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UGENS BASISGRUPPE

PANUM HIGHLIGHTS

“Dagens ret i den store basisbuffet“

RECEPT
RECEPT-

ENTUSIATISKCOMPUTER-ogELEKTRONIKPESSIMISTISKTEAM

Er du også til de gamle
dyder? Blev du heller ikke
læge for at sidde bag
en
computer og klikke bokse af?
Så er du ikke alene! RECEPT
er Panums nye basisgruppe,
der hylder den gode gamle
papirrecept.

Klubben lukker onsdag - vær beredt med
pulverkaffe
D. 17. april er det påskesøndag. Andrea går i kirke
D. 20. april afholder UAEM en foredragsrække om
Ulighed i global sundhed. Se mere på s. 5

Vi er en social basisgruppe
der mødes hver tirsdag kl
17, og så hygger vi os ellers
og laver alle mulige sjove
ting som origami, leger med
nip-napper, holder papirflyskonkurrencer, leger find-5fejl og meget mere. Ja, mulighederne er uendelige med
den gode gamle papirrecepter!

D. 21. april holder Forniks månedsmøde om
ensomhed og hjernen. Også mere om det på s. 5

Og selvfølgelig er der rig mulighed for at fordybe sig i
spændende kurser omkring skråskrift, forkortelser og
kritiske foredrag omkring digitalisering

D. 25. april vender MOK tilbage efter påskeferie
med damespecial. Glæd dig!

UGENS SJOVE INDSLAG

Når du igen har siddet på toilettet

uden at tisse på din kittel
UGENS REDAKTION
Put on dem’ shades

Tekniske problemer?
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Nye lyn-kurser på medicin
Medicinstudiet er egentlig meget logisk bygget op, og det har været sådan længe: Studiet er bygget op af
12 semestre, bachelor med den raske krop og kandidaten med den syge. Vi kommer forbi de fleste specialer
i løbet af kandidaten, men når man endelig står ude på hospitalerne, så er der alligevel nogle ting, man ikke
nødvendigvis har lært i sin studietid op til. Man har valgfag på 11. semester, hvor der kunne være muligheder
for nogle “hurtige” kurser, om man vil. MOK kommer med et par forslag her.

De subkliniske kurser
Kursus i stoledans
Meget simpelt. Et kursus i ikke at sætte dig på en ledende overlæges stol til morgenkonferencen, eller den
koordinerende sygeplejerskes kontorplads på afdelingen. Selve kurset foregår som obligatorisk undervisning
på afdelingerne, hvor de studerende med en soundboks kommer omkring de forskellige specialers
konferencelokaler og udfører praktisk stoledans. Selve eksamen foregår online, som multiple choice, hvor
du får 20 minuspoint ved forkert svar.
Kursus i hurtigtastning
Du kan lige så godt indse det: Du bliver med overlagt sandsynlighed minimum 50% kontormus i dit fremtidige
lægevirke. Dette kursus sigter efter effektivitet og tidsoptimering med kursus og eksamen i hurtigtastning på
computer. Det gennemsnitlige tempo ligger på 40 wpm (words per minute, red.), men med en kommende
hverdag i SP, skal minimumshastigheden lyde 65 wpm for at bestå dette kursus. Der er intet obligatorisk
element, men der opfordres til at man stopper med at mødes med sine venner og skriver meget hurtige
og lange beskeder til dem. Hos den flittige student kan der suppleres med en ”klik”-tung aktivitet som
for eksempel LOL (League of Legends, red.), hvor en hurtig klik-kadence vil blive øvet intensivt. Eksamen
skal blot bestås ved at afskrive en AOP på en multimorbid case. Dit Examination document lukker efter
præcis 2 minutter, hvor du skal have skrevet en fuld AOP med en fejlrate på max 10%. Der vil desuden være
eksamensvagter som smider dig ud omgående (med mulig suspension), hvis du udelukkende anvender
dine index-fingre til eksamen.
Hurtig gang
Endnu et lyn-kursus, om man vil...
Som bekendt er der travlt på hospitalerne, og den tid du har tabt ved kun at skrive med dine index-fingre
på tastaturet, den kan altid vindes ved at gå kapgang på gangene. Man skal dog undgå decideret kapgang,
da det kan påvirke dit professionelle image (street cred., red.) blandt patienter og kollegaer. Det bærende
element i dette kursus er at få den højest mulige gå-hastighed, uden at armene svinger, som var du en lille
damptromle. Eksamen foregår ved at skygge en anæstesi forvagt i dagvagten, hvor du skal overhale forvagten
adskillige gange uden at sætte i løb (og uden at ligne en idiot, selvfølgelig).

Af Maria / MOK
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ANNONCER

Få faglig inspiration og udvid dit netværk som frivillig på ”Europhysiology”-konferencen 2022
Har du lyst til at hjælpe med afvikling af Europhysiology-konferencen 2022?
Europhysiology er en stor konference arrangeret af Scandinavian Physiological Society
i samarbejde med britiske The Physiological Society, German Physiological Society og
Federation of European Physiological Societies. Der forventes ca. 1500 deltagere på
konferencen, og vi har brug for nogle studerende med interesse for fysiologi som kan hjælpe
os med at få det til at køre på skinner.
Som frivillig får du faglig inspiration og gode netværksmuligheder. Mens du hjælper os med
alsidige opgaver i ca. 6-8 timer under konferencen, får du adgang til hele konferencen og kan
få indblik i hvad der sker indenfor fysiologisk forskning. Der er nogle af de store navne tilstede,
som du måske kender fra dine lærebøger – så du kan måske endda hapse nogle autografer ;)
Opgaverne omfatter f.eks. hjælp med A/V, assistere folk med mikrofoner, flytte stole eller
poster boards, og andre ad hoc opgaver. Konferencen og satellitmøder afholdes d. 15.-18.
september 2022 i Tivoli Kongrescenter i København.
Som frivillig får du
•
Gratis deltagelse på Europhysiology konferencen inkl. forplejning alle dage på
konferencen
•
Faglig inspiration og indblik i forskningsverdenen
•
Mulighed for at netværke med dine helte indenfor fysiologi – måske endda aftale
et forskningsophold?
Synes du, det lyder spænende? Så skynd dig at søge ved at skrive til lektor Vladimir Matchov
(vvm@biomed.au.dk) inden d. 15. maj 2022. Evt. opklarende spørgsmål kan stilles til prof.
Nicole Schmitt (nschmitt@sund.ku.dk).

FULDT FINANSIERET PRÆGRADUAT FORSKNINGSPROJEKT PÅ HJERTECENTRETRIGSHOSPITALET OG
BIOMEDICINSK INSTITUT
ATRIAL FÆNOTYPE HOS PATIENTER MED TRUNKERENDE PKP2-VARIANTER
Ønsker du at prøve kræfter med forskning, være del af en ambitiøs forskergruppe, og få
indblik i arvelige hjertesygdomme? I så fald er det lige dig vi mangler!
Vi søger en stud.med. forskningsårsstuderende med interesse indenfor kardiologi og arvelige
hjertesygdomme til at skrive et kandidatspeciale med opstart snarest muligt.
Specifikt ønsker vi at belyse hvordan visse gen-ændringer påvirker forkamrenes funktion og
struktur. Du vil blive ansvarlig for et selvstændigt projekt med supervision og tæt sparring
med dine vejledere.
Du kan forvente mindst et førsteforfatterskab
og mulighed for at fortsætte med forskning
indenfor
området
efterfølgende.
Du vil indgå i et
FULDT
FINANSIERET
PRÆGRADUAT
FORSKNINGSPROJEKT
forskningssamarbejde
ledetPÅafHJERTECENTREToverlæge og klinisk
RIGSHOSPITALET OG BIOMEDICINSK INSTITUT
lektor Alex Hørby Christensen og professor Morten
FÆNOTYPE
HOS PATIENTER MED
TRUNKERENDE
Salling ATRIAL
Olesen.
Projektet
bygger
på PKP2-VARIANTER
eksisterende
data og du vil få indgående kendskab til EKG analyse,
arytmier, billeddannelse og kardiogenetik samt
lære grundlæggende statistik og metodologisk
artikelskrivning.
Ønsker du at prøve kræfter med forskning, være del af en ambitiøs forskergruppe, og få
indblik i arvelige hjertesygdomme? I så fald er det lige dig vi mangler!

Vi søger en stud.med. forskningsårsstuderende med interesse indenfor kardiologi og arvelige
hjertesygdomme til at skrive et kandidatspeciale med opstart snarest muligt. SpeciÞkt ¿nsker
vi at belyse hvordan visse gen-ændringer påvirker forkamrenes funktion og struktur. Du vil
blive ansvarlig for et selvstændigt projekt med supervision og tæt sparring med dine
vejledere.

Du kan forvente mindst et førsteforfatterskab og mulighed for at fortsætte med forskning
indenfor området efterfølgende. Du vil indgå i et forskningssamarbejde ledet af overlæge og
klinisk lektor Alex Hørby Christensen og professor Morten Salling Olesen. Projektet bygger på
eksisterende data og du vil få indgående kendskab til EKG analyse, arytmier, billeddannelse
og kardiogenetik samt lære grundlæggende statistik og metodologisk artikelskrivning.

Vi forventer, at du er engageret og ambitiøs og
deltager aktivt i forskningsgruppens arbejdsopgaver.
Send en ansøgning (max 1 side) og CV til Trine
Kiilerich Lauridsen og Alex Hørby Christensen.
Vi forventer, at du er engageret og ambitiøs og deltager aktivt i forskningsgruppens
arbejdsopgaver.

Send en ansøgning (max 1 side) og CV til Trine Kiilerich Lauridsen og Alex Hørby Christensen.
Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os for mere information omkring projektet

KONTAKTINFORMATION:
TRINE KIILERICH LAURIDSEN, TRINE.KIILERICH.LAURIDSEN.01@REGIONH.DK, TLF. 35450842/30356130

Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte
os for mere information omkring projektet.
ALEX HØRBY CHRISTENSEN, ALEX.HOERBY.CHRISTENSEN.02@REGIONH.DK

Medicinstuderende søges til skolarstipendiat ved
Dansk Hovedpinecenter
Vi søger neurologi-interesserede medicinstuderende fra septemeber 2022 til et 6 eller 12
måneders scholarstipendium.

KONTAKTINFORMATION:
TRINE KIILERICH LAURIDSEN, TRINE.KIILERICH.LAURIDSEN.01@REGIONH.DK,
TLF. 35450842/30356130
ALEX HØRBY CHRISTENSEN, ALEX.HOERBY.CHRISTENSEN.02@REGIONH.DK

Om stillingen
Skolarstipendiatet vil omfatte selvstændigt arbejde med et projekt, der skal undersøge den
genetisk variation hos patienter med hjernerystelse. Aktuelt er der ved at blive indsamlet
data til projektet. Dit projekt vil bestå i at varetage analyse genetisk variation analyseret
ud fra indhentede blodprøver. Du vil bliver støttet og oplært i disse analyser via forskere i
Dansk Hovedpinecenter.

Stud.med. søges til scholarstipendium ved
Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning
(CNDR)

Om dig
Du er medicinstuderende og har bestået CNS på 3. semester. Vi forventer, at du er
interesseret i forskning og udviklingsarbejde, fleksibel, omhyggelig og pligtopfyldende.
Der vil være en oplæringsfase, hvorfor tidligere erfaring ikke er et krav. Både bachelor- og
kandidatstuderende vil blive taget i betragtningen.
Forskningsgruppen
Arbejdet vil foregå under vejledning i et internationalt anerkendt klinisk forskningsmiljø,
hvor der er en stor gruppe af dedikerede læger, forskere, ph.d.- samt medicinstuderende.
Vi har et godt sammenhold i forskergruppen med plads til både faglig sparring og sociale
arrangementer.
Ansøgningsfrist: 24. april 2022
Motiveret ansøgning, CV og evt. anbefalinger sendes til nedenstående mail.

Kunne du tænke dig at prøve kræfter med et spændende forskningsår i psykiatrien?
CNDR leder efter en engageret stud.med. med interesse for hjernen. Vi forsker bl.a. i hvorfor
elektrokonvulsiv terapi (ECT) virker mod svær depression, hvilke forandringer i hjernens
funktion og struktur ECT medfører, og hvorfor det påvirker hukommelsen. Vi forsker også i
deprimerede patienters evne til at køre bil vha. en køresimulator, der tester den kognitive
funktion hos disse patienter.
Hos os vil du få dit eget forskningsprojekt og grundig vejledning i løbet af projektperioden.
Emnet
skal være inden for CNDR's forskningsområde, men vi tager hensyn til dine interesser og du vil
have frie rammer til at skabe et projekt, som du brænder for. Vi forventer at opholdet fører til
en publikation i et internationalt peer-reviewed tidsskrift, hvis du er ambitiøs og arbejdsom.

For yderligere information eller spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte:
Henrik Winther Schytz, Overlæge og klinisk forskningslektor.
Email: henrik.winther.schytz.01@regionh.dk

Udover dit eget projekt bliver du grundigt oplært i MR-scanning, så du kan være med på de
eksisterende projekter med MR-scanninger, blod-og urinprøvetagning og neuropsykologiske
test, i udforskningen af ECT. Det er en oplagt mulighed for dig til at blive dygtig til klinisk
forskning inden for en af de store folkesygdomme.

Stud. med. til assistance i stor øjenlægepraksis

Om dig:
Vi ser gerne, at du er på kandidatdelen, har erfaring med blodprøvetagning og er interesseret
i hjernen samt højteknologi.

Vi er 4 læger, 2 sygeplejersker og 4 lægesekretærer.
Dit job bliver, efter oplæring, primært at måle patienters syn, refraktion og øjentryk samt
avancerede fotografiske undersøgelser (inkl. okulær coherens skanning). Der kan også
blive tale om andre opgaver som at indkalde patienter til operation, assistere til operation,
suturfjernelser m.m.
Du skal kunne arbejde struktureret og effektivt, og vi forventer at samarbejdet skal
strække sig over mindst 2-3 år, så du skal ikke være i slutningen af studiet. Du skal kunne
arbejde mindst én dag pr. uge (9-15). Efter sommerferien vil du blive del af et hold af
medicinstuderende som dækker en fuldtidsstilling. Vi ligger lige ved Glostrup station.
Konkurrencedygtig løn. Tiltrædelse : hurtigst muligt

Ansættelsesvilkår:
Ansættelsen er af et-års-varighed med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer ugentligt. Vi
forventer, at du kan tiltræde i efteråret
2022. I foråret 2022 vil vi i samarbejde
med dig planlægge dit projekt og søge om
midler til dit scholarstipendium.
Hvis du ønsker at søge stillingen, bedes
du sende en motiveret ansøgning og
dit CV til:
andre.mathiassen@regionh.dk.

Studenterklubben

Ansøgningsfrist: 20. april 2022.

Vi har åbent tirsdag d. 12/4,
men holder lukket fra
onsdag til og med mandag
d. 18/4.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen
til at kontakte ph.d.-studerende André
Mathiassen på tlf.
3864 0553 eller professor Poul Videbech
på tlf. 3118 6233.

God påske fra HG-anden
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Ensomhed og hjernen - April månedsmøde
Hvornår: Torsdag 21/4 - 2022 kl. 17:00 - 19:00
Program:
Oplæg 17:15-18:00
Månedsmøde afholdes efter oplæg
Hvor: Lokale 13.01.41 og 13.01.61 (Mærskbygningn Panum)
Hvorfor bliver vi ensomme? Hvilke hjerner er mere sårbare for ensomhed - og hvilke
strukturer rammes først?
Danilo Bzdok fra Harvard Medical School har forsket på ensomhedens neurologi i en
årrække, ved at analysere rhesusabers hjerner. Han har publiceret i blandt andet Nature
at ensomme individer udviser ændringer i hjernenetværk som default mode network og
forniks. Med en dobbel uddannelse som både læge og computer scientist, integrerer Bzdok
store datasæt med machine learning algorithms. Det giver potentiale for effektiv stor-skala
forskning, da det aldrig før har været så store mængder tilgængelige data om hjernen og
adfærd som nu. I skæringspunktet mellem medicin og machine learning, baner Bzdok vej
for fremtidens hjerneforskning.
Bzdok forteller om sin forskning online fra Canada, hvor han nu arbejder ved McGill
University. Link bliver postet i eventet. Efterfølgende afholder vi månedsmøde i FORNIKS,
hvor alle er velkomne.
Det foregår i lokaler 13.1.41 & 13.1.61 i Mærsk bygningen
/FORNIKS (Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende)

Ulighed i global sundhed - Forskningens oversete
sygdomme
20. april kl. 16.30-18 med aftensmad - Lokale 13.1.83 Mærsk Tårnet
Foredragsrække om ulighed i sundhed.
Verdens forskning i sygdomme rammer skævt. For flere tusinde sygdomme findes der ingen
behandling. Og om de sygdomme, som repræsenterer den største sygdomsbyrde på globalt
plan, ved vi ofte overraskende lidt.
Et eksempel er Ebola virus, som meget få forskere beskæftigede sig med før sygdomsudbrud
i Vestafrika i 2014 – 2016, selvom sygdommen er kendt siden 1976. Forskningen begyndte
først for alvor efter Ebola begyndte at repræsentere en global trussel imod den vestlige
verden.
UAEM København inviterer til et foredrag og diskussion om “Forskningens oversete
sygdomme”, hvor vi belyser manglende forskning i og derfor ingen behandling nogle af
verdens største dræbere.
Dette er andet event i vores foredragsrække, hvor vi undersøger, hvordan vores
nuværende medicinske forsknings- og udviklingssystemer påvirker udvikling af nye
sundhedsinnovationer. Findes der en vej frem til gennemsigtig og retfærdig forskning,
som kommer alle til gavn?
Det mener vi i UAEM i hvert fald.
PROGRAM FOR AFTENEN
16.30: Velkommen & Intro til UAEM
16.35: Oplæg om Forskningens oversete sygdomme
17.15: Diskussion
17.45: Gratis aftensmad
OM FOREDRAGSRÆKKEN
Dette arrangement er en del af vores foredragsrække om ”Ulighed i global sundhed”. Gennem
3 arrangementer i løbet af foråret belyses hvordan vi og vores universiteter spiller en rolle
i at øge uligheden i sundhed på globalt plan, og ikke mindst hvordan vi i stedet kan være
en del af løsningen og gøre uligheden i sundhed mindre.
HVEM ER VI?
Studenterorganisationen "Universities Allied for Essential Medicines" (UAEM) kæmper
for lige adgang til medicin. Vi mener, at udvikling af medicin bør ske med udgangspunkt
i patienters behov, ikke profit. Det betyder, at der bør forskes og udvikles medicin til
sygdomme, som gør folk mest syge og slår flest mennesker ihjel, fremfor hvilken medicin
der kan tjenes flest penge på.
Vi ønsker at universiteter, forskere og beslutningstagere skal arbejde for universel adgang
til livsnødvendig medicin og at danske universiteter og politikere gør mere for at kræve
mere lige adgang til den medicin, som industrien sælger. Det handler bl.a. om at sikre, at
offentlig forskning kommer samfundet til gavn, ved at kræve en mere fair pris for ny medicin
og mere gennemsigtighed i prissætningen af ny medicin generelt.
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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

Gåtur med digterne
Det er godt at gå – både alene og sammen med andre. Konceptet er enkelt: studenterpræst
Inger Lundager går en tur med studerende på Amager Fælled og undervejs vil der være
digtoplæsning eller oplæg om en digter. Der vil derudover være rig mulighed for uformelt
og uforpligtende samvær, samt en snak med andre studerende. Deltag en eller flere gange
og tilmeld dig på vores hjemmeside.
Tid og sted: tirsdage, 3. maj, 17. maj, 24. maj og 31. maj kl. 16.15
Vi mødes foran KUB, Karen Blixens Vej 7
Tilmeld dig på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang
Filosofisk Fugle- og botaniktur til Møn
I år bliver den traditionelle botanik- og fugletur udvidet, idet vi har lejet en bus og tager på en
heldagstur til Møn. Turen skal bruges på at gå på opdagelse i naturen særligt med henblik på
fugle- og plantelivet. Møns kalkholdige jordbund gør at der mange steder er et helt specielt
planteliv med bl.a. mange orkidearter. Fuglelivet omkring Møns klint er også meget varieret
med mange ynglefugle, hvoraf vandrefalken nok er den mest kendte. Turen arrangeres i
samarbejde med “Laboratoriet for Naturfilosofi” under Institut for Naturfagenes Didaktik.
Tid og sted: lørdag d. 14. maj kl. 8 (mødested: Sjælør Station kl. 7.50 senest)
Sjælør St. / Møn
Tilmeld dig på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang
Højskolesangaften
Præsentationen af den nye og 19. udgave af Højskolesangbogen, som udkom i november
2020, måtte vi desværre aflyse på grund af corona. Men nu kommer formanden for udvalget
bag udgivelsen, tidligere forstander på Testrup Højskole Jørgen Carlsen og tager os med
på en opdagelsesrejse i sangbogen. Hvordan forener man det gode gamle med det gode
nye? spørger han. Og hvad er det gode nye i grunden? Det vil der altid være uenighed om.
Vi har Højskolesangbøgerne og noget vådt og tørt til ganen, så bare kom og syng med!
Tid og sted: onsdag d. 20. april kl. 19.30
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
Tilmeld dig på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang
Følg med i vores aktiviteter på studenterpraesternekbh.dk og @studenterpraesterneku.
På vores hjemmeside kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, som vi sender ud på mail 4
gange årligt
De bedste hilsner Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus

Pressemeddelelse
Pressemeddelelse
I Grønland overgås fantasien kun af virke-

ligheden
I Grønland overgås fantasien kun af virkeI de seks måneder forfatteren var udsendt som kirurg i Grønland,
ligheden
skrev hun hver dag tre linjer – små historier om sine oplevelser

med mennesker i det grønlandske sundhedsvæsen. Is i maven! er
I depoetisk
seks måneder
forfatteren
udsendt– som
kirurg i Grønland,
en
dagbogsskildring
fravar
Grønland
om misforståelser,
pudskrev hunoghver
– smågrønlandske
historier omkultur
sine oplevelser
sigheder
om dag
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De sidste resultater er trådt
i kraft den 1. april. 2022
FADL forhandlede overenskomst i foråret 2021 for sygeplejevikarer, ventilatører, lægevikarer, simulationsansatte og
universitetsansatte. Det er frivillige FADL-repræsentanter
der forhandler FADL’s overenskomster sammen med vores
jurist Klaus Pedersen.
Kaare Stolt, som var forhandlingsleder for SPV/VT-overenskomsten, fortæller:
”Jeg har aldrig prøvet noget så intenst i hele mit liv. Til forhandlingerne sad vi ansigt til ansigt
med regionernes og statens chefforhandlere og argumenterede for vores krav. Oftest var det
hårdt mod hårdt, og der var flere tidspunkter, hvor det så ud til, at vi ikke kunne komme til
enighed. Man kunne komme med de bedste argumenter og blot få et nej tilbage. Det hele
kulminerede onsdag den 10. marts 2021 lige over midnat, hvor vi fik vores sidste krav igennem
og færdiggjorde forhandlingerne på SPV/VT-området. Jeg husker, at vi alle sprang op af glæde og krammede hinanden. Flere måneders hårdt arbejde der til sidst endte i bedre vilkår for
alle medicinstuderende. Hvis jeg selv skal sige det, så er jeg utrolig stolt over vores resultater.
Pun intended.”
Thomas Tursø-Finnich, forhandlingsleder for lægevikarer i Regionerne, Simulationsansatte og
lægevikarer i Forsvaret, udtaler:
”OK21 er en milepæl for danske lægestuderendes rettigheder: Total vaccination af Hepatitis A
og B til alle SPV’ere, bedre barselsvilkår, overenskomstdækning af pauseårs-studerende samt
for første gang nogensinde en åbning på at få anerkendt de hundredvis af lægevikarer, der
arbejder på lægevikarhold over hele landet.”
FADL er den eneste studenterfagforening som forhandler
sine egne overenskomster. Dette er blandt en af årsagen til
at medicinstuderende har nogle af de bedste arbejdsvilkår
af alle studerende i Danmark.
Du kan læse om OK21 resultaterne på https://fadl.dk/fadl/
loen-og-arbejde/overenskomster/overenskomstforhandlinger-2021/
Kaare Stolt,
formand Overenskomstudvalget
(OU)

Thomas Tursø-Finnich,
formand Lægevikargruppen
(LVG)

SPV/VT
• Ca. 1 krones lønstigning i Vest
• Afskaffelse af Kl. 14 reglen*
• Fuld vaccination for Hepatitis A & B
• Bedre barselsvilkår
Lægevikarer
• 4,8 kr./t højere aften/weekend-tillæg
• Bedre barselsvilkår
*Kl. 14-reglen var en regel der gjorde at man ikke kunne få aftenløn, hvis man startede på sin vagt inden Kl.
14. Det betød, at hvis man tog en normal dagvagt og
blev tilbudt en ekstra aftenvagt, altså en såkaldt dobbeltvagt, så fik man kun dagsats (med overarbejde).

Magnus Gibson,
formand Universitetsansattes
udvalg (UAU)

Bliver du læge til sommer?
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

SKABELON TIL
EN SUCCESFULD
PÅSKE

- Lyst til at tage gækkebrevene to the next level? Her
er et stykke lækkert gult papir, lige til at lave et
gækkebrev der imponerer.
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