DERFOR SKAL DU TAGE
FADL-VT KURSUS
Jeg tog FADLs VT-kursus, da jeg kunne efter 4. semester. Jeg
havde altid haft en ide om, at jeg skulle være
anæstesi/intensivlæge og tænkte, at det var en oplagt
mulighed for berøring med specialet. Jeg vidste ikke, at det
ville give mig meget, meget mere end det. Udover det gav
det mig mulighed for thoraxintensiv, nogle almen intensive
ansættelser og de bedste år af mit liv på Rigshospitalet
Neonatalafdeling. Kompetencer jeg bruger hver eneste dag i
mit nye virke som reservelæge i kirurgi.
VT kurset giver dig den eneste og bedste mulighed for at
blive dus med en respirator på medicinstudiet, og uanset
hvilket (hospitals)-speciale, man kommer i, vil man skulle gå
stuegang på intensiv i løbet af karrieren. Det giver en
fantastisk indsigt i, hvad vi kan tilbyde på en intensiv afdeling
og tidlig opsporing af deroute.
Som ventilatør, lægevikar og som læge, har jeg gjort brug af
stort set samtlige færdigheder, jeg lærte på VT kurset, og har
følt mig klædt bedre på end mange af mine medstuderende i
klinikker – det er også blevet påtalt af undervisere flere
gange. At kunne komme over den initielle frygt ved det
tekniske på en intensivafdeling og patientens dårlige status,
giver et meget bedre udbytte af al undervisning, der foregår
i det miljø.

- Karoline Bendix, 25 år,
reservelæge i kirurgi og
PhD-studerende

Jeg kan ikke forestille
mig, at jeg nogensinde
var endt, hvor jeg er nu
uden VT-kurset. Jeg vil
anbefale det til alle, og
jeg synes, at
undervisningen burde
være obligatorisk for alle
kommende læger.

Undervisningen i fx tolkning af a-gas og ABCDE er usammenligneligt bedre end alt jeg har fået tilbudt af
KU under medicinstudiet på både bachelor og kandidat-uddannelse.
Jeg kan ikke forestille mig, at jeg nogensinde var endt, hvor jeg er nu uden VT-kurset. Jeg vil anbefale det
til alle, og jeg synes, at undervisningen burde være obligatorisk for alle kommende læger.

