafsnit er beliggende på Digevej 110 på Amager.
Centeret er kendetegnet ved en subspecialiseret psykiatri. Der er tre åbne døgnafsnit
for henholdsvis affektive sygdomme, debuterende psykoser, skizofreni og fire intensive
døgnafsnit. Herudover findes et ældrepsykiatrisk afsnit. Akutmodtagelsen har
døgndækkende funktion og består udover modtagelse, uvisiteret døgnåben skadestue af
et nyt akut, udgående psykiatrisk team (APH-team).
Den ambulante psykiatri på Psykiatrisk Center Amager består af det Psykoterapeutiske
Ambulatorium, der bl.a. har regionsfunktion for patienter med personlighedsforstyrrelser
og er placeret på Digevej sammen med døgnafsnittene. Herudover består den ambulante
psykiatri også af psykiatriske ambulatorier (distriktspsykiatrier) på Hans Bogbinders Allé
(det tidligere Sct. Elisabeths Hospital) og Gl. Kongevej. Der er fire specialiserede teams, tre
OP-teams, OPUS, et gadeplansteam og et botilbudsteam.
Psykiatrisk Center Amager har desuden et Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse
og et retspsykiatrisk team. Centeret er i gang med at etablere et nyt forskningsmiljø med
ny forskningsstrategi for centeret.
Psykiatrisk Center Amager dækker optageområderne Kgs. Enghave, Vesterbro og hele
Amager. Der er i alt 129 senge.
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses-, og
undervisningsaktivitet samt en forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse
af læger i alle stillingskategorier KBU (klinisk basisuddannelse), speciallæge i almen
medicin, i introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af
specialpsykologer. Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på
10. semester ved Københavns Universitet.

Er du stud.med. og interesseret i Neurologi?
Så er der mulighed for læring og udfordringer i et trygt miljø hos Hjerne- og Nervesygdomme
på Kolding Sygehus!
Vi søger medicinstuderende som vil møde patienter og kolleger med en positiv indstilling
og som tør tage ansvar for at være med-skabere af et godt arbejdsmiljø.
Din læring vil foregå via ambulatoriearbejde (forundersøgelser) samt forvagt i dagtiden. Du
er aldrig alene og arbejder altid under supervision af en ældre kollega.
Manglende erfaring er ingen hindring – har du den rette personlighed, så lærer vi dig resten
Ansættelse pr. 1. januar eller 1. februar - gerne for 6. mdr. eller mere.
Du skal have færdiggjort 9. semester.
Har du spørgsmål eller vil du bare gerne høre mere? Så kontakt ledende overlæge Henrik
Boye Jensen på tlf. 76360321 eller mail henrik.boye.jensen@rsyd.dk
Vi glæder os til at høre fra dig!!

ANNONCER

Bliver du læge til vinter?
Så vil Lægeforeningen og Yngre
Læger gerne invitere dig til
kurset Yngre læge – Kick off
og kandidatfest.
På Yngre læge - Kick off får
du tips til overgangen fra
stud.med. til læge.
Det er gratis at deltage i
arrangementerne, og det
kræver, at du melder dig til.
Gå ind på læger.dk eller yl.dk.
På gensyn.
Lægeforeningen / Yngre Læger
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Svær overvægt og hjertekarsygdom – begynder det
hele i barndommen?

Forskningsår om immunsystemet og risikoen for
udvikling af psykisk sygdom

Ambitiøs forskningsårsstuderende søges fra 1. februar 2019.
Vi søger en nysgerrig og ambitiøs forskningsårsstuderende til et igangværende ph.d.-projekt,
der undersøger omfanget af begyndende hjertekarsygdom hos danske børn og unge med
svær overvægt, før og efter en 1-årig intensiv vægttabsbehandling.
		
Forskningsgruppen holder til på Panum, hvor du vil få eget skrivebord, og ser patienter på
Holbæk Sygehus 2 dage om ugen. Vi er pt. 2 forskningsårsstuderende og 1 phd-studerende,
som indgår i en større forskningsgruppe. Projektet er et samarbejde mellem Enheden for
Overvægtige Børn og Unge, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus og hjertekar-forskere fra
Københavns Universitet, Herlev Hospital og Rigshospitalet.

Stud.med. søges til forskningsår pr. 1. februar 2019
Vi har flere spændende psykiatriske forskningsprojekter der er velegnede til et forskningsår
– vi mangler blot en egnet forskningsårs-kandidat.

Arbejdet
I samarbejde med en anden forskningsårsstuderende, vil du få ansvar for telefonisk
rekruttering af børnene, samt måling af EKG, blodtryk og autonom funktion. Derudover vil
du få dit eget selvstændige artikel-projekt baseret på allerede opsamlede data, og undervejs
få erfaring med både ”scientific writing”, statistik samt programmering i programmet R.
Vi har høje ambitioner på dine vegne og forventer stort engagement og gåpåmod. På den
måde kan vi bedst muligt sikre dig et lærerigt år med et stort udbytte. Samtidig bliver du
en del af en dynamisk og social forskningsgruppe og får erfaring med klinisk forskning og
patientkontakt.
Stillingen er en fuldtidsansættelse som forskningsårsstuderende.
Løn: 10.000 kr./mdr. Forløbet er fuldt finansieret.
Tiltrædelse: 1. februar 2019 – et halvt til et helt år frem. Vi ser gerne, at du bliver et helt år.
Vi forventer af dig
Du er stud.med. i gang med 4.-11. semester
Du er nysgerrig, opsøgende og lærevillig
Du har gode it-kundskaber
Du fungerer godt i et team, men kan også arbejde selvstændigt
Vi tilbyder
En spændende introduktion til klinisk og basal forskning indenfor kardiologi
og børneovervægt
En dynamisk og social forskningsgruppe
Oplæring i basale kardiovaskulære undersøgelser og statistik
Bachelor/kandidatopgave, forfatterskab på mindst én artikel
Er du den vi leder efter? Så send en mail med 5-10 linjers motivation + CV senest torsdag
22. november til

Mere og mere forskning tyder på, at immunsystemet spiller en rolle for udviklingen af
psykisk sygdom. Vores forskningsgruppe har bidraget til feltet med vigtige studier, der
bekræfter denne sammenhæng. Bl.a. har vi fundet, at hospitalskontakt med infektioner
øger risikoen for udvikling af skizofreni og depression, særligt hos personer, som i forvejen
har en autoimmun sygdom og dermed et forstyrret immunrespons.
Men der mangler stadig meget viden på området, så som microbiomets betydning, og vi
søger en forskningsårsstuderende, som er interesseret i at blive en del af vores gruppe og
forske inden for området. Forskningsprojektet vil være baseret på de danske landsdækkende
registre og studiet forventes publiceret i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift
med dig som førsteforfatter.
Ud over dette projekt tilbydes der også tid til, at du kan få erfaring i et klinisk studie, hvor
to af vores ph.d.-studerende tager lumbalpunktur på patienter med debuterende psykose
eller førstegangs depression. Under forskningsåret vil opnås kendskab til statistiske analyser
og software. Dine opgaver vil bl.a. være litteratursøgning, fortolkning af statistiske analyser
og samskrivning til offentliggørelse.
Du vil få kontorplads i det aktive og stimulerende miljø på Forskningsenheden ved Psykiatrisk
Center København, Gentofte, under prof. Merete Nordentoft.
På afdelingen udføres en meget bred vifte af psykiatrisk forskning, og der er adskillige andre
forskningsårs- og ph.d.-studerende. Starttidspunkt er tænkt at være 1. februar 2019 og er
finansieret, men det forventes, at man også bidrager til yderligere fondsansøgninger som
en del af den videnskabelige proces.
For yderligere information, kontakt venligst læge og ph.d.-studerende Sonja Orlovska-Waast
(sonja.orlovska-waast@regionh.dk) og forskningsleder, læge og ph.d. Michael Eriksen Benro

Invitation til Science & Network i Mærsk Tårnet med
emnet ”Nyretransplantationer”
Vi glæder os til endnu et spændende møde hvor flg. eksperter vil fortælle om
nyretransplantationer både mht årsager, donorpolitik, diagnostiske udfordringer,
behandling, transplantationsimmunologi, og overlevelse.
Foredragsholderne som vil berige os indenfor dette emne er:
- Professor Søren Schwartz Sørensen, Nefrologisk Klinik, RH Overlæge

Morten AV Lund, læge og ph.d.-studerende
mortentl@sund.ku.dk

- Per Bagi, Urologisk Klinik, RH

eller kig forbi lokale 10.5.29 og hør nærmere!

- Overlæge Helle Bruunsgaard, Immunologisk
Afdeling, RH

Undervisningsassistenter søges til
Øre-Næse-Hals-undervisningen på Rigshospitalet-Gentofte
Har du interesse for ØNH og vil du gerne forbedre dine formidlingsevner, så se med her!
ØNH afdelingen på Rigshospitalet og Gentofte søger undervisningsassistenter til
undervisningen af medicinstuderende på 3. semester kandidat med start fra januar 2019.
Vi er et hold medicinstuderende som indgår i undervisningen i samarbejde med afdelingens
professorer og lektorer. Undervisningen foregår fra kl.8-15 mandag til fredag både på
Rigshospitalet og Gentofte hospital.
Vores opgaver er bl.a.:
- Finde relevante patienter til undervisningen
- Undervise i anamneseoptagelse, den objektive undersøgelse samt ØNH sygdomme
- Instruere i forskellige ØNH procedurer og indgreb
- Fungere figurant ved demonstration af ØNH undersøgelser
- Undervise i nødtracheotomi (simulation med fantomer)
- Assistere til operationer i tilfælde af aflyst undervisning
Krav:
- Bestået ØNH-kurset
- Interesse i ØNH herunder er motiveret i at dygtiggøre ifm. opgaven som
undervisningsassistent
- Deltage til introduktionsmødet 24.01.19 hvor oplæring finder sted
- Dække én (gerne to) fast dag om ugen, fra kl.8-15
Løn efter SUL overenskomsten.
Har du spørgsmål bedes du rette henvendelse til f.l.shahrestani@gmail.com
Send en motiveret ansøgning til f.l.shahrestani@gmail.com med cc: christian.von.buchwald@
regionh.dk, Suzannah.Job@regionh.dk
Frist: 07.12.2018 kl.12.00
På vegne af Professor Christian von Buchwald
Fahd Al-Shahrestani

- Overlæge Birgitte Grønkjær, Patologiafdelingen,
RH
Dato: Onsdag 28. november, 2018 kl 15.00 – 18.00
Sted: Mærsk Tårnet, Nielsine Nielsen Auditoriet,
Blegdamsvej 3B, 2200 København N
DANSK SELSKAB FOR CYTO- OG HISTOKEMI

Pusterummets klippeklistrecafé
Så er det allerede snart tid til dette kalenderårs sidste torsdagscafé. Øv! Da det med hastige
skridt er blevet bidende koldt, og da der i sidste weekend lå sne på ind til flere hustage har
vi besluttet at gentage succesen fra sidste år. Vi holder en lettere julet café med mulighed
for at flette lidt pynt, samt at indtage julede snacks.
Er man ikke så meget til jul i november er det julede til at overse, og vi disker som sædvanlig
op med masser af god kaffe og en hel bunke brætspil.
Caféen finder sted d. 15. november fra kl. 15-19.30 på første sal over kantinen på Panum.
Vi sørger for det hele. Du skal bare tage din læsemakker under armen.
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 (hey er det fra the Coffee Collective? Ja det
er det da), te og snacks
- Brætspil
- God stemning
Se mere på www.facebook.com/pusterummetsund
Ses vi? Det håber vi meget.
Kærlig hilsen og varme tanker til alle jer skønne
medstuderende.
Pusterummet.

STUDENTERTILBUD
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Er du glad for film og litteratur, på vej til 5.sem
kandidat (11.sem) i foråret 2019, og skal til at vælge
valgfrit kursus ?
Så er kurset i emnet:
”Etiske dilemmaer indenfor medicin – Lægens rolle belyst med film og litteratur”
måske lige noget for dig? Kurset afholdes i øjeblikket, så vil du vide mere kan du med fordel
tale med en af de nuværende 5.semester studerende som har kurset.

Panumkoret opfører: ”Brahms: Ein Deutsches Requiem”
Panumkoret og Amatørsymfonikerne byder d. 9. og 10. november indenfor til en af efterårets
største musikalske begivenheder. Vi vil i fællesskab opføre ”Brahms: Ein Deutsches Requiem” i
Hellig Kors Kirke på Nørrebro sammen med to solister. Det menes, at Johannes Brahms skrev
dette requiem under indtryk af sin mors død i 1865, og at han udvalgte de skriftsteder fra
Biblen, der gav ham mest trøst i sorgen. Ein Deutsches Requiem er således en messe for de
overlevende med trøstende ord til dem, der skal videre efter at have mistet.
Solisterne er Klara Ek, sopran, og Andreas Landin, baryton. Med dirigent Jon Hollesen på
podiet vil Panumkoret i selskab med Amatørsymfonikerne fylde Hellig Kors Kirke med stor
klang og inderlig, smuk musik.
Billetter kan købes via www.panumkoret.dk eller www.facebook.com/panumkoret. Der
vil være billetsalg i døren så længe, der stadig er frie pladser. Billetterne koster 80 kr for
studerende.
Vi spiller to datoer, fredag d. 9. november kl. 20.00 og lørdag d. 10. november kl.16.00.
Begge i Hellig Kors Kirke, Kapelvej 38, Nørrebro.
Dørene åbnes 45 minutter før koncertens start.
Vi glæder os til at opføre dette storslåede, stemningsfyldte værk for jer!

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i
København - SMiK
Højtlæsning for studerende ved studenterpræst Nicolai
Hver anden onsdag læser jeg højt for studerende, der gerne vil have en pause fra
faglitteraturen ved at lytte til og snakke om gode skønlitterære historier med andre. Vi læser
forfattere som Tove Ditlevsen og Raymond Carver. Som deltager får du mulighed for at indgå
i et særligt fællesskab, hvor vi deler tanker og refleksioner om og med udgangspunkt i de
tekster, der læses, og derigennem sammen får nye oplevelser og perspektiver. Vi har fokus
på glæden ved at læse og glæden ved at læse sammen. Det kræver ingen forberedelse
eller særlige forudsætninger at deltage, og det er ikke nødvendigt at deltage alle gangene
– bare mød op!
Tid og sted: Hver anden onsdag kl. 17.00-18.30. De næster datoer er 7. og 21. november.
Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30, 2200 København N
Gratis adgang
Stemningsfuld Cohen-koncert med Brothers of Mercy
Leonard Cohen formåede igennem sin 50-årige karriere som få at forbinde stærk popmusik
med stærk lyrik. De store ord var i værk, når Cohen hæftede dem på menneskelivet og
fortolkede og forstod menneskelivet gennem dem. For han havde evnen til at skabe stor
poesi; at sætte ord sammen, så de peger langt ud over sig selv. Kom og nyd fortolkninger
af Cohens sangunivers i det smukke kirkerum!
Tid og sted: Torsdag d. 8. november kl. 20.00
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Gratis adgang
Filosofisk salon: Ensomhed og fællesskab ved forfatter og sognepræst Pia Søltoft
Kan Kierkegaard hjælpe nutidens overbelastede individer og i givet fald hvordan? Denne
diskussion tager vi fat på ved efterårets sidste filosofiske salon. Den filosofiske salon er en
samtalesalon. Oplægsholderen kommer med et kort oplæg på ca. 25 minutter, og derefter
vil der være en pause, hvor man kan få en bid brød, ost og et glas vin. Herefter fortsættes
med diskussion og spørgsmål.
Tid og sted: Onsdag d. 14. november kl. 19.30-21.30
Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30, 2200 København N
Pris 50 kr. Billetter via. https://billetfix.dk/da/e/filosofisk-salon-ensomhed-og-fllesskab/
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.
Studenterpræsten 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

Undervisere på kurset er
Filminstruktør og læge Nils Malmros, Århus, Hospitalspræst Christian Busch (RH), Lektor i
filmvidenskab Johannes Riis (KU), Professor i litteraturvidenskab Lasse Horne Kjældgaard
(RUC), Professor i aldringsforskning, læge Kaare Christensen (SDU), Professor i filosofi
og læge Klemmens Kappel (KU), Adjunkt i litteraturvidenskab Anders Juhl Langscheidel
Rasmussen (SDU), Professor i infektionsmedicin Morten Sodemann (SDU), Professor i pædiatri
Gorm Greisen (RH), Professor i palliativ medicin Mogens Grønvold (Bispebjerg), Professor i
psykiatri Anders Fink Jensen (RH), Professor i neurologi Gunhild Waldemar (RH), Centerchef,
overlæge Jannik Brennum (neurokirurgi, RH), Overlæge Lise Møller (gyn-obs, DADL), Lektor
Anja Jensen (folkesundhedsvidenskab, KU), Reservelæge Jonas Lunen, Læge Camilla Fjord
Thomsen, Professor i idrætsmedicin Michael Kjær (Bispebjerg)
Medicinsk etiske emner vil blive belyst via læsning af skønlitteratur og via filmvisninger.
Kurset vil byde på indlæg fra såvel lægelige eksperter som fra andre faggrupper med
indsigt i film, litteratur eller etik. Aftenerne vil typisk indledes med litteratur diskussion og
studenter diskussion af konkrete etiske dilemmaer, efterfulgt af et foredrag om aftenens
emne og derefter en visning af en film samt diskussion af denne.
Vi fokuserer på følgende emner
Rollen som læge – hvornår skal man handle/ikke-handle som læge?
Valg af diagnostik og behandling når man kender muligheder og bivirkninger
Døende patienter – de sidste dage. Aktiv dødshjælp ?
Organdonation og hjernedød – det svære valg
Udsigelse af prognoser for sygdom – hvor meget skal der behandles?
Genetisk sygdom og premature – skal der sorteres fra, og hvor små må nyfødte være?
Skal man behandle blot fordi man kan? Kan man være for gammel til at få en behandling?
Normalitet og psykisk sygdom – hvornår psykotisk og hvornår rask?
Neurodegeneration og identitetstab – hvornår taber man autonomi og handleevne?
Kurset afholdes over 8 aftener (altid Torsdage fra kl 16.15 til 21.00), og kan dermed let
tages parallelt med såvel et klinisk ophold eller et forskningsorienteret spor på semesteret.
Fællesspisning aftales indbyrdes på holdet første kursusdag.
Undervisning foregår på følgende 8 torsdage i det kommende semester:
7.februar, 21.februar, 7.marts, 21.marts, 4.april, 11.april, 25.april og 9.maj
Tilmelding er som for andre kurser ad de vanlige kanaler til fakultetet. Ingen eksamen men
mødepligt (80%)
Der benyttes grundbog af Harvard kirurgen Atul Gawande ”Being Mortal – Illness. Medicine,
and what matters in the end” (dansk version: At være dødelig – om livsforlængelse og
livskvalitet) og suppleres med flere skønlitterære anbefalinger og oplæsning, ligesom der
vises 1 film pr aften (eller udklip fra en) med anbefaling af andre film. Du vil forud for kurset
få udsendt en detaljeret kursusplan, ligesom vi vil koordinere diskussion af etiske spørgsmål
og organisere noget mad og drikke til aften-arrangementerne.
Har du yderligere spørgsmål så kontakt Professor Michael Kjær på michaelkjaer@sund.ku.dk.

MedicinerRådet og Insitut for Klinisk Medicin leder
efter 3 studerende som vil fortælle om deres oplevelser med de specialefokuserede kurser
Opsamlingsmøde for de specialefokuserede
kurser
Der afholdes er faringsopsamlingsmøde
omkring de specialefokuserede kurser onsdag
den 28. november, kl. 15.30-17.00.
Fakultetet leder efter 3 studerende, der har
deltaget i de specialefokuserede kurser, som vil
fortælle i 5 minutter om deres oplevelser med
det samt deltage i den efterfølgende debat.
Hvis man er interesseret send venligst navn
og e-mail til andreadanielamaier@gmail.com
Bedste hilsner på vegne af MedicinerRådet,
Andrea Maier

Er du en Picasso med en spraydåse i hånden?
I Studenterklubben drømmes der på livet løs om smuk grafitti og allerhelst kreeret af en
Panumgenser.
Har du en indre Banksy gemt? Så send os en mail på hg-image@studklub.dk! Vi glæ’er os
til at høre fra jer!
Studenterklubben har lukket indtil december, da vi renoverer! Glæd dig til årets sidste
frebar i nyrenoverede og lækre omgivelser!
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FIND EN TIL TO FEJL - OG VIND EN BOG!
Nedenfor er to næsten identitiske billeder! Din opgave, kære læser, er at fortælle os, hvordan de to billeder adskiller sig fra hinanden. Gør det
på vores facebookside, på mail eller via sms: +45 30 27 49 04. Så har du en chance for at vinde den enestående bog vist på billederne, samt at
møde MOK-redaktionen, når du afhenter din præmie. Dette er den første i en lang række af konkurrencer, hvor MOK udlodder bog-præmier
til jer, kære læsere. Så tag læsebrillerne på, mobilen i hånd, og send dine svar ind til os under SAU, midt i klinik eller hjemme fra sofaen.
Vi glæder os til at høre fra jer. God No-Nutvember!

OK18-RESULTATER
FADL har godkendt overenskomsterne for sygeplejevikarer og ventilatører, lægevikarer,
universitetsansatte og ansatte til simulations- og færdighedstræning.
Her kan du læse om nogle af hovedresultaterne på de 4 overenskomster
- du kan læse mere på fadl.dk/OK18
Sygeplejevikarer og ventilatører:
• Nyuddannede SPV-ere kan få gratis hepatitis A+B vaccine efter 1. april 2019.
• Generel lønstigning på mindst 6,81 pct. frem til 2021.
Lægevikarer:
• Øget pension fra 5,39 pct. til 5,63 pct. fra 1. april 2019
• Generel lønstigning på mindst 6,81 pct. frem til 20121
Universitetsansatte:
• Ud over den generelle lønstigning på 6,83 pct. frem til 2021,
forhøjes lønningerne med 0,53 pct. af den generelle lønsum.
(gælder ikke studenterundervisere)
Ansatte til simulation og færdighedstræning:
• 3 lønniveauer: figurant-niveau (151,76 kr./time, okt. 2018),
simulations-niveau (201,76 kr./time, okt. 2018)
og undervisningsniveau (229,14 kr./time, okt. 2018)
• Løn under sygdom for aftalte vagter op til 14 dage frem

TRÆNGER DU TIL ET FAGLIGT BRUSH-UP INDEN EKSAMEN?
På mit.fadl.dk er der stadig ledige pladser på kursus i
ortopædkirurgi og skadestue d. 20. og 21. november,
og på psykiatri d. 27., 28. og 29. november - tilmeld dig nu.

Vidste du, at efter dansk lovgivning kan du blive stillet til
ansvar for dine lønsedler X antal år tilbage i forbindelse
med f.eks. for meget udbetalt.
Husk derfor at tjekke din lønseddel!
Kontakt dine tillidsrepræsentanter på tillid@fadl.dk
- de har tavshedspligt
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Udenfor regner det
med vådt og koldt, men her
i MOK regner det med stykker.
...regnestykker.
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