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Det sker i ugen
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427 
Panum Instituttet, bygn. 1.0.11 
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N.    
TLF: 35 32 64 04  
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://mok.dk   Oplag: 1500
Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet 
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæg-
genes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. 
Der er således ingen censur ud over den tekniske. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder 
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være 
særligt svært!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende 
formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): 

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. 

Indlæg sendes med en e-mail til adressen mok@mok.dk. 
OBS: 
Skriv gerne i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.

Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum 
Studenterhuset, lok. 1.0.11. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Il-
lustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag.

Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). 
Dette er incl mellemrum
Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen 
i hænde mandagen forinden kl. 12. 

Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.mok.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra tionernes 
størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private 
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. 
Se i øvrigt http://mok.dk/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart 
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o 
Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter 
og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 
   2) Foran auditorierne v. kantinen
Bispebjerg:  Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 
   (til venstre ned i kælderen.)
Gentofte:  Ved auditoriet.
Herlev:  På repoen foran auditoriet
Glostrup:  På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre:  1) Ved auditorierne 
   2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 
   2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal

I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på www.mok.dk

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

Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen (oel@mok.dk - indlæg til bladet 
bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside: IMCC

Denne redaktion
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Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K,

Nr. 12  23. Sept. 42.  Aarg. 2009/2010Nr. 12  23. Sept. 42.  Aarg. 2009/2010

okm .dk

Onsdag: MOK NR. 6 UDKOMMER
  Anna-Martha skal drikke sig ned med sin far. Mille skal  
  til svømning kl 07 i USG. 

Torsdag: 
  Aagaard er stuelæge
  Markus holder vejret mellem kl 12.00 og 12.01. 

Fredag: 
Vi skal til LANG FREDAGSBAR!!!

Lørdag: 
  Tømmermænd. Men Mike Skinner var fresh. Yeah!

Søndag: 
  Erik skal i kirke
  Anna-Martha skal samle ind for Røde Kors. Jaja du!

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  

Tirsdag:
  Mille skal på følgevagt. PJ overvejer at skrive sig op på  
  chancen til en nattevagt, men beslutter at lade være.

DavidJonas

Erik Anna Martha

Markus(Ansv. Red.)

Peter James

Kasper Aa

KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER 
OG EKSAMENSKONTOR
 
Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

STUDENTERKLUBBEN ER FORTSAT LUKKET

STUDENTERKLUBBEN HAR NU 
VÆRET LUKKET I:

150 dage

IFØLGE PLANEN SKULLE DEN 
ÅBNE OM:

gammel deadline: 28 dage
ny deadline: 240 dage

FØLG STATUS PÅ OMBYGNIN-
GEN I MOK!

Dennis 2 Simon G Mille
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Kære MOK <3 
Jeg har alt for længe gået med dette problem 
alene og håber derfor i kan hjælpe mig med 
det. Jeg er en frisk, smilende pige og har efter 
studiestart fået meget opmærksomhed fra det 
modsatte køn – særligt fra to frække hunks.
Den ene er meget sød og romantisk og forkæler 
mig med kaffe og chokolade, når jeg sidder på bib. 
Han viser interesse for et seriøst forhold, men 
er lidt for klister. Den anden fyr er lidt ældre og 
bliver snart læge (hvilket er et kæmpe turn-on). 
Vi har kysset til en del fester og sidste weekend 
endte vi hjemme hos ham. Jeg kan ikke stoppe 
med at tænke på ham, selvom jeg ved han ikke vil 
noget seriøst og ALTID går sammen med en pige 
på 7. semester
Hvorfor vil man altid have den man ikke kan få? 
Og hvorfor vil jeg ikke bare have ham, som er sød 
og god for mig?

Håber i kan svare på mine spørgsmål og hjælpe 
mig med at få fat i et stykke med ”læge”.
Med kærlig hilsen
Den fortvivlede tøz

Kære læsere!
Det er en realitet, at der er væsentligt flere 
piger på Panum, end der er fyre. Endvidere er 
det almindeligt kendt, at piger ofte har flere, og 
langt større, problemer end drenge har.
I denne uge har MOK motaget et brev fra en 
af vores kvindelige læserer, hun kalder sig "den 
fortvivlede tøz" som beskriver et meget alvorligt 
og reelt problem, som vi i det følgende vil forsøge 
at behandle. 

 Kære "fortvivlede tøz"
Du er frustreret over at du kun vil have ham, 
du ikke kan få, men det er et meget almindeligt 
problem blandt piger. På MOK tror vi, at svaret 
skal findes i, at du kun fokuserer på de gode sider 
af ham du ikke kan få. Mens ham du ikke kan 
få ser du fra alle sider - også de dårlige. Derfor 
bilder du dig selv ind, at ham du ikke kan få er 
den bedste!
I det følgende giver vi dig nogle forslag til, 
hvordan du kan finde ud af hvem der er bedst for 
dig, og hvordan du kan score din udvalgte :)

Plus/minus listen:
for at finde ud af hvem der er den bedste for dig, 
anbefaler vi at du laver en plus/minus liste for 
hver af de to hunks. 
F.eks. vil kaffe og chokolade tælle som et plus, 
mens både dater dig og hende fra 7. tæller som 
et minus. 
Det er selvfølgelig klart at ham der får flest 
plusser er din udkårne. 

Spørg din mor:
MOK er ikke et sekund i tvivl om at din mor vil 
dig det bedste. Derfor synes MOK at du skal vise 
din plus/minus liste til din mor, og lade hende 
hjælpe dig med at vurdere hvilke kvaliteter der er 
de vigtigste. 

Anna Martha og Mille's forslag:

Markus O's forslag:

Kære fortvivlede tøz
Du er den helt rigtige til at reformere ham "læ-
gen". Han er en bad boy der bare venter på den 
rigtige pige der kan forme ham til den perfekte 
fyr. 
Du skal bare gøre dig populær ved at kysse med 
nogle fyre men IKKE lade dem lave mere. Du skal 
være "...en af dem de andre bitches ser op til, en af 
dem de andre homies må op i." 
Det er et projekt som nok vil tage et semester 
men når du først får fat i den reformérbare bad-
boy er det det hele værd. 

Glem ham dengsen han er ikke sjov eller noget 
værd.

Hvis du kommer frem til at du vil have ham den 
søde, går vi ud fra at du bare lader tingene ske. 
Hvis du derimod vælger et stykke med læge, så 
kommer vi her med nogle forslag til hvordan du 
får ham for dig selv: 

Slip af med hende fra 7. semester: 
Du skal finde din bedste ven, her kan du lave en 
plus/minus liste igen. Ham skal du så have til at 
score hende fra 7., det behøver selvfølgelig ikke at 
være noget langvarigt. Det kan jo være han så er 
nemmere at overtale. 
Når hende fra 7. er af vejen burde der være frit 
lejde. 

Gør din læge jaloux
For at vække interesse hos lægen, skal du sørge 
for at han tror du har en anden. I den forbindelse 
kan du passende udnytte ham den søde - sørg for 
at lægen ser at i har noget kørende, så han bliver 
i tvivl om du stadig er interesset. Så er vi sikre på 
at han nok skal ligge kræfter i at vinde dig. 

Slip af med ham den klistrende
Når nu du både er sluppet af med hende fra 7. 
semester OG har vundet din læge, så har du kun 
en udfordring tilbage; at slippe af med ham den 
søde. Det kan self godt være lidt sværet når han 
klistrer, men vi vil foreslå at du stikker af hver 
gang han kommer med kaffe og chokolade, på et 
tidspunkt må han forstå hentydningen.  

I denne uge har MOKs redaktion efter repub-
likansk efterspørgsmål udvidet med en hårdt 
tiltrængt brevkasse for Panums mandlige 
studerende.

KÆRE MOK

Vi er to friske fyre på hhv 5. og 11. semester 
der har gået og bakset med et større dilem-
ma, som vi håber, at jeres redaktion kunne 
hjælpe med. Vi er bare bedste venner og kan 
godt lide at lave ting sammen. Men vi var ved 
at løbe tør for hobbies, indtil vi fik en ny ide!

For et stykke siden fandt vi et lille stykke med 
frisk 1.semesters pigebarn, men hvordan får 
man nemmest OG hurtigst narret en dum 
lille dåse til en omgang menage-a-trois med 
eiffeltårn, high-five og hele pibetøjet?  Vi har 
valgt hver vores indgangsvinkel, men stadig 
med et fælles mål. 

Første mand forsøger sig med den gamle 
romantiske stil, kaffe, chokolade og emo-
tionelle udbasuneringer sent om aften på en 

ellers næsten tom læsesal. Der bliver smurt 
virkeligt tykt på. Hun virker interesseret, 
men er sgu svær at overtale til mere end lidt 
second base.
 Anden mand kører en lidt mere Nik og Jay 
agtigt stil, spiller cool og spiller på snart at 
være færdig som übersej læge, altså erfaring-
skortet, og det har også givet pote med en 
enkelt nats gyng-gang i sidste weekend. Men 
hvad skal vi nu gøre for at lokke hende med til 
vores lumre planer?  Hvad tror I vil give mest 
bonus – og skal man ændre stil, jargon eller 
undertøj for at få knækket nogle anemoner 
med nakken sammen med sin bedste ven?

 VI HAR BRUG FOR JERES HJÆLP! 

- De to bedste venner

KÆRE TO BEDSTE VENNER!
Der er rigtigt mange løsningsmuligheder, fort-
vivl ikke! Men her på MOKs drengespalte kan 
vi desværre kun hjælpe jer med et par stykker. 
Har I prøvet at spørge? En rundspørge på 
redaktionen viser, at det ofte er den direkte 
approach, der virker bedst. De fleste piger 
er billige, hvis de får chance for at vise det! 
De skal som oftest bare hjælpes lidt på vej.

Evt en dobbelt naked man?

Ellers er det benhårdt arbejde, kræver sæd-
vanligvis masser af kontanter og timevis af 
research og resterende tid brugt på at stalke 
hende rundt i diverse kvarterer for lære hen-
des vaner at kende, kopiere dem og gøre 
dem til ens egne.

Andre forslag herfra brevkassen er Rohypnol, 
chloroform eller hvis man er mere old shcool, 
kan man jo altid spørge; ’undskyld men lugter 
den her klud af æter?’ 

Helt ærligt, så lyder jeres forslag lidt bøssoidt 
– burde det ikke være to piger og bare én af 
jer? måske skulle I bare flytte sammen og 
dyrke jeres Nik-og-Jay forhold.

Med kærlige håndtegn

    på vegne af MOKs 
       Drengespalte redaktion, Derek 
 
Skriv til MOKs Drengespalte hvis du eller en 
af dine venner har et
 problem som du / han 
kunne bruge et 
godt råd til.
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EORTA

Eorta er en ny basisgruppe med 
fokus på intern medicin og klinisk 
ernæring,  som vil bestræbe sig 
på at fremme viden og interesse 
for klinisk ernæring og de interne 
medicinske specialer via kurser og 
foredrag. 

Kurserne vil bl.a. lægge vægt på basale kliniske 
færdigheder, der er relevante for den interne 
mediciner f.eks. vores sondeernæringskursus.

Basisgruppen er hovedsageligt for medicinstu-
derende, men den er også åben for alle studer-
ende fra det sundhedsvidenskabelige og det 
biovidenskabelige fakultet.

Månedsmøderne bliver altid afholdt den sidste 
tirsdag i måneden. 

Næste månedsmøde er således d. 30/10-2012 i 
lokale 42.0.17 (pavillon). 

Forskningsårsstuderende søges.

Vi søger en årsstuderende (stud.med., stud. scient, 
stud. scient hum biol) til et projekt som omhan-
dler lægemidlers påvirkning af mitokontriefunk-
tion.Vi at har preliminære data, som tyder på at 
mitokontriefunktionen kan ændres ved indgift af 
lægemidler til mennesker. Til nærmere afklaring 
af dette søger vi en studerende i et år. Arbejdet vil 
bestå i at udføre eksperimenter med en Oxy-
graph, på såvel humane prøver som prøver fra 
dyreforsøg.Projektet kan anvendes til en master 
afhandling, og kan evt aflønnes ca svarende til en 
scholarstipendium.

For nærmere henvendelse kontakt:
Professor, Overlæge, dr.med. Henrik Enghusen 
Poulsen, Klinisk farmakologisk laboratorium 
Q7642, Rigshospitalet, hepo@rh.dk tlf 35457671
Lektor, ph.d. Robert Boushel, Biomedicinsk Insti-
tut, Panum, boushel@sund.ku.dk, 3532 3865/7423

Kongres for 
MedicinskStudenterforskning.

Igenafholdes der den 8-10 marts 2013 Kongres for 
MedicinskStudenterforskning.Kongressenarran-
geresafSelskab for MedicinskStudenterforskning 
(PUFFs søsterforening i Århus). Kongressenaf-
holdespå Hotel gl. Avernæs. Der er bus-transport 
fraKøbenhavn.
Der ermulighed for at præsentere sin forskning 
under faglige, men venligeomstændigheder - 
entensom: 
Oral præsentation - Oftefærdigeprojekterellerpro-
jekter med foreløbigeresultater.
Poster præsentation - Projekter der ikkeharo-
pnåetresultaterendnu.
Ud over detfaglige program vil der væreforedrag 
med erfarneforskere, socialearrangementersamt-
gallamiddagomlørdagen. 

Der åbnes for tilmeldingog abstract-submission 
den 1. oktoberog der erbegrænsedepladser. 

Detkoster 2500kr at deltage.Der ydesøkono-
miskhjælp via ph.d-skolen for indskrevneforskn-
ingsårsstuderende.

Tilmeldingsker via hjemmesidenwww.stu-
denterkongres.dk

KOM GRATIS TIL LÆGEDAGE

12. – 16. november 2012 i Bella Center

Lægedage er de praktiserende lægers egen 
kongres, arrangeret af Dansk Selskab for Almen 
Medicin (DSAM) og Praktiserende Lægers Or-
ganisation (PLO). 
Der vil være over 100 kurser - praktiske såvel 
som teoretiske. 
Der er også færdighedsværksteder og en stor 
udstilling (med gratis kittelgejl). 

Arbejde 1 dag giver 1 dags fri adgang til Læged-
ages åbne kurser.
Gratis frokost begge dage inkluderet.

Hvis du synes at dette lyder interessant, så gå ind 
på vores hjemmeside: www.samskbh.dk, hvor du 
kan læse mere om Lægedage og tilmelde dig.

Sidste tilmeldingsfrist er mandag d. 15. oktober. 

Vi ses på Lægedage!

Mange hilsner
SAMS

SFSP
Studerende for Sikre Patienter

    
Et tværfagligt netværk der bringer patienten i 
fokus

Vil du gerne lære mere om patientsikkerhed og 
kvalitet? Vil du gerne arbejde med studerende fra 
en bred vifte af studieretninger, der brænder for 
at forbedre der danske sundhedssystem og sætte 
fokus på patienten?

Så kom til opstartsmøde i SFSP København – Det 
sker d. 4. oktober i Studenterhuset kl. 17.00-
18.30.

Mød op og få en introduktion til SFSP og hvad vi 
går og laver.  
Bliv aktiv i vores netværk og få muligheden for at 
koble dig på forskellige spændende projekter, samt 
chancen for at præge hvilke nye aktiviteter vi skal 
i gang med.

Vi glæder os til at se jer!

Find os på facebook og http://www.sfsp.dk

 

SFSP – Studerende for Sikre Patienter 
     

 

Et tværfagligt netværk der bringer patienten i fokus 
 
Vil du gerne lære mere om patientsikkerhed og kvalitet? Vil du gerne arbejde med 
studerende fra en bred vifte af studieretninger, der brænder for at forbedre der danske 
sundhedssystem og sætte fokus på patienten? 

 

Så kom til opstartsmøde i SFSP København – Det sker d. 4. oktober i Studenterhuset kl. 17.00-
18.30. 
 
Mød op og få en introduktion til SFSP og hvad vi går og laver.   
Bliv aktiv i vores netværk og få muligheden for at koble dig på forskellige spændende projekter, 
samt chancen for at præge hvilke nye aktiviteter vi skal i gang med. 
 
Vi glæder os til at se jer! 

 

Find os på facebook og www.sfsp.dk 
 
 

SØNHKS indkalder til månedsmøde Torsdag d. 4 
Oktober kl. 16.30 i Loungen i Studenterhuset.

Dagsorden

-Valg af referent
-Siden sidst
-Opslagstavle
-Hjemmeside
-Bronkoskopi
-UL-kursus ved Henrik Lind
-Tour-de-kirurgi update
Valg af ansvarlige
-Samarbejde med Yngre Otologer v. Sedrah Butt
-Karrieredag v. Iben Rix
-Plastikkirurgisk vinkel v. Niels West
-Fastlæggelse af dato for Ordinær Generalfor-
samling
- Evt.

Vi giver kaffe og kage, så kom og vær med!

 
 
 

Foredrag om 
Akutlægehelikopteren og besøg 

på Rigshospitalets helipad

SATS afholder foredrag om Akutlægehelikop-
teren med efterfølgende besøg på Rigshospitalets 
helikopterplatform/helipad, tirsdag d. 16. oktober 
2012 kl. 17-19.
Traumemanager og overlæge ved Rigshospita-
lets TraumeCenter Jacob Steinmetz, kendt fra 
tv-dokumentaren Alarm 112, vil fortælle om 
livet som flyvende læge, herunder udfordringer i 
behandlingen af traumatologiske og akutmedicin-
ske patienter. Der vil være udvalgte cases fra 
det virkelige liv. Efter foredraget drager vi op på 
helipaden, såfremt forholdene tillader det.
Arrangementet er forbeholdt medlemmer af 
SATS. Der er begrænset med pladser, og tilmeld-
ing foregår efter først til mølle princippet. 
Tilmelding åbner torsdag d. 4. oktober 2012 kl. 
14.

Flere informationer og tilmelding på 
http://sats-kbh.dk/.

Studerendes IdrætsMedicinske 
Selskab

SIMS

Husk tilmelding til Panummesterskaberne i 
fodbold!!

Fredag d. 5. oktober kl. 11.00, inden lange fred-
agsbar i Klubben, afholdes der i Fælledparken 
Panummesterskaberne i fodbold.
Alle studerende på Panum kan stille op i 
7-mandshold, hvor der skal være min. 2 piger 
på banen (om man fx kun har 1 pige på holdet 
= totalt 6 spillere på banen – så stil op al-
ligevel!).
Tilmelding til hdr618@alumni.ku.dk senest 
torsdag d. 4. oktober.

Det koster 50 kr. pr. hold, som betales på da-
gen. Turneringen afholdes på Blegdamsfælleden i 
Fælledparken.

Præmie til vinderholdet og til holdet med den 
bedste udklædning!

basisgrupper
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19.-21. OKTOBER 

2012 Gadsbølle (øen, de 
kaldte Fyn) Jeg sidder 
lige og ser Top Gear 
med mine knæ – hvad 
fanden laver du?! 
Nå ja, du tilmelder dig 
Nationalweekend med 
FFF på FYN!

Som et semesterligt harmonisk tilbagevendende 
sammentræf afholder Førstehjælp For Folkeskoler 
Nationalweekend på Gadsbølle Skole på Fyn 
- således flækkes en velsmagende pesto af Køben-
havn-, Odense-, Århus-medicinere.  FFF-Odense står 
dette semester med stikkontakten til den føromtalte 
flække-maskine og er derfor værter for dette semes-
ters Nationalweekend. DINE knæ kan tilmeldes og 
betale på:  HYPERLINK "http://fffnationalweekend-
oktober2012.eventbrite.com/"fffnationalweekendokto
ber2012.eventbrite.com
Hvis dit unilaterale carpatunnelsyndrom besvær-
liggør reskribering af oventående øko-befængte 
lortelink, kan du gå ind på ”Førstehjælp For 
Folkeskoler” - the facebook page og finde en 
klik-linkeret version! (i.e.: Skriv ”Førstehjælp For 
Folkeskoler” i søgefeltet på facebook)

På tilmeldingssiden kan dine forældre finde et 
program for weekenden indeholdende:
- aftensmad fredag 
- morgenmad lørdag 

- aftensmad lørdag

programmet besudles desuden af: 
-førstehjælps-centrerede oplæg 
-HYGGE med malt, sukker og BRUSER-BOWLE
-Workshops 
-en Europapræmiere: Førstehjælp For Folkeskolers 
første Nationale generalforsamling, hvor vi bl.a. 
opstemmer en National formand
- mange andre rare ting! Tilmeldingsfrist: 1. 
oktober!!   -   SÅ KAST DINE KNÆ OP I DET NU! 
Hvem skal med: ALT MED KNÆ! 
Dvs. alle medlemmer eller kommende medlemmer af 
FFF – uanset om du har været med til uddannelses-
weekend og undervist 12 gange eller om du går på 1. 
semester og først hører om FFF om 3 dage! 

Pris for deltagelse ved FFF Nationalweekend / Pris 
for at få verbal massage en hel weekend  d. 19-21. 
oktober: 
kr. 175,-  

Transport: 
Fadl-vagter og de lange natter som uheldig man-
destripper på Rust finansierer turen derover og 
tilbage – FFF har desværre ikke penge til at betale 
rejsen. 
DENNE tur kan, om dine forældre og du samstem-
mende lyster, foregå med DSB i samlet trop fra 
Københavns Hovedbanegård fredag eftermiddag, 
hvilket sædvanligvis er uhyggeligt hyggeligt! (NB: 
dine forældre skal ikke som udgangspunkt med – der 
kan søges dispensation) 

SKYND DIG ind og tilmelde dig, hvis du synes, at 
FFF lyder spændende eller hvis du allerede har 
fået det vildeste crush på FFF – erfaringen er, at 
pladserne bliver fældet hurtigere end din søster kan 
recitere gårsdagens ”16 and pregnant” på MTV.  
 SÅ hiv fat i dine søde venner/veninder/fjender/
onkler og meld jer til super-schnell'ish, hvis I vil 
være sikre på at nå at komme med!
NB: Individer uden knæ er også velkomne! 

Hurtig ekstra-info til dem, der endnu ikke har tændt 
for 3+ (HD) og Top Gear:

Næste Uddannelses-weekend for FFF bliver d. 6. og 
7. oktober! 

Fra kl. 10-17 om lørdagen – derefter middag for de 
sultede 

Fra kl. 10- 17 (ca) om søndagen

PRIS:
50,- som dækker snacks og andre rare ting.  Der er 
kun 20 pladser, så far skal satme være kvik på knap-
perne med tal og bogstaver, hvis han vil med!!
Tilmelding fra onsdag d. 26. kl 16.00 på følgende 
bogstavs-internet-prægede-rim:   HYPERLINK 
"http://fffweekend.eventbrite.com/" \n _blankhttp://
fffweekend.eventbrite.com

 FFF – Frenulumshejsende Frømænd Fremfører 
Fræk Fpoledance

KOM TIL IMCC INFODAG 
D. 4. OKTOBER KL. 16.15 I 

LUNDSGAARD

IMCC er en organisation for studerende, der har 
lyst til at lave frivilligt sundhedsarbejde inden 
for områderne udviklings – og hjælpearbejde, 
undervisning og oplysning samt udveksling og 
klinikophold. Vi er både en seriøs og sjov organisa-
tion, der primært består af medicinstuderende, 
men flere og flere studieretninger kommer til.

Vi har over 25 projekter, der beskæftiger sig med 
alt fra udvekslingophold, bamsehospitaler, seksu-
alundervisning i folkeskoler til udviklingsprojek-
ter i Rwanda, Nepal, Bolivia, m.m.
Derudover kan du gennem IMCC deltage på 
kurser inden for fundraising, konflikthåndtering, 
projektledelse og kommunikation. Evner, som vil 
komme dig til gavn som fremtidig læge.
IMCC er også lig et solidt netværk på tværs af 
semester, by og landegrænser, hygge og fede fester.
Så giv dig selv en pause fra biblioteket, tag din 
læsemakker under armen og find udaf hvad IMCC 
kan tilbyde dig.

Program for IMCC INFODAG - torsdag d. 4. 
oktober:
16.15 - 16.30 - præsentation af IMCC
16.30 - 17.00 - præsentation af grupperne
17.00 - 17.45 - mulighed for at høre nærmere om 
de enkelte projekter

Efter et oplæg om IMCC og kort præsentation 
af alle projekter, trækker vi alle ud til området 
foran Lundsgaard, hvor repræsentanter fra alle 
undergrupper byder på kaffe, kage, slik, frugt og 
står klar til at svare på spørgsmål.
Vi glæder os til at se dig!

Lokalbestyrelsen IMCC København

arrang-
erer:
Trope-
medicinsk 
weekend-
kursus
Skal 
du ud 
at rejse 
med PIT, 
IMCC el-
ler på egen hånd, og kunne du godt tænke dig at 
vide lidt mere om, hvad du kan møde i det store 
udland? Her har du muligheden! Weekenden 
d. 17.-18. November 2012 på Winsløwparken i 
Odense afholder PIT et kursus i tropemedicin. 
I løbet af to dage vil forskellige læger holde 
spændende foredrag om bl.a. global health, 
infektionsmedicin, sårbehandling, pædiatri og 
gyn./obs samt at en antropolog vil fortælle om, 
hvordan det er at møde en fremmed kultur. 
Begge dage vil der blive serveret frokost, kaffe 
og kage samt aftensmad om lørdagen. Kurset 
retter sig først og fremmest til dem, der skal ud 
med PIT til foråret og efteråret 2013, men alle 
med interesse for tropemedicin eller dem, der 
bare er nysgerrige for hvad det indebærer at tage 
ud på et PIT-ophold i troperne, er selvføgeligt 
velkomne til at ansøge. Pris: 90 kr Tilmeldning: 
Mail dit navn og semester til tropemedkursus.
pit.odense@gmail.com og skriv hvis du skal ud 
med PIT og hvornår. Tilmeldingen åbner d. 5. 
oktober kl. 12 og lukker 2. november kl. 12.00. 
Du får svar på din tilmeldning og information 
om indbetaling når tilmeldingen er lukket. Der 
er i alt 40 pladser, så der er efter først til mølle 
princip, men de, som skal ud med i PIT 2013 har 
førsteret. Hvis du har brug for et sted at overn-
atte så skriv det i tilmeldningen, så skal vi finde 
ud af det! Vi glæder os til at se jer!

 arrangerer: 
 

Tropemedicinsk weekendkursus 

 

Skal du ud at rejse med PIT, IMCC eller på egen hånd, og 
kunne du godt tænke dig at vide lidt mere om, hvad du kan 
møde i det store udland? Her har du muligheden! 
 
Weekenden d. 17.-18. November 2012 på Winsløwparken i Odense afholder PIT et kursus i 
tropemedicin. I løbet af to dage vil forskellige læger holde spændende foredrag om bl.a. 
global health, infektionsmedicin, sårbehandling, pædiatri og gyn./obs samt at en antropolog 
vil fortælle om, hvordan det er at møde en fremmed kultur. 
 
Begge dage vil der blive serveret frokost, kaffe og kage samt aftensmad om lørdagen. 
 
Kurset retter sig først og fremmest til dem, der skal ud med PIT til foråret og efteråret 2013, 
men alle med interesse for tropemedicin eller dem, der bare er nysgerrige for hvad det 
indebærer at tage ud på et PIT-ophold i troperne, er selvføgeligt velkomne til at ansøge. 
 
Pris: 90 kr  
 
Tilmeldning: Mail dit navn og semester til tropemedkursus.pit.odense@gmail.com og skriv 
hvis du skal ud med PIT og hvornår. 
 
Tilmeldingen åbner d. 5. oktober kl. 12 og lukker 2. november kl. 12.00. Du får svar på din 
tilmeldning og information om indbetaling når tilmeldingen er lukket. 
Der er i alt 40 pladser, så der er efter først til mølle princip, men de, som skal ud med i PIT 
2013 har førsteret.  
 
Hvis du har brug for et sted at overnatte så skriv det i tilmeldningen, så skal vi finde ud af 
det! 
 
Vi glæder os til at se jer!  
 

Vil du med PIT til Indien i foråret 
2013?

Vi har to 2 restpladser i perioden februar-april 
2013 til Indien
Parkijuli hospital i Indien
Parkijuli hospital er et lille kristent non-profit 
missionshospital i det nordøstlige hjørne af Indien 
- i delstaten Assam tæt på grænsen til Bhutan. 
Det er et lille hospital med få læger og ca. 20 
patienter indlagt af gangen. Hospitalet er ikke op-
delt i afdelinger, men har både indlagde patienter 
(medicinske og kirurgiske) og Open Patient 
Department. Faciliteterne er basale, men man får 
mulighed for at arbejde meget selvstændigt og as-
sistrere til diverse operationer som laparoskopier,
appendixresektioner, tumorfjernelse og kejsersnit.

Hospitalet har en hjemmeside: www.parkijuli-
christianhospital.com, og du kan også

gå ind på imcc.dk/pit og læse en rapport fra en 
tidligere PIT-udsendt. Hospitalet er et nyt samar-
bejde med PIT, så man kan forvente at være nogle 
af de første PIT-studerende afsted. Dette betyder, 
at vi ikke er lige så sikre på forholdene dernede 
som på de gamle hospitaler, vi har samarbejdet 
med i årevis. Det kan derfor være er lidt større 
udfordring at vælge et ophold på et nyt hospital, 
men det kan også være en fordel, og det kan være 
enormt spændende at være afsted som de første 
og være med til at starte samarbejdet op.

For at blive udsendt med PIT skal man være 
bestået 8. semester og samle 5 kg hospitalsudstyr 
til hospitalet.

Ansøgningen sendes til rekruttering.pitkbh@
gmail.com med angivelse af navn og semestertrin. 
Vedhæft eventuelt aktivbevis fra PIT.

Pladserne tildeles d. 20. oktober 2012. Høj semes-
tertrin og eventuelt aktivbevis prioriteres højere.

Nationalweekend med Førstehjælp For Folkeskoler!! 

basisgrupper
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Tak til alle dem der mødte op til første månedsmøde i SAKS - nye som gamle! 
Vi sad tæt, og det var meget hyggeligt! 
Alle SAKS'ere lyttede intenst til hvad der var på programmet for dette 
semester. 

SAKS indkalder til generalforsamling d.9. 
Oktober 2012 kl 16.15. 
Se på opslagstavlen for lokale! 

§ 9 Ordinær generalforsamling
I hvert års oktober måned afholdes ordinær generalforsamling. 
Indkaldelse sker via MOK eller andre medier med mindst 3 ugers 
varsel med foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden indeholdende 
indkomne forslag uddeles ved generalforsamlingens begyndelse 
til de fremmødte.
 
Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende 
punkter:
 
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra nedsatte udvalg
4) Forelæggelse af regnskab
5) Fastlæggelse af næste års kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Eventuelt
 
Alle medlemmer har forslagsret på generalforsamlinger.
 
Stk.2. Alle beslutninger træffes ved almindelig flertalsaf-
gørelse blandt de fremmødte medlemmer. Der kan stemmes 
ved fuldmagt. Der skal ske skriftlig afstemning, hvis mindst ét 
medlem eller dirigenten ønsker det.
 
Stk.3. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med tre fjerdedeles 
flertal ved afstemning blandt de fremmødte medlemmer.
 
Stk.4. Regnskabsåret går fra den 1. november til den 30. oktober.

Alle SAKS'ere - nye som gamle - er meget velkomne! Har du 
lyst til at være mere aktiv i basisgruppen, er dette en perfekt 
mulighed for dig!! 
Kom og hør hvad der rører sig i SAKS! 

Vi glæder os til at se alle! 

SAKS indkalder til månedsmøde
Tirsdag d. 9. oktober kl. 16.15
I studenterhuset, store mødesal! 

HUSK desuden der er tilmelding til SUTUR 1 onsdag d. 3. 
oktober. Kl. 16.00 på hjemmesiden! Kurset er datolagt d. 10. 
oktober 2012. 
Tag din bedste ven i hånden og kom glad! Vi glæder os til at se 
dig!!

Vil	  du	  også	  være	  bamselæge?	  
	  
Eller	  kunne	  du	  bare	  godt	  tænke	  dig	  at	  finde	  ud	  af	  mere	  om	  hvad	  en	  bamselæge	  er?	  Så	  kom	  til	  
Bamsehospitalets	  introaften	  onsdag	  d.	  10	  oktober	  kl.	  17.15	  i	  loungen	  i	  Panums	  Studenterhus.	  
Her	  vil	  I	  blive	  introduceret	  nærmere	  til	  vores	  gruppe,	  og	  til	  hvordan	  et	  bamsehospital	  mere	  
præcist	  fungerer.	  
	  
Hos	  Bamsehospitalet	  kommer	  3-‐6-‐årige	  børn	  med	  deres	  syge	  bamser,	  som	  vi	  skal	  behandle.	  
Vores	  mål	  er	  at	  vise	  børnene	  gennem	  leg,	  at	  de	  skræmmende,	  hvidklædte	  mennesker	  på	  
hospitalerne,	  ikke	  er	  så	  slemme	  endda.	  	  
Dette	  semester	  vil	  Bamsehospitalet	  løbe	  af	  stablen	  d.	  6.-‐9.	  november.	  
	  
Har	  I	  yderligere	  spørgsmål	  så	  kan	  I	  også	  finde	  os	  til	  IMCCs	  infodag	  d.	  4	  oktober.	  	  
	  
	  

Sexekspressens actiondag lørdag d. 20. oktober 

Endnu engang afholder Sexekspressen actiondag, og du er inviteret. Så sæt kryds i 
kalenderen lørdag d. 20. oktoberhvis du er frisk på at tilbringe en dag i selskab med en 
masse søde mennesker og samtidig få et indblik i Sexekspressens arbejde med seksu-
alundervisning i 7.-10.-klasse.  
Dagen vil byde på:
- seksualunderviser-kursus for nye medlemmer, der giver dig mulighed 
for at komme med ud at undervise – mødetid kl. 10 i loungen i Studenterhuset (for 
”gamle” medlemmer er mødetiden kl. 11.30)
- lækker brunch  
- et spændende og lærerigt oplæg fra ekstern foredragsholder
- aftensmad med efterfølgende festligheder til langt ud på natten

Alle disse herligheder er gratis, og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig ved 
at sende en mail til: 6xseminar@gmail.commed navn og semester. Herefter vil du 
modtage en lille formular, der skal udfyldes.  Dette skal gøres inden d. 19. oktober, så 
skynd dig at få sendt mailen afsted og forbered dig på en sjov og lærerig dag. 

Vi glæder os meget til at dig i ”Sexekspressen - Panums Hyggeligste Basisgruppe”

HUSK månedsmøde onsdag d. 3. oktober kl. 17 i Studenterhuset

basisgrupper
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Karrierefokus – Hvilken slags patienter vil du møde i din arbejdstid?

Hvilken grad af patientkontakt? 
Når du vælger speciale, er det også en god idé at overveje nogle aspekter omkring patientkontakt. Hvor meget af din arbejdstid, vil du bruge på patientkontakt? Hvilke 
patienttyper vil du gerne møde? Og vil du gerne have patienter med lange eller korte sygdomsforløb?
De fleste ved, at der er meget patientkontakt i specialet almen medicin, men der er også andre muligheder, hvis det er vigtigt for dig med meget patientkontakt og du 
ikke vil være praktiserende læge. Der kan bl.a. nævnes; onkologi, psykiatri, urologi, gynækologi og obstetrik og nefrologi. Hvis du på den anden side har fundet ud af, 
at du ikke så gerne vil have med patienter at gøre, er det også muligt i dit endelige speciale. Der findes følgende specialer, hvor der overhovedet ikke er patientkontakt: 
Klinisk biokemi, klinisk farmakologi, patologisk anatomi og samfundsmedicin. I diagnostisk radiologi kan du selv vælge, om du vil have patientkontakt eller ej. 
I forhold til hvilke patienttyper, som man møder i specialerne er det meget forskelligt. De fleste specialer er organdefineret, men få specialer er aldersdefineret som 
geriatri, pædiatri og børne- og ungdomspsykiatri. I den anden grøft er der nogle specialer, hvor man ser patienter i alle aldre, det er fx almen medicin, infektions-
medicin, oftalmologi og øre-næse-hals-kirurgi. En anden ting, som kan overveje er om man vil behandle ”raske” patienter som fx i ortopædkirurgi, eller om man gerne 
vil have med kronisk syge patienter. 

Til sidst skal du overveje, om du gerne vil have lange forløb eller korte forløb med hver patient? I gyn/obs og kardiologi har man typisk korte forløb, hvorimod i hæma-
tologi har man årelange patientforløb og i nefrologi har man også meget lange forløb.  
Der er selvfølgelig også en masse specialer, som falder lidt midt i mellem, og som ikke er nævnt. Hvis dit drømmespeciale mangler, så kan du prøve at spørge til Kar-
rieredagen d. 11. oktober, se på www.laegeuddannelsen.dk eller evt. specialets egen hjemmeside.

Vil du have mulighed for privatpraksis? 
Det er selvfølgelig ikke muligt at have privatpraksis med alle slags specialer, så hvis det er vigtigt for dig, at du har den mulighed, har du allerede der snævret dit 
specialevalg yderligere ind. I følgende specialer er det muligt at have privatpraksis: Almen medicin, dermato-venerologi, gyn/obs, kirurgi (dog ikke nødvendigvis alle 
subspecialiseringer), oftalmologi, ortopædkirurgi, plastikkirurgi, pædiatri, reumatologi, øre-næse-hals-kirurgi. Du kan også have en privatpraksis som neurokirurg, 
men kun med spinalkirurgi. I specialerne diagnostisk radiologi og endokrinologi er der også få speciallæger med praksis. Det kan selvfølgelig ikke udelukkes at der er 
andre specialer, hvor der er mulighed for privatpraksis. Det skal du undersøge for det enkelte speciale. Du kan prøve at spørge til Karrieredagen d. 11. oktober, på 
www.laegeuddannelsen.dk eller evt. specialets egen hjemmeside.

Professionel, gratis og anonym hjælp!
Er der noget i dit liv - psykisk, socialt eller økonomisk 
- som forhindrer dig i at passe dit studie, er Studenter-
rådgivning måske dem der kan hjælpe dig tilbage på 
sporet.

Hvem er de?
Studenterrådgivningen er et gratis landsdækkende og 
offentligt tilbud til dig som studerende ved mellem-
lange og lange videregående uddannelser.
Studenterrådgivningen har ansat både psykologer 
og socialrådgivere. Herudover er der en psykiatrisk 
konsulent tilknyttet. Samtlige medarbejder har stor 
erfaring med at hjælpe studerende med sociale såvel 
som psykiske problemer, og du har mulighed for at 
være fuldt anonym når du henvender dig til dem. 
For at få hjælp af Studenterrådgivningen skal dine 
problemer have indflydelse på dit studieforløb i en eller 
anden karakter.

Hvilke problemer kan de hjælpe mig med?
Studenterrådgivningen kan yde hjælp i mange situ-
ationer. Det kan f.eks. dreje sig om problemer med 
koncentrationsbesvær, eksamensangst, manglende mod 
til at stå frem og tale, eller hvis du er i tvivl om, du har 
valgt det rette studie. Herudover kan de hjælpe med 

personlige problemer som lav selvtillid og selvværd, 
nedtrykthed og depression m.m. De kan desuden ve-
jlede og hjælpe ved problemer af mere social karakter, 
f.eks. muligheder for hjælp ved sygdom og handikap 
under studiet og økonomiske problemer. 
Har Studenterrådgivningen ikke mulighed for at 
hjælpe dig, vil de ofte kunne henvise dig til en instans 
der kan.

Hvad består hjælpen i?
Rådgivningen kan tage form af enkelte individuelle 
samtaler med psykolog eller socialrådgiver, og det kan 
enten få ved samtaler eller ved et forløb af individuelle 
samtaler. Indenfor flere problemstillinger tilbyder Stu-
denterrådgivningen desuden gruppeforløb af længere 
varighed, f.eks. ved eksamensangst. 

Hvordan kommer jeg i kontakt med dem?
Du kan se kontakt oplysninger på Studenterrådgivnin-
gens hjemmeside: http://www.studraadgiv.dk/.  
Husk at samtlige medarbejdere har tavshedspligt. 
Studievejledningen har desuden brochurer om bl.a. 
stress, barsel, eksamensangst og perfektionisme som 
Studenterrådgivningens har udarbejdet. Du er meget 
velkommen at komme forbi hvis du vil læse mere i 
disse. 

Pause fra studiet?
Ønsker du at holde pause fra studiet, kan det 
ske på to måder. Du kan holde semesterfri el-
ler tage orlov – men hvad er forskellen?

• Semesterfri
Semesterfri har du, når du ikke tilmelder dig 
undervisningen i det semester, hvor du ønsker 
fri.
Holder du semesterfri, er du fortsat stu-
derende og har dermed ret til at deltage i 
eksaminer, deltage i valg og modtage SU 
(vær opmærksom på aktivitetskrav). Du skal 
desuden være opmærksom på at overholde 1.-, 
2.- og 6.-årsreglerne på bachelordelen og 5. 
årsreglen på kandidatdelen.

Hvornår tager man typisk semesterfri?
Du har dumpet en eksamen, skal rejse, ønsker 
fri/barsel.

• Orlov
Efter 1. studieår på både bachelor og efter 1. 
semester på kandidatuddannelsen kan du an-
søge om orlov fra studiet. Tager du orlov midt 
i et semester, har du ret til at få gentaget den 
undervisning, som du mangler på et senere 
tidspunkt.
Du skal udfylde blanketten ’Ansøgning om 
Orlov’ på www.medicin.ku.dk/systemer/blan-
ketter. 
Når du tager orlov, har du ikke status som 
studerende, hvorfor du ikke har mulighed for 
at deltage i eksaminer, modtage SU og deltage 
i valg.

Hvornår tager man typisk orlov?
Du skal have prægraduat forskningsår, tjene 
penge, ønsker fri/barsel, skal rejse og mener 
ikke du kan opfylde aktivitetskravene/tids-
fristerne.

• Barsel
Du må ikke forveksle barselsorlov med orlov 
fra studiet, når du vil på barsel fra studiet har 
du to muligheder: 
1. Hvis du vælger at holde semesterfri skal du 
kontakte SU-kontoret eller bruge din minSU 
på http://www.su.dk/, hvis du ønsker at mod-
tage ekstra barselsklip. 
2. Hvis du vælger at holde orlov, hvor du ikke 
er berettiget til SU og ønsker at modtage 
dagpenge skal du kontakte din kommune via 
borgerservice, som bevilger dette.  

Har du spørgsmål? – Kig forbi Studievejled-
ningen. Spørgsmål angående SU skal rettes til 
SU-Kontoret i Fiolstræde 1, tlf: 33 14 15 36, 
su-kontoret@adm.ku.dk eller se nærmere på 
http://su.ku.dk/. 

ÅBNINGSTIDERNE FOR STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Dage Træffe- og telefontid
Mandag 09.00 – 13.00
Torsdag 15.00 – 19.00

Studievejledningen for Medicin har fra efteråret 2012 faste træffe- og telefontider hver uge. Ønsker du at snakke 
med en bestemt studievejleder i træffe- eller telefontiden, er du velkommen til at sende os en mail eller at ringe 
og forhøre dig om, hvornår du kan snakke med den pågældende studievejleder. Vores mailadresse er: studievejl-
medicin@sund.ku.dk

Studievejlederne for Medicin:
Natasja Tholstrup Bomholdt
Sedrah Arif Butt
Pernille Heimdal Holm
Ole Kruse
Anine T. W. Skibsted

Du finder Studievejledningen for Medicin i lokale 33.4.08 eller 10 (bygning 33, 4. sal, lokale 8 eller 10). 
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning eller du kan ringe til os på: +45 28 75 70 
89. 
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at møde op i vores åbningstid og afvente en ledig tid!

International vejledning:
Vi er på kontoret i bygning 33.04.22 hver dag, hvor du er velkommen til at komme forbi eller ringe. Vi kan dog af 
og til være til møder, så hvis du vil være sikker på at fange os, kan du evt. lave en aftale pr. mail/telefon.  
Kontakt Eva Maryl (evma@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 75 28 for information om: 
• Erasmus-udvekslingsaftaler til studieophold i Europa 
• Nordplus-udvekslingsaftaler til studieophold i et nordisk land 
• Oversøiske aftaler i Brasilien og Japan 
Kontakt Martin Ellermann (martinel@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 71 07 for information om:
• Oversøiske aftaler i USA (Vanderbilt, Cornell og Iowa)
• Selvarrangerede studieophold

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:  Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 28 75 70 89 telefonnummer: 35 32 75 28
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk   e-mail: evma@sund.ku.dk
træffetidslokale er: 33.04.08 eller 10  træffetidslokale er: 33.04.22

studievejledningen
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Uge 40
________________________________________
Tid og evighed V – Tid og stress
Jeg hævdede for 14 dage siden,  at det ikke nytter at stresse, fordi man ikke får 
mere tid ved at gøre det.  
Det handler altså ikke om tiden i sig selv, men om det vi bruger tiden på.  Man 
kan læse, se fjernsyn, gå på bar, eller til forelæsning osv. Det vælger man selv.  
Stress kommer ind, når tiden føles så knap, at man ikke kan nå det man skal.  
Selvom jeg selv vælger, hvad jeg vil bruge min tid på, så har disse valg nogle 
konsekvenser. Hvis man f.eks. har valgt at læse medicin, så skal man lære 
nogle bestemte ting, især bestå sine eksamener.  Der er altså andre, som delvist 
kommer til at bestemme, hvad man skal og skal bruge sin tid til.  Rigtig mange 
studerende føler ikke de har tid nok til at læse alt, det de skal. Tiden bliver kort.  
Når eksamen nærmer sig forstærkes følelsen af at have alt for travlt, og troen på 
at man kan nå det hele fordamper.  ”Jeg er stresset, jeg kan ikke nå det”. 
Stress  ødelægger  i sig selv ens evne til at læse, koncentrere sig  og huske, det 
man skal.  Man bliver også dårligere til at træffe valg, og man bruger tiden på 
overspringshandlinger, fordi læsningen er blevet et pres, så bare tanken om 
bøgerne giver en ubehag.  Konsekvensen bliver, at man få læst endnu mindre 
og bliver mere stresset.  Man taler her om en stress-cirkel, mellem krop, tanker, 
følelser og adfærd. 
Hvad skal man gøre?
Man skal overveje, hvad man selv kan gøre og hvad man ikke umiddelbart kan 
gøre noget ved.  Det sidste skal man ikke bruge energi på. F.eks. kan man ikke 
gøre noget ved, at der er eksamen om f.eks. 57 dage. Man kan heller ikke ændre 
på, at bogen man skal kunne, er på 3000 sider. Man har måske læst 800 sider og 
nu ser det sort ud. Man skal læse 39 sider om dagen, hver dag indtil eksamen. 
Man har aldrig kunnet læse mere end højst 22 på en god dag.  
Denne betragtningsmåde er i selv stressende og derfor ufrugtbar.  I et forsøg på 
at få kontrol, laver  man et regnestykke.  Men facit stresser, og derfor går det 
allerede her galt. 
Man skal bryde cirklen og tage kontrol over sin tid, så tiden bliver positiv. Man 
skal ikke nødvendigvis læse alle de 2200 sider, men skal kunne sit stof. Man må 
sætte sine egne mål,  og få sin læsning til at være en positiv oplevelse.  Det er 
vigtigt at få ro på. Holde pauser.  Og så skal man lave en realistisk plan og hvis 
den ikke fungerer, så skal man lave planen om.  Det vigtige er at få troen på at 
man faktisk godt kan læse det her stof tilbage. Om nødvendigt må man få hjælp.  
Man bestemmer ikke selv om man består eksamen, men man vælger i grunden 
selv, hvad man bruger sin tid på. 
Studenterrådgivningen har en folder om stress, og den kan findes her 
http://www.studraadgiv.dk/Default.aspx?ID=810

Nicolai Halvorsen
Studenterpræst

________________________________________
Den katolske kirke og Sankt Josephsøstrene
Ved Søster Marianne Bode
Oplægget vil tage udgangspunkt i den kristne tro, som katolicismen er en del 
af. Desuden vil oplægget omhandle den katolske kirkes hierarkiske opbygning, 
herunder hvilken stilling paven har for katolikkerne. 
Sr. Marianne Bode er provincial (leder) af den danske provins af Sankt Joseph 
Søstrene, cand.mag. i Musikterapi- og læreruddannet. I 1980 trådte hun ind  i 
Sankt Joseph Søstrene af Chambéry-ordenen.
Arrangementet er en del af optakten til studieturen til Rom. Du er velkommen, 
selvom du ikke skal med på turen.
Tid: onsdag den 3. oktober kl. 17.15
Sted: studenterlokalerne, St. Kannikestræde 8, 1. sal
________________________________________
Freakonomics – The Movie
Synes du også, at statistiske undersøgelser og tendenshistorier indimellem virker 
banale? At der bliver kogt suppe på små opinionsundersøgelser?
I et mediebillede, hvor fordomme, forhastelse, forfladigelse og fejlagtige konklu-
sioner truer, er det godt at have folk som den amerikanske økonom Steven 
Levitt. En professor af yngre årgang, som med sin baggrund i integral-regning, 
økonomisk teori og excel-trolddom kaster spændende nyt lys over emner som 
sumo-brydere, afro-navne, New York-kriminalitet og skolekarakterer!
Tid: Torsdag den 11. oktober kl. 19.15
Sted: Cinematekets Bio Carl, Gothersgade 55, København K
Pris og tilmelding: Fribilletter uddeles udenfor Bio Carl, så længe lager haves – 
fra en halv time inden filmens start. Ingen tilmelding.
Inden filmen er der være et oplæg ved forfatter Jørgen I Jensen.
Filmvisningen er arrangeret i et samarbejde mellem Cinemateket, Dansk Jour-
nalistforbund og Studentermenigheden i København.
________________________________________
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst, og du kan bl.a. bruge 
ham til personlige samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan være 
anonym. Du bliver ikke registreret.
Studenterpræsten kan også foretage kirkelige handlinger som bryllup og dåb, og 
han kan fungere som ressourceperson i forbindelse med fx etiske problemstill-
inger.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller find ham på kontoret i 
hans træffetid. 
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk 
www: studenterpraesterne.ku.dk/ 
Facebook: facebook.com/smikbh 
Blog: ku-praest.blogspot.com

 

Åbningstider
Mikroskopisk Studiesal - lokale 15.2.15

Oktober   Teknisk Assistent: Demonstrator:
 4. 12 - 16  Birgitte 
 8. 14 - 18  Faiza 
 15. 16 - 20  Alexander 
 23. 17 - 21  Birgitte 
 25. 17 - 21  Alexander  Birgitte (17-21)
 30. 16 - 21  Faiza  Birgitte (16-21)
 31. 16 - 21  Birgitte 
     
November     
 5. 17 - 21  Alexander  Birgitte (17-21)
 7. 17 - 21  Birgitte 
 8. 12 - 17  Faiza 
 12. 17 - 21  Birgitte 
 13. 17 - 22  Faiza  Thomas (17-21)
 16. 17 - 21  Alexander  Birgitte (17-21)
 19. 16 - 21  Alexander  Thomas (16-21)
 20. 16 - 21  Birgitte  Thomas (16-21)
 21. 17 - 22  Faiza  Thomas (16-21)
 22. 16 - 21  Birgitte 
 23. 9 - 16  Alexander 
 24. 9 - 16  Birgitte  Thomas (9-16)
 25. 9 - 16  Faiza 
 26.  2. SEM SKRIFTLIG EKSAMEN 
 27. 8 - 13  Faiza 
 27. 16 - 22  Birgitte  Thomas (16-22)
 28.  2. SEM SPOT EKSAMEN 
     
December     
 12. 16 - 20 Alexander 
 13. 17 - 21  Birgitte  Thomas (17-21)
 20.  3. SEM SPOT EKSAMEN 
     
     
     

studietilbud
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Medicinerrådets vedtægter

§ 1. Navn og tilhørsforhold
Medicinerrådet (MR) er et fagråd under Studenterrådet ved 
Københavns Universitet.

§ 2. Formål
Fagrådet har til formål at varetage de medicinstuderendes 
studiemæssige interesser og repræsentere de studerende i 
studenterpolitiske forhold.

§ 3. Sammensætning
Alle medicinstuderende ved Københavns Universitet har tale- 
og stemmeret i fagrådet. Fagrådet består af de fremmødte 
studerende.

§ 4. Generalforsamling
Fagrådets øverste myndighed er generalforsamlingen, der 
afholdes ordinært hvert år i oktober måned. Generalfor-
samlingen indkaldes med tre ugers varsel i MOK samt via 
fagrådets mailingliste. Forslag til behandling under dagsor-
denens punkt 5 eller forslag til vedtægtsændringer skal være 
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Bestyrelsen offentliggør sådanne forslag senest i sidste MOK 
før generalforsamlingen og samtidigt på fagrådets mailing-
liste. Bestyrelsen udsender forslag til budget på mailinglisten 
senest en uge før generalforsamlingen.
Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal 
som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
4. Vedtagelse af budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse bestående af formand, økonomisekretær 
og tre menige bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og bestyrelser
9. Nedsættelse af og valg til udvalg under MR
10. Eventuelt
Stk. 3. Referenten sørger for, at udkast til referat udsendes 
på mailinglisten. Referater skal godkendes på det førstkom-
mende fagrådsmøde.
Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 
1 uges varsel af bestyrelsen, hvis et medlem af bestyrelsen 
eller 10 af de i § 3, stk. 1, nævnte personer begærer dette. 
Dagsordenspunkter skal i så fald indleveres til bestyrelsen 
senest 2 dage før den ekstraordinære generalforsamling. 
Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske via 
fagrådets mailingliste og ved opslag. Hvis muligt annonceres 
den ekstraordinære generalforsamling desuden i MOK.

§ 5. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af fem personer valgt på generalforsamlin-
gen jf. § 4, stk. 2. Bestyrelsen ledes af formanden. 
Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for, at fagrådets vedtægter 
overholdes, og skal desuden tilse at rammerne for fagrådets 
arbejde er til stede, herunder lokaler, edb-faciliteter og 
mailingliste.
Stk. 3. Bestyrelsen repræsenterer MR mellem fagrådets 
møder. I uopsættelige sager kan bestyrelsen træffe beslutning 
på fagrådets vegne. Sådanne beslutninger skal dog altid søges 
debatteret på fagrådets mailingliste før afgørelse.
Stk. 4. Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde herunder 
forretningsorden. Dog er bestyrelsens møder som udgang-

spunkt åbne, men punkter kan lukkes af forskellige årsager, 
herunder personsager. Bestyrelsen skal udfærdige referat af 
sine møder. Og bestyrelsen skal holde MR orienteret om sit 
arbejde, herunder sikre at bestyrelsesreferater er tilgængelige 
for interesserede.

§ 6. Møder
Det påhviler bestyrelsen af sikre, at der er udfærdiget et for-
slag til mødekalender for hele semesteret senest umiddelbart 
efter semesterstart. 
Stk. 2. Der afholdes ordinært MR-møde tidligst 6 dage før 
og senest dagen før hvert studienævnsmøde, således at 
studienævnsdagsorden og medfølgende dokumenter kan være 
studienævnsrepræsentanterne i hænde til fagrådsmødet.
Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder dagsordensforslag, som om 
muligt annonceres i MOK ugen før mødet og kommunikeres 
ud via mailinglisten. Fagrådsmødet er stadig beslutnings-
dygtigt, selvom dagsorden ikke har været i MOK. Dagsorden 
skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Formalia
2. Tilbagemelding fra semestrene
3. Tilbagemelding fra udvalg
4. Orientering fra bestyrelsen, herunder status på økonomi
5. Studienævnet
6. Sundrådet
7. Meddelelser
8. Eventuelt
Stk. 4. Referenten sørger for, at udkast til referat udsendes 
på mailinglisten. Referater skal godkendes på det førstkom-
mende fagrådsmøde.
Stk. 5. Øvrige MR-møder indkaldes af bestyrelsen efter 
begæring af 1 bestyrelsesmedlem eller 5 af de i § 3, stk. 1, 
nævnte personer.
Stk. 6. Afstemning foretages ved almindeligt flertalsvalg. I 
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgiv-
ende.

§ 7. Økonomi
I økonomiske forhold tegnes fagrådet af formanden og økono-
misekretæren i forening. Bestyrelsen kan i øvrigt meddele 
fuldmagt.
Stk. 2. Fagrådets regnskabsår er fra 1. januar til 31. decem-
ber.
Stk. 3. Bestyrelsen fremlægger forslag til budget til general-
forsamlingen i oktober.
Stk. 4. Godkendelse af regnskab sker på det første ordinære 
fagrådsmøde i februar, hvor den kritiske revisor skal deltage, 
og kassereren skal aflægge skriftlig beretning.
Stk. 5. For fagrådets økonomiske forpligtelser hæfter ingen 
personligt. 

§ 8. Personvalg
Valg sker som udgangspunkt ved håndsoprækning, dog kan 
en hver fremmødt kræve skriftlig afstemning. To stem-
metællere udpeges af dirigenten.
Stk. 2. Valg af én kandidat sker ved absolut flertal. Hvis der 
ved første afstemning ikke opnås absolut flertal, så foretages 
en ny afstemning mellem de to kandidater, der fik flest stem-
mer ved første afstemning. 
Stk. 3. Valg af to eller flere personer foregår efter § 8, stk. 2, 
således at man vælger én person ad gangen og denne proce-
dure gentages det nødvendige antal gange.
Stk. 4. Opstilling af kandidater til Studienævnet for Medicin 
sker på generalforsamlingen i oktober. Først vælges fem 
kandidater jf. § 8, stk. 3, dernæst vælges suppleanter.

§ 9. Repræsentation
Fagrådet repræsenterer de medicinstuderende til fælles-
rådsmøder og generalforsamlinger i Studenterrådet ved 
Københavns Universitet, samt til møder og generalforsam-
linger i Sundrådet. Der udvælges repræsentanter til disse 
møder på det foregående MR-møde eller på et af de øvrige 
MR-møder.
Stk. 2. Hvis der i fagrådet er ønske om at dele stemmerne til 
fællesrådet eller generalforsamlingen i Studenterrådet over 
for visse dagsordenspunkter på disse møder, skal dette ske i 
samme forhold som meningsforskellene gør sig gældende.
Stk. 3. Valg af fagrådets repræsentanter til tillidsposter, som 
MR har udpegningsret til, herunder udvalgsposter under 
studienævnet, skal ske på generalforsamling eller et ordinært 
MR-møde.

§ 10. Tillidsposter
Fagrådet forventer, at personer, som er valgt på dets lister 
eller som bestrider tillidsposter for fagrådet, holder de 
studerende og fagrådet orienteret om arbejdet og vigtige 
dagsordenspunkter, ligesom det forventes, at valgte deltager i 
de faglige diskussioner på faget og i fagrådet og derved søger 
at nå frem til en fælles stillingtagen til væsentlige sager. 
Denne kommunikation skal som minimum ske via fagrådets 
mailingliste.
Stk. 2. Det forventes, at repræsentanter i Studienævnet, 
udvalg herunder, Sundrådet, Studenterrådet og lignende er 
moralsk forpligtede til at følge beslutninger truffet i fagrådet.
Stk. 3. Følger en repræsentant ikke baglandets beslutning, 
kan generalforsamlingen: a) påtale det overfor repræsentant-
en, b) meddele at vedkommende ikke længere repræsenterer 
fagrådet, c) undlade at genopstille vedkommende

§ 11. Ansvar
Det er bestyrelsens ansvar at sikre vedtægternes overholdelse 
jf. § 5, stk. 2. Det tilkommer fagrådet at påse vedtægternes 
overholdelse og træffe afgørelse i tvivlsspørgsmål.

§ 12. Ændring af vedtægter
Ændringer i og tillæg til nærværende vedtægter skal 
vedtages af fagrådet på en generalforsamling med 2/3 flertal 
blandt de fremmødte, omfattet af § 3, stk. 1.

§ 13. Ikrafttrædelse
Disse vedtægter træder i kraft straks efter deres vedtagelse 
på generalforsamlingen den 22. februar 1995. Senest ændret 
ved generalforsamling, den 20. oktober 2010.
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Ændringsforslag til MRs vedtægter

Forslag 1
§ 4 stk 2
Ændring af punkt 6 til:
”6. Valg af bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, MR-ambassadør, PR-
ansvarlig, Sundråds-repræsentant og Studenterrådsrepræsentant.”

Forslag 2
§ 4 stk 5
Tilføjelse af stk. 5
”Valg til interne udvalg under MR: Valgudvalg, Fundraiserudvalg (kasserer er automatisk 
formand), AMEE-udvalg (MR-ambassadør er automatisk medlem), Hjemmesideudvalg (PR-
ansvarlig er automatisk formand), Fest- og hyggeudvalg.”

Forslag 3
§5 stk 1
Ændres til: 
”Bestyrelsen består af syv personer valgt på generalforsamlingen jf. § 4, stk. 2. Bestyrelsen 
ledes af formanden.”

Forslag 4
§5 stk 1
Tilføjelse:
”Formanden leder MR og er spidskandidat til Studienævnet. Næstformand er udover at assis-
tere med formandens opgaver også nøgleansvarlig. Kasserer er ansvarlig for MR’s økonomi og 
formand for fundraiserudvalget. MR-ambassadør er ansvarlig for kontakt til andre mediciner-
råd nationalt og internationalt, samt medlem af AMEE-udvalget. PR-ansvarlig er ansvarlig for 
MR’s eksterne kommunikation. Sundrådsrepræsentant er ansvarlig for kontakt til Sundrådet. 
Studenterrådsrepræsentant er ansvarlig for kontakt til Studenterrådet.”

Forslag 5
§6 stk 3
Ændring
Fra ” Bestyrelsen udarbejder dagsordensforslag, som om muligt annonceres i MOK ugen før 
mødet og kommunikeres ud via mailinglisten”
Til ” Bestyrelsen udarbejder dagsordensforslag, som kommunikeres ud via mailinglisten. PR-
ansvarlig sørger for, at mødet bliver annonceret i MOK”

Forslag 6
§6 stk 3
Tilføjelse af punkt om studenterrådet
”7. Studenterrådet”

Forslag 7
§6
Tilføjelse af stk 7
”Stk 7. Der afholdes med jævne mellemrum MR-hyggemøder mellem de ordinære MR-møder.”

Forslag 8
§8
Ændring
Fra ”Stk. 4. Opstilling af kandidater til Studienævnet for Medicin sker på generalforsamlingen 
i oktober. Først vælges fem kandidater jf. § 8, stk. 3, dernæst vælges suppleanter.”
Til ”Stk. 4. Opstilling af kandidater til Studienævnet for Medicin sker på generalforsamlingen 
i oktober. Der vælges kandidater jf. § 8, stk. 3 ved prioriteret opstilling. ”

Forslag 9
§13
Ændring
Fra ” Disse vedtægter træder i kraft straks efter deres vedtagelse på generalforsamlingen den 
22. februar 1995. Senest ændret ved generalforsamling, den 20. oktober 2010.”
Til ” Disse vedtægter træder i kraft straks efter deres vedtagelse på generalforsamlingen den 
22. februar 1995. 
Senest ændret ved generalforsamling, den 8.  oktober 2012.”

studenterpolitik
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 
FADL KØBENHAVNS KREDSFORENING 

2012
12. OKTOBER KL. 17.00 HOS 

LÆGEFORENINGEN, DOMUS MEDICA, KRISTIANIAGADE 12

DAGSORDEN
1. Valg af dirigenter

2. Valg af referenter

3. Beretning fra Bestyrelsen og Kredsforeningens udvalg

4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og udvalg

5. Beretning fra Forlaget

6. Forslag til drøftelse

7. Lovændringer

8. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter

9. Overenskomsten 2013

10. Afslutning af valghandling

11.   Eventuelt (herunder fri debat)
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Dørene åbner kl. 16.30 og lukker kl. 17.15.
Efter generalforsamlingen er der fest med DJ til kl. 23. Tilmeldingen 
til festen er nødvendig og foregår i receptionen i FADL-huset på 
Blegdamsvej 26.

INFORMATIONSMØDE den 12. september kl. 17.00 og den. 18. september 
kl. 17.00

kredsforeningen
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FADL, Københavns Kredsforening har 2.700 
medlemmer. Foreningen er dannet med det formål 
at varetage de lægestuderendes økonomiske og 
faglige interesser. Foreningens øverste myndighed 
er Repræsentantskabet, der blandt andet vælger en 
daglig ledelse – Bestyrelsen - og fastlægger de store 
linjer for det, der sker i Kredsen.
Repræsentantskabet vælges hvert år i oktober.

En ny måde at vælge på
Måden vi vælger Repræsentantskab på, er fastsat af 
generalforsamlingen i et såkaldt Valgregulativ.

Du finder valgregulativet på www.fadl.dk under Københavns Kredsforening.
I foråret vedtog vi et nyt valgregulativ, der indebærer en del ændringer i måden, vi vælger Repræsentantskab på. 
Den væsentligste fornyelse er, at vi er gået fra at holde valg mellem lister til at gennemføre et egentligt personvalg. 
Du skal altså nu stemme på de personer, du mener bedst kan repræsentere dig og dine synspunkter.
I alt 25 er opstillet.

Hvornår afholdes valget?
Valget afholdes over 5 hverdage afsluttede med Generalforsamlingen.
I år starter valget mandag den 8. oktober kl. 8.00, og det afsluttes på Generalforsamlingen, der holdes fredag den 
12. oktober kl. 17.00 i Lægeforeningens hus, Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø.

Hvor mange skal vælges og hvordan?
Der skal vælges 21 til Repræsentantskabet og ind til 7 suppleanter. Alle medlemmer af FADL, Københavns Kreds-
forening, kan deltage i valget. De opstillede kandidater fremgår af stemmesedlen, som du kan få udleveret i Kreds-
foreningens sekretariat, i baghuset på Blegdamsvej 26, 2200 København N, i tidsrummet mandag – torsdag kl. 8.00 
– 17.00 og fredag kl. 8.00 – 15.00 samt på selve generalforsamlingen.

Du kan stemme på op til 10 kandidater på stemmesedlen. Stemmer du på flere, er din stemmeseddel ugyldig.
De 21 kandidater, der får flest stemmer, er valgt til Repræsentantskabet. De efterfølgende (ind til 7) er suppleanter.

Hvornår offentliggøres valgresultatet?
Når generalforsamlingen er slut den 12. oktober, tælles stemmerne op af valgudvalget. Resultatet af valget offentlig-
gøres under generalforsamlingsfesten, og det bringes på www.fadl.dk og i MOK den 16. oktober.

Hvem kontrollerer valget?
Bestyrelsen har udpeget to valgkontrollanter, som er stemmeberettigede, men ikke selv stiller op ved valget. Ønsker 
du at klage over forhold ved valgets opgørelse, skal det ske senest den 18. oktober.

kredsforeningen
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Niels West Christensen - 9. semester

Kære smukke medstuderende, 
Får du også lange mammae af at spekulere på 
4-årsreglen? 

Mit navn er Niels West og jeg er på 9.semester. 
Mine indsatsområder som FADL-repræsentant vil 
blandt andet være:
• At bekæmpe 4 års-reglen tilbage ground zero. 
Reglen undergraver sin oprindelige hensigt – OG 
SELVOM VI HAR VÆNNET OS TIL DEN - SÅ MÅ DEN UD. 
• At varetage dine interesser som ansat hos 
FADL (løn- og arbejdsforhold, pause- og kafferet-
tigheder). 
• At arbejde på at FADLs medlemsfordele ud-
vides til Netto, biografer, aviser, lokale caféer. 
• At vise DIG hvad dit kontingent bruges til.
• At tydeligegøre og forplante FADLs fremra-
gende sundhedspolitik på et nationalt plan, og på den 
måde lade de studerende blive hørt og få indflydelse 
for det samfund de gør karriere i.
Hvis du stemmer på mig så bliver jeg glad – og det vil 
du også blive! 
Husk at benyt dig af din hårdttjente stemme og gå til 

valgurnen i uge 41! 

Joachim Aidt Becker - 7. semester

Profil: Jeg er 23 år, går på 7. semester og har været i 
FADL i et år.

Visioner: Mit mål er at bidrage til at FADL bliver både 
mere gennemskuelig og overskuelig, så I har et bedre 
billede af hvad jeres kontingent går til og hvordan 
FADL bedst kan hjælpe jer. 
Derudover vil jeg især arbejde for at sikre en høj 
kvalitet af lægevirkarkurserne og at der udbydes 
tilstrækkeligt med kurser til vores medlemmer.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 
FADL KØBENHAVNS KREDSFORENING 

2012
12. OKTOBER KL. 17.00 HOS 

LÆGEFORENINGEN, DOMUS MEDICA, KRISTIANIAGADE 12

DAGSORDEN
1. Valg af dirigenter

2. Valg af referenter

3. Beretning fra Bestyrelsen og Kredsforeningens udvalg

4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og udvalg

5. Beretning fra Forlaget

6. Forslag til drøftelse

7. Lovændringer

8. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter

9. Overenskomsten 2013

10. Afslutning af valghandling

11.   Eventuelt (herunder fri debat)

OPSTILLINGSLISTE
Gitte Aabye - 8. semester
Mette Arbjørn - 9. semester
Joachim Aidt Becker - 7. semester
Niels West Christensen - 9. semester
Thomas Svare Ehlers - 7, semester
Martin Frendø-Sørensen - 9. semester
Kasper Gasbjerg - 9. semester
Mads Marstrand Helsted - 2. semester
Nicolai Lloyd Park Hughes - 7. semester

Morten Hvidtfeldt - 10. semester
Josefine Tangen Jensen - 2. semester
Emil Knudsen List - 10. semester
Bobby Lo - 1. semester
Mathias Melgaard - 9.- semester
Amina Nielsen Nardo-Marino - 10. semester
Erika Nodin - 8. semester
Jonas Olsen - 8. semester
Joachim Paulsen - 4. semester

Karen Brorup Heje Pedersen - 8. semester
Gitte Hedermann Pedersen - 10. semester
Pelle Petersen - 7. semester
Signe Stensen - 8. semester
Jesper Brink Svendsen - 9. semester
Rasmus Vogelsang - 11. semester
Peder Emil Warming - 8. semester

Mette Arbjørn - 9. semester

OVERENSKOMSTEN!!! –er rygraden i en fagforening, 
som FADL. Jeg har siddet i overenskomstudvalget, som 
forhandler SPV/VT overenskomsten, i 3 år. Til sidste 
forhandling (OK11), var jeg med i forhandlingsdelega-
tionen, og sad ansigt til ansigt med de høje herre fra 
Regionerne. Der har været et stort arbejde, med sidste 
overenskomst, som skulle sikre at vagtbureauerne, 
i vest blev inhouse (ligesom vi er i København) og 
indgåelsen af en hovedaftale. Dette krævede et stort 
arbejde af udvalget, da vi skulle sikre FADLs overlev-
else, i vest. Det var en utroligt lang proces, med adskil-
lige seminarer, møder og lange mail korrespondancer. 
Det har givet mig en stor erfaring og kompetence, som 
jeg fortsat ønsker at bruge, i mit arbejde hos FADL. 
Arbejdet er nemlig langt fra færdigt, og jeg ønsker at 
følge projektet til dørs, og sikre et samlet og fælles 
FADL. Så kan vi fortsat stå stærkt, når vi skal forhandle 
overenskomsten og bruge vores politiske indflydelse, 
fx i forbindelse med 4 års reglen. DU skal stemme på 
mig, hvis du også mener at overenskomsten er vigtig 
og hvis du ønsker et stærkt fælles FADL, som fortsat 
kan arbejde for at få politisk indflydelse!

Gitte Aabye - 8. semester

Jeg har været med i fadl København’s repræsentant-
skab i 4 år og har i den tid bl.a. siddet ved forhandlings-
bordet, da vi forhandlede vores seneste overenskomst 
på SPV/VT-området. Jeg har lagt størstedelen af mit 
engagement i vagtbureau- og overenskomstarbejdet i 
fadl og vil rigtig gerne forsætte arbejdet, når vi om kort 
tid går i gang med det forberedende arbejde til 2013 
overenskomsten. Det er vigtigt for mig at fadl optim-
erer og fremtidssikrer vores overenskomst og opre-
tholder det gode samarbejde med regionerne, så vi 
sikrer muligheden for at arbejde som fadl-vagt på gode 
vilkår og til en ordentlig løn.

Jeg glæder mig over de mange arrangementer og 
fordele fadl i dag kan tilbyde sine medlemmer, og 
håber at fadl vil blive ved med at forny sig i fremtiden. 
Årets generalforsamling er et godt eksempel på dette. 
Jeg kan desværre ikke deltage i år, da jeg i øjeblikket 
er i klinik i Grønland, men jeg håber, I alle får en god 
aften.

Mette Arbjørn - 9. semester

OVERENSKOMSTEN!!! –er rygraden i en fagforening, 
som FADL. Jeg har siddet i overenskomstudvalget, som 
forhandler SPV/VT overenskomsten, i 3 år. Til sidste 
forhandling (OK11), var jeg med i forhandlingsdelega-
tionen, og sad ansigt til ansigt med de høje herre fra 
Regionerne. Der har været et stort arbejde, med sidste 
overenskomst, som skulle sikre at vagtbureauerne, 
i vest blev inhouse (ligesom vi er i København) og 
indgåelsen af en hovedaftale. Dette krævede et stort 
arbejde af udvalget, da vi skulle sikre FADLs overlev-
else, i vest. Det var en utroligt lang proces, med adskil-
lige seminarer, møder og lange mail korrespondancer. 
Det har givet mig en stor erfaring og kompetence, som 
jeg fortsat ønsker at bruge, i mit arbejde hos FADL. 
Arbejdet er nemlig langt fra færdigt, og jeg ønsker at 
følge projektet til dørs, og sikre et samlet og fælles 
FADL. Så kan vi fortsat stå stærkt, når vi skal forhandle 
overenskomsten og bruge vores politiske indflydelse, 
fx i forbindelse med 4 års reglen. DU skal stemme på 
mig, hvis du også mener at overenskomsten er vigtig 
og hvis du ønsker et stærkt fælles FADL, som fortsat 
kan arbejde for at få politisk indflydelse!

Gitte Aabye - 8. semester

Jeg har været med i fadl København’s repræsentant-
skab i 4 år og har i den tid bl.a. siddet ved forhandlings-
bordet, da vi forhandlede vores seneste overenskomst 
på SPV/VT-området. Jeg har lagt størstedelen af mit 
engagement i vagtbureau- og overenskomstarbejdet i 
fadl og vil rigtig gerne forsætte arbejdet, når vi om kort 
tid går i gang med det forberedende arbejde til 2013 
overenskomsten. Det er vigtigt for mig at fadl optim-
erer og fremtidssikrer vores overenskomst og opre-
tholder det gode samarbejde med regionerne, så vi 
sikrer muligheden for at arbejde som fadl-vagt på gode 
vilkår og til en ordentlig løn.

Jeg glæder mig over de mange arrangementer og 
fordele fadl i dag kan tilbyde sine medlemmer, og 
håber at fadl vil blive ved med at forny sig i fremtiden. 
Årets generalforsamling er et godt eksempel på dette. 
Jeg kan desværre ikke deltage i år, da jeg i øjeblikket 
er i klinik i Grønland, men jeg håber, I alle får en god 
aften.

DE OPSTILLEDE:

Jeg har været med i fadl København’s repræsentantskab i 4 år og har 
i den tid bl.a. siddet ved forhandlingsbordet, da vi forhandlede vores 
seneste overenskomst på SPV/VT-området. Jeg har lagt størstedelen 
af mit engagement i vagtbureau- og overenskomstarbejdet i fadl og vil 
rigtig gerne forsætte arbejdet, når vi om kort  tid går i gang med det 
forberedende arbejde til 2013 overenskomsten. Det er vigtigt for mig at 
fadl optimerer og fremtidssikrer vores overenskomst og opretholder det 
gode samarbejde med regionerne, så vi sikrer muligheden for at arbejde 

som fadl-vagt på gode vilkår og til en ordentlig løn.

Jeg glæder mig over de mange arrangementer og fordele fadl i dag kan 
tilbyde sine medlemmer, og håber at fadl vil blive ved med at forny sig 
i fremtiden. Årets generalforsamling er et godt eksempel på dette. Jeg 
kan desværre ikke deltage i år, da jeg i øjeblikket er i klinik i Grønland, 
men jeg håber, I alle får en god aften.

OVERENSKOMSTEN!!! –er rygraden i en fagforening, som FADL. Jeg har 
siddet i overenskomstudvalget, som forhandler SPV/VT overenskomsten, 
i 3 år. Til sidste forhandling (OK11), var jeg med i forhandlingsdelega-
tionen, og sad ansigt til ansigt med de høje herre fra Regionerne. Der 
har været et stort arbejde, med sidste overenskomst, som skulle sikre 
at vagtbureauerne, i vest blev inhouse (ligesom vi er i København) og 
indgåelsen af en hovedaftale. Dette krævede et stort arbejde af udvalget, 
da vi skulle sikre FADLs overlevelse, i vest. Det var en utroligt lang proces, 
med adskillige seminarer, møder og lange mail korrespondancer. Det 

har givet mig en stor erfaring og kompetence, som jeg fortsat ønsker at 
bruge, i mit arbejde hos FADL. Arbejdet er nemlig langt fra færdigt, og 
jeg ønsker at følge projektet til dørs, og sikre et samlet og fælles FADL. 
Så kan vi fortsat stå stærkt, når vi skal forhandle overenskomsten og 
bruge vores politiske indflydelse, fx i forbindelse med 4 års reglen. DU 
skal stemme på mig, hvis du også mener at overenskomsten er vigtig og 
hvis du ønsker et stærkt fælles FADL, som fortsat kan arbejde for at få 
politisk indflydelse!

Gitte Aabye - 8. semester

Mette Arbjørn - 9. semester

Profil: Jeg er 23 år, går på 7. semester og har været i 
FADL i et år.

Visioner: Mit mål er at bidrage til at FADL bliver både 
mere gennemskuelig og overskuelig, så I har et bedre 
billede af hvad jeres kontingent går til og hvordan 
FADL bedst kan hjælpe jer. 
Derudover vil jeg især arbejde for at sikre en høj 
kvalitet af lægevirkarkurserne og at der udbydes 
tilstrækkeligt med kurser til vores medlemmer.

Joachim Aidt Becker - 7. semester
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Mads Marstrand Helsted - 2. semester

Hej. Jeg hedder Mads Helsted og går på 2. semester. 
Jeg stiller op til repræsentantskabet i FADL Køben-
havn, fordi jeg føler, at jeg kan gøre en indsats. At jeg 
er på et lavt semestertrin, ser jeg kun som en fordel. 
Repræsentantskabet skulle gerne have os på de første 
semestre med om bordet, så også vores oplevelse 
afspejles i beslutningerne. Jeg vil som repræsent-
ant kunne varetage interesser for de studerende på 
nogle af de lavere semestertrin.

Jeg ser især FADL’s uddannelsespolitiske arbejde som 
et af de områder, jeg vil engagere mig i. Jeg er meget 
interesseret i at medvirke til at uddannelsen bliver så 
god som mulig. I første omgang selve medicinstudiet, 
men senere hen også KBU og videreuddannelsen.  
Derudover er jeg motiveret af, at jeg synes, det kunne 
være spændende at deltage i beslutningsproces-
serne for Vagtbureauet og foreningens budget og 
vedtægter.

Jeg håber, at du vil overveje at stemme på mig, for jeg 

vil tage opgaven seriøst og gøre mit bedste.

Kasper Gasbjerg - 9. semester

Kære Medlemmer
Jeg stiller op til repræsentantskabet for femte gang. 
Jeg har været formand de sidste to år og jeg håber I 
vil stemme på mig. Jeg vil gerne fortsætte mit hverv 
og bevare den politiske linje i FADL, som vi har kørt 
med de foregående år. Vigtige elementer for mig har 
været fokus på medlemsservice og et  FADL-hus for 
medlemmerne. Nogle af de største ændringer i FADL 
de seneste år var ændringen af valgregulativet til en 
bedre og billigere metode og udvidelse af åbnings-
tiderne i FADL-huset, samtidig med implementeringen 
af studenterfrontpersonale. Sideløbende med mit 
formandshverv har jeg også siddet som formand for 
FADLs Forlag. Her har vi fået vendt skuden og rettet 
op på økonomien samtidig med, at kvaliteten af de 
produkter, vi producerer, er steget betragteligt.  Jeg 
ønsker også at fortsætte som formand her.
Jeg håber, I vil stemme på mig, så jeg får mulighed for 
at fortsætte mit politiske arbejde, og jeg håber under 
alle omstændigheder, at I vil vandre over i FADL-huset 
og yde jeres bidrag til den demokratiske proces i FADL 
uanset, om I stemmer tænker at stemme på mig.
Med håbet om et godt valg for alle
Kasper Gasbjerg 

Mads Marstrand Helsted - 2. semester

Hej. Jeg hedder Mads Helsted og går på 2. semester. 
Jeg stiller op til repræsentantskabet i FADL Køben-
havn, fordi jeg føler, at jeg kan gøre en indsats. At jeg 
er på et lavt semestertrin, ser jeg kun som en fordel. 
Repræsentantskabet skulle gerne have os på de første 
semestre med om bordet, så også vores oplevelse 
afspejles i beslutningerne. Jeg vil som repræsent-
ant kunne varetage interesser for de studerende på 
nogle af de lavere semestertrin.

Jeg ser især FADL’s uddannelsespolitiske arbejde som 
et af de områder, jeg vil engagere mig i. Jeg er meget 
interesseret i at medvirke til at uddannelsen bliver så 
god som mulig. I første omgang selve medicinstudiet, 
men senere hen også KBU og videreuddannelsen.  
Derudover er jeg motiveret af, at jeg synes, det kunne 
være spændende at deltage i beslutningsproces-
serne for Vagtbureauet og foreningens budget og 
vedtægter.

Jeg håber, at du vil overveje at stemme på mig, for jeg 

vil tage opgaven seriøst og gøre mit bedste.

Kasper Gasbjerg - 9. semester

Kære Medlemmer
Jeg stiller op til repræsentantskabet for femte gang. 
Jeg har været formand de sidste to år og jeg håber I 
vil stemme på mig. Jeg vil gerne fortsætte mit hverv 
og bevare den politiske linje i FADL, som vi har kørt 
med de foregående år. Vigtige elementer for mig har 
været fokus på medlemsservice og et  FADL-hus for 
medlemmerne. Nogle af de største ændringer i FADL 
de seneste år var ændringen af valgregulativet til en 
bedre og billigere metode og udvidelse af åbnings-
tiderne i FADL-huset, samtidig med implementeringen 
af studenterfrontpersonale. Sideløbende med mit 
formandshverv har jeg også siddet som formand for 
FADLs Forlag. Her har vi fået vendt skuden og rettet 
op på økonomien samtidig med, at kvaliteten af de 
produkter, vi producerer, er steget betragteligt.  Jeg 
ønsker også at fortsætte som formand her.
Jeg håber, I vil stemme på mig, så jeg får mulighed for 
at fortsætte mit politiske arbejde, og jeg håber under 
alle omstændigheder, at I vil vandre over i FADL-huset 
og yde jeres bidrag til den demokratiske proces i FADL 
uanset, om I stemmer tænker at stemme på mig.
Med håbet om et godt valg for alle
Kasper Gasbjerg 

Niels West Christensen - 9. semester

Kære smukke medstuderende, 
Får du også lange mammae af at spekulere på 
4-årsreglen? 

Mit navn er Niels West og jeg er på 9.semester. 
Mine indsatsområder som FADL-repræsentant vil 
blandt andet være:
• At bekæmpe 4 års-reglen tilbage ground zero. 
Reglen undergraver sin oprindelige hensigt – OG 
SELVOM VI HAR VÆNNET OS TIL DEN - SÅ MÅ DEN UD. 
• At varetage dine interesser som ansat hos 
FADL (løn- og arbejdsforhold, pause- og kafferet-
tigheder). 
• At arbejde på at FADLs medlemsfordele ud-
vides til Netto, biografer, aviser, lokale caféer. 
• At vise DIG hvad dit kontingent bruges til.
• At tydeligegøre og forplante FADLs fremra-
gende sundhedspolitik på et nationalt plan, og på den 
måde lade de studerende blive hørt og få indflydelse 
for det samfund de gør karriere i.
Hvis du stemmer på mig så bliver jeg glad – og det vil 
du også blive! 
Husk at benyt dig af din hårdttjente stemme og gå til 

valgurnen i uge 41! 

Joachim Aidt Becker - 7. semester

Profil: Jeg er 23 år, går på 7. semester og har været i 
FADL i et år.

Visioner: Mit mål er at bidrage til at FADL bliver både 
mere gennemskuelig og overskuelig, så I har et bedre 
billede af hvad jeres kontingent går til og hvordan 
FADL bedst kan hjælpe jer. 
Derudover vil jeg især arbejde for at sikre en høj 
kvalitet af lægevirkarkurserne og at der udbydes 
tilstrækkeligt med kurser til vores medlemmer.

FADL, Københavns Kredsforening har 2.700 
medlemmer. Foreningen er dannet med det formål 
at varetage de lægestuderendes økonomiske og 
faglige interesser. Foreningens øverste myndighed 
er Repræsentantskabet, der blandt andet vælger en 
daglig ledelse – Bestyrelsen - og fastlægger de store 
linjer for det, der sker i Kredsen.
Repræsentantskabet vælges hvert år i oktober.

En ny måde at vælge på
Måden vi vælger Repræsentantskab på, er fastsat af 
generalforsamlingen i et såkaldt Valgregulativ.

Du finder valgregulativet på www.fadl.dk under Københavns Kredsforening.
I foråret vedtog vi et nyt valgregulativ, der indebærer en del ændringer i måden, vi vælger Repræsentantskab på. 
Den væsentligste fornyelse er, at vi er gået fra at holde valg mellem lister til at gennemføre et egentligt personvalg. 
Du skal altså nu stemme på de personer, du mener bedst kan repræsentere dig og dine synspunkter.
I alt 25 er opstillet.

Hvornår afholdes valget?
Valget afholdes over 5 hverdage afsluttede med Generalforsamlingen.
I år starter valget mandag den 8. oktober kl. 8.00, og det afsluttes på Generalforsamlingen, der holdes fredag den 
12. oktober kl. 17.00 i Lægeforeningens hus, Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø.

Hvor mange skal vælges og hvordan?
Der skal vælges 21 til Repræsentantskabet og ind til 7 suppleanter. Alle medlemmer af FADL, Københavns Kreds-
forening, kan deltage i valget. De opstillede kandidater fremgår af stemmesedlen, som du kan få udleveret i Kreds-
foreningens sekretariat, i baghuset på Blegdamsvej 26, 2200 København N, i tidsrummet mandag – torsdag kl. 8.00 
– 17.00 og fredag kl. 8.00 – 15.00 samt på selve generalforsamlingen.

Du kan stemme på op til 10 kandidater på stemmesedlen. Stemmer du på flere, er din stemmeseddel ugyldig.
De 21 kandidater, der får flest stemmer, er valgt til Repræsentantskabet. De efterfølgende (ind til 7) er suppleanter.

Hvornår offentliggøres valgresultatet?
Når generalforsamlingen er slut den 12. oktober, tælles stemmerne op af valgudvalget. Resultatet af valget offentlig-
gøres under generalforsamlingsfesten, og det bringes på www.fadl.dk og i MOK den 16. oktober.

Hvem kontrollerer valget?
Bestyrelsen har udpeget to valgkontrollanter, som er stemmeberettigede, men ikke selv stiller op ved valget. Ønsker 
du at klage over forhold ved valgets opgørelse, skal det ske senest den 18. oktober.

Martin Frendø-Sørensen - 9. semester

Jeg har været aktiv i FADL et års tid, mest i Hoved-
bestyrelsen og Uddanelsespolitisk Udvalg. I de 
udvalg er der studerende fra hele landet. Jeg 
synes det er har været spændende at være med til 
at arbejde for vores fælles interesser som medicin-
studerende og at fordele de penge der strømmer 
gennem FADL på en fornuftig måde.

Thomas Svare Ehlers - 7. semester

Mit navn er Thomas og jeg har det sidste år været sup-
pleant til Københavns kredsforenings repræsentantskab. 
I løbet af dette år har jeg siddet i både det lokale og 
det nationale medlemsfordelsudvalg. Jeg har brugt det 
sidste år på at arbejde med Codan forsikringen, skaffe 
billige stetoskoper, reflekshamre og FADL-thermokop-
per. Jeg vil gerne vælges til KKR så jeg kan fortsætte 
med at arbejde med medlemsfordele og sørge for, at 
vi som medlemmer får flere gadgets og gode tilbud og 
selvfølgelig være med i det øvrige arbejde i KKR. 

Mvh. 
Thomas Svare Ehlers
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udvalg er der studerende fra hele landet. Jeg 
synes det er har været spændende at være med til 
at arbejde for vores fælles interesser som medicin-
studerende og at fordele de penge der strømmer 
gennem FADL på en fornuftig måde.

Thomas Svare Ehlers - 7. semester

Mit navn er Thomas og jeg har det sidste år været sup-
pleant til Københavns kredsforenings repræsentantskab. 
I løbet af dette år har jeg siddet i både det lokale og 
det nationale medlemsfordelsudvalg. Jeg har brugt det 
sidste år på at arbejde med Codan forsikringen, skaffe 
billige stetoskoper, reflekshamre og FADL-thermokop-
per. Jeg vil gerne vælges til KKR så jeg kan fortsætte 
med at arbejde med medlemsfordele og sørge for, at 
vi som medlemmer får flere gadgets og gode tilbud og 
selvfølgelig være med i det øvrige arbejde i KKR. 

Mvh. 
Thomas Svare Ehlers

DE OPSTILLEDE:

Kære smukke medstuderende, 
Får du også lange mammae af at spekulere på 4-årsreglen? 
Mit navn er Niels West og jeg er på 9.semester. 
Mine indsatsområder som FADL-repræsentant vil blandt andet være:
• At bekæmpe 4 års-reglen tilbage ground zero. Reglen undergraver sin 
oprindelige hensigt – OG 
SELVOM VI HAR VÆNNET OS TIL DEN - SÅ MÅ DEN UD. 
• At varetage dine interesser som ansat hos FADL (løn- og arbejdsforhold, 
pause- og kafferettigheder). 

• At arbejde på at FADLs medlemsfordele udvides til Netto, biografer, 
aviser, lokale caféer. 
• At vise DIG hvad dit kontingent bruges til.
• At tydeligegøre og forplante FADLs fremragende sundhedspolitik på et 
nationalt plan, og på den 
måde lade de studerende blive hørt og få indflydelse for det samfund 
de gør karriere i.
Hvis du stemmer på mig så bliver jeg glad – og det vil du også blive! 
Husk at benyt dig af din hårdttjente stemme og gå til valgurnen i uge 41! 

Niels West Christensen - 9. semester

Mit navn er Thomas og jeg har det sidste år været suppleant til Køben-
havns kredsforenings repræsentantskab. 

I løbet af dette år har jeg siddet i både det lokale og det nationale 
medlemsfordelsudvalg. Jeg har brugt det sidste år på at arbejde med 
Codan forsikringen, skaffe billige stetoskoper, reflekshamre og FADL-
thermokopper. 

Jeg vil gerne vælges til KKR så jeg kan fortsætte med at arbejde med 
medlemsfordele og sørge for, at vi som medlemmer får flere gadgets 
og gode tilbud og selvfølgelig være med i det øvrige arbejde i KKR. 

Mvh. 
Thomas Svare Ehlers

Thomas Svare Ehlers - 7. semester

Jeg har været aktiv i FADL et års tid, mest i Hovedbestyrelsen og 
Uddanelsespolitisk Udvalg. I de udvalg er der studerende fra hele landet. 
Jeg synes det er har været spændende at være med til at arbejde for 
vores fælles interesser som medicinstuderende og at fordele de penge 
der strømmer gennem FADL på en fornuftig måde.

Martin Frendø-Sørensen - 9. semester

Kære Medlemmer
Jeg stiller op til repræsentantskabet for femte gang. Jeg har været 
formand de sidste to år og jeg håber I vil stemme på mig. Jeg vil gerne 
fortsætte mit hverv og bevare den politiske linje i FADL, som vi har kørt 
med de foregående år. Vigtige elementer for mig har været fokus på 
medlemsservice og et  FADL-hus for medlemmerne. Nogle af de største 
ændringer i FADL de seneste år var ændringen af valgregulativet til en 
bedre og billigere metode og udvidelse af åbningstiderne i FADL-
huset, samtidig med implementeringen af studenterfrontpersonale. 

Sideløbende med mit formandshverv har jeg også siddet som formand for 
FADLs Forlag. Her har vi fået vendt skuden og rettet op på økonomien 
samtidig med, at kvaliteten af de produkter, vi producerer, er steget 
betragteligt.  Jeg ønsker også at fortsætte som formand her. Jeg håber, I vil 
stemme på mig, så jeg får mulighed for at fortsætte mit politiske arbejde, 
og jeg håber under alle omstændigheder, at I vil vandre over i FADL-huset 
og yde jeres bidrag til den demokratiske proces i FADL uanset, om I 
stemmer tænker at stemme på mig. Med håbet om et godt valg for alle
Kasper Gasbjerg

Kasper Gasbjerg - 9. semester

Hej. Jeg hedder Mads Helsted og går på 2. semester. Jeg stiller op til 
repræsentantskabet i FADL København, fordi jeg føler, at jeg kan gøre 
en indsats. At jeg er på et lavt semestertrin, ser jeg kun som en fordel. 
Repræsentantskabet skulle gerne have os på de første semestre med om 
bordet, så også vores oplevelse afspejles i beslutningerne. Jeg vil som 
repræsentant kunne varetage interesser for de studerende på nogle af de 
lavere semestertrin. Jeg ser især FADL’s uddannelsespolitiske arbejde som 
et af de områder, jeg vil engagere mig i.

 Jeg er meget interesseret i at medvirke til at uddannelsen bliver så god 
som mulig. I første omgang selve medicinstudiet, men senere hen også 
KBU og videreuddannelsen.  
Derudover er jeg motiveret af, at jeg synes, det kunne være spændende 
at deltage i beslutningsprocesserne for Vagtbureauet og foreningens 
budget og vedtægter.

Jeg håber, at du vil overveje at stemme på mig, for jeg vil tage opgaven 
seriøst og gøre mit bedste.

Mads Marstrand Helsted - 2. semester

kredsforeningen



1414

Mathias Melgaard - 9.- semester

Mit navn er Mathias Melgaard, jeg er færdig med 
9.sem og holder p.t. frisemester hvor jeg er halvt 
år i Liberia på et Hospital. Har de sidste 4 år været 
aktiv som repræsentant i FADL København og håber 
at kunne forsætte med din stemme. I de fire år som 
repræsentant har jeg siddet som formand for Lægevi-
karkursusUdvalget, været i Vagtbureauets bestyrelse 
og i Overenskomstudvalget. 

I det nye politikerår har jeg tre mål:
• Forsætte arbejdet med at optimere og udvide 
vores kursussystem for lægevikarkuserne - en process 
vi startede for godt et år siden og der nu har ført til et 
mere fair og brugervenligt system.
• Forsat kæmpe for at sikre vores medlemmer 
arbejde og en retfærdig løn på hospitalerne.
• Sikre FADLs position som en social institution 
og sikre den forsatte støtte til de mange arrangement-
er på og uden for panum.

FADL for mig, er en vigtig forening, ikke blot i kraft af 
den fagpolitiske del, men også som social institution 
for medlemmerne. Dette gælder både gennem vores 
medlemsarrangementer, vores medlemsfordele, vores 
faglige lægevikarkurser og specielt vores økonomiske 
støtte til sociale arrangementer. Denne støtte skal 
forsætte så Basisgrupper, Medicinerevyen og Rusve-
jledningen kan forsætte deres glimrende arbejde.
Håber at få din støtte!

Bobby Lo - 1. semester

Jeg hedder Bobby Zhao Sheng Lo og går på første 
semester.  
Kort om mig
Jeg blev student i 2011 på HTX Sukkertoppen med 
titlen som formand for festudvalget som daværende 
også fungerede som elevråd. Jeg engagerer mig for 
politik og vil være med til at gøre en forskel. Derfor 
yder jeg altid 100 %. En god lytter, ærlig, kan diskutere 
og støttende. Med erfaring fra min HTX er jeg lederen 
der kan sætte sig i kraft når det behøves, men også 
lytte og tage andres holdninger og meninger i be-
trækning.
Hvorfor mig?
Fadl er en fagforening for ALLE lægestuderende. Der-
for mener jeg at alle semestre skal repræsenteres når 
beslutninger tages. Et frisk pust fra en ung engagerede 
ildsjæl er hvad Fadl behøver for at nå nye højder. Fadl 
bliver hovedsageligt set som en mulighed for at tjene 
nogle penge via vagtbureau. Men Fadl er også en 
fagforening der varetager deres medlemmers inter-
esser og dette skal der sættes mere fokus på. Desuden 
vil jeg kæmpe for at flere studierelevante materialer 
bliver billigere, hvis ikke gratis, for Fadl’s medlemmer.
Jeg vil gerne slutte af med mit yndlingscitat:
”Hellere nå halvdelen af et stort mål end halvdelen af 
et mindre” 

Mathias Melgaard - 9.- semester

Mit navn er Mathias Melgaard, jeg er færdig med 
9.sem og holder p.t. frisemester hvor jeg er halvt 
år i Liberia på et Hospital. Har de sidste 4 år været 
aktiv som repræsentant i FADL København og håber 
at kunne forsætte med din stemme. I de fire år som 
repræsentant har jeg siddet som formand for Lægevi-
karkursusUdvalget, været i Vagtbureauets bestyrelse 
og i Overenskomstudvalget. 

I det nye politikerår har jeg tre mål:
• Forsætte arbejdet med at optimere og udvide 
vores kursussystem for lægevikarkuserne - en process 
vi startede for godt et år siden og der nu har ført til et 
mere fair og brugervenligt system.
• Forsat kæmpe for at sikre vores medlemmer 
arbejde og en retfærdig løn på hospitalerne.
• Sikre FADLs position som en social institution 
og sikre den forsatte støtte til de mange arrangement-
er på og uden for panum.

FADL for mig, er en vigtig forening, ikke blot i kraft af 
den fagpolitiske del, men også som social institution 
for medlemmerne. Dette gælder både gennem vores 
medlemsarrangementer, vores medlemsfordele, vores 
faglige lægevikarkurser og specielt vores økonomiske 
støtte til sociale arrangementer. Denne støtte skal 
forsætte så Basisgrupper, Medicinerevyen og Rusve-
jledningen kan forsætte deres glimrende arbejde.
Håber at få din støtte!

Bobby Lo - 1. semester

Jeg hedder Bobby Zhao Sheng Lo og går på første 
semester.  
Kort om mig
Jeg blev student i 2011 på HTX Sukkertoppen med 
titlen som formand for festudvalget som daværende 
også fungerede som elevråd. Jeg engagerer mig for 
politik og vil være med til at gøre en forskel. Derfor 
yder jeg altid 100 %. En god lytter, ærlig, kan diskutere 
og støttende. Med erfaring fra min HTX er jeg lederen 
der kan sætte sig i kraft når det behøves, men også 
lytte og tage andres holdninger og meninger i be-
trækning.
Hvorfor mig?
Fadl er en fagforening for ALLE lægestuderende. Der-
for mener jeg at alle semestre skal repræsenteres når 
beslutninger tages. Et frisk pust fra en ung engagerede 
ildsjæl er hvad Fadl behøver for at nå nye højder. Fadl 
bliver hovedsageligt set som en mulighed for at tjene 
nogle penge via vagtbureau. Men Fadl er også en 
fagforening der varetager deres medlemmers inter-
esser og dette skal der sættes mere fokus på. Desuden 
vil jeg kæmpe for at flere studierelevante materialer 
bliver billigere, hvis ikke gratis, for Fadl’s medlemmer.
Jeg vil gerne slutte af med mit yndlingscitat:
”Hellere nå halvdelen af et stort mål end halvdelen af 
et mindre” 

Morten Hvidtfeldt - 10. semester

Jeg blev færdig med 10. semester i sommer og har et 
halvt forskningsår på kardiologisk afdeling på Gentofte 
Hospital i dette semester.
Jeg har været medlem af Fadls repræsentantskab i 2 år. 
I denne periode har mit primære fokus ligget hos Fadl 
København. Jeg har været aktiv i Kursusudvalget som 
hvert semester udbyder lægevikarkurser, til medlemmer 
på 6.-12 semester, til en meget favorabel pris. Her har 
jeg blandt andet haft en stor rolle i udviklingen af det 
elektroniske tilmeldingssystem. Jeg har ligeledes været 
aktiv i arrangements- og foredragsudvalget som blandt 
andet står for at arrangere julebanko som hvert år har 
været en tilbagevendende succes. 
Endvidere har jeg igennem det sidste år været suppleant 
i Fadl Københavns bestyrelse samt i vagtbureaubestyrels-
en. Her har jeg været med til at styre drift og budgetter 
for at sørge for at vi som medlemmer får mest muligt ud 
af vores kontingent.
Fremadrettet vil jeg gerne fortsætte mit engagement i 
de lokale udvalg for at sørge for at Fadl som studenter-
drevet organisation udover at kunne tilbyde en god ove-
renskomst også har andet at tilbyde vores medlemmer. 
Endvidere vil jeg gerne fortsætte i bestyrelsen og arbe-
jde for det bedste for vores medlemmer i København.

Hilsen Morten Hvidtfeldt

Josefine Tangen Jensen - 2. semester

Stem på mig, hvis du er enig i mit budskab: Arbejd 
hårdt, men hav det sjovt!

Vi kender det alle sammen. Du starter på 1. semes-
ter, og straks skal du melde dig ind i FADL. Det gør 
de fleste, og derfor repræsenterer medlemmerne 
af FADL en stor del af medicinstudiet. Vi ved alle 
sammen, hvad der skal betales hvert semester, men 
spørgsmålet er, hvad gør FADL for dig?

Med mine 20 leveår vil jeg især repræsentere de 
yngre medlemmer. Jeg blev student fra Nærum 
Gymnasium i 2011, og begyndte på medicinstudiet 
den efterfølgende vinter. Jeg engagerer mig meget 
i studielivet – blandt andet var jeg rusvejleder i som-
mers.
Jeg vil gerne være en del af FADL’s Repræsentant-
skab, fordi jeg synes, at det er vigtigt med repræsen-
tation fra alle semestre. Jeg vil gerne arbejde for de 
sociale arrangementer og goder, der giver medlem-
merne noget for deres kontingent. Jeg ved, at I 
arbejder hårdt, så derfor vil jeg give jer mulighed 
for også at have det sjovt! Medlemmerne skal vide, 
hvad deres fagforening står for, og hvad de får ud af 
at være medlem. Vi skal stå sammen for, at vi får de 
bedste arbejdsvilkår både i nutiden og i fremtiden.

Morten Hvidtfeldt - 10. semester

Jeg blev færdig med 10. semester i sommer og har et 
halvt forskningsår på kardiologisk afdeling på Gentofte 
Hospital i dette semester.
Jeg har været medlem af Fadls repræsentantskab i 2 år. 
I denne periode har mit primære fokus ligget hos Fadl 
København. Jeg har været aktiv i Kursusudvalget som 
hvert semester udbyder lægevikarkurser, til medlemmer 
på 6.-12 semester, til en meget favorabel pris. Her har 
jeg blandt andet haft en stor rolle i udviklingen af det 
elektroniske tilmeldingssystem. Jeg har ligeledes været 
aktiv i arrangements- og foredragsudvalget som blandt 
andet står for at arrangere julebanko som hvert år har 
været en tilbagevendende succes. 
Endvidere har jeg igennem det sidste år været suppleant 
i Fadl Københavns bestyrelse samt i vagtbureaubestyrels-
en. Her har jeg været med til at styre drift og budgetter 
for at sørge for at vi som medlemmer får mest muligt ud 
af vores kontingent.
Fremadrettet vil jeg gerne fortsætte mit engagement i 
de lokale udvalg for at sørge for at Fadl som studenter-
drevet organisation udover at kunne tilbyde en god ove-
renskomst også har andet at tilbyde vores medlemmer. 
Endvidere vil jeg gerne fortsætte i bestyrelsen og arbe-
jde for det bedste for vores medlemmer i København.

Hilsen Morten Hvidtfeldt

Josefine Tangen Jensen - 2. semester

Stem på mig, hvis du er enig i mit budskab: Arbejd 
hårdt, men hav det sjovt!

Vi kender det alle sammen. Du starter på 1. semes-
ter, og straks skal du melde dig ind i FADL. Det gør 
de fleste, og derfor repræsenterer medlemmerne 
af FADL en stor del af medicinstudiet. Vi ved alle 
sammen, hvad der skal betales hvert semester, men 
spørgsmålet er, hvad gør FADL for dig?

Med mine 20 leveår vil jeg især repræsentere de 
yngre medlemmer. Jeg blev student fra Nærum 
Gymnasium i 2011, og begyndte på medicinstudiet 
den efterfølgende vinter. Jeg engagerer mig meget 
i studielivet – blandt andet var jeg rusvejleder i som-
mers.
Jeg vil gerne være en del af FADL’s Repræsentant-
skab, fordi jeg synes, at det er vigtigt med repræsen-
tation fra alle semestre. Jeg vil gerne arbejde for de 
sociale arrangementer og goder, der giver medlem-
merne noget for deres kontingent. Jeg ved, at I 
arbejder hårdt, så derfor vil jeg give jer mulighed 
for også at have det sjovt! Medlemmerne skal vide, 
hvad deres fagforening står for, og hvad de får ud af 
at være medlem. Vi skal stå sammen for, at vi får de 
bedste arbejdsvilkår både i nutiden og i fremtiden.

FADL, Københavns Kredsforening har 2.700 
medlemmer. Foreningen er dannet med det formål 
at varetage de lægestuderendes økonomiske og 
faglige interesser. Foreningens øverste myndighed 
er Repræsentantskabet, der blandt andet vælger en 
daglig ledelse – Bestyrelsen - og fastlægger de store 
linjer for det, der sker i Kredsen.
Repræsentantskabet vælges hvert år i oktober.

En ny måde at vælge på
Måden vi vælger Repræsentantskab på, er fastsat af 
generalforsamlingen i et såkaldt Valgregulativ.

Du finder valgregulativet på www.fadl.dk under Københavns Kredsforening.
I foråret vedtog vi et nyt valgregulativ, der indebærer en del ændringer i måden, vi vælger Repræsentantskab på. 
Den væsentligste fornyelse er, at vi er gået fra at holde valg mellem lister til at gennemføre et egentligt personvalg. 
Du skal altså nu stemme på de personer, du mener bedst kan repræsentere dig og dine synspunkter.
I alt 25 er opstillet.

Hvornår afholdes valget?
Valget afholdes over 5 hverdage afsluttede med Generalforsamlingen.
I år starter valget mandag den 8. oktober kl. 8.00, og det afsluttes på Generalforsamlingen, der holdes fredag den 
12. oktober kl. 17.00 i Lægeforeningens hus, Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø.

Hvor mange skal vælges og hvordan?
Der skal vælges 21 til Repræsentantskabet og ind til 7 suppleanter. Alle medlemmer af FADL, Københavns Kreds-
forening, kan deltage i valget. De opstillede kandidater fremgår af stemmesedlen, som du kan få udleveret i Kreds-
foreningens sekretariat, i baghuset på Blegdamsvej 26, 2200 København N, i tidsrummet mandag – torsdag kl. 8.00 
– 17.00 og fredag kl. 8.00 – 15.00 samt på selve generalforsamlingen.

Du kan stemme på op til 10 kandidater på stemmesedlen. Stemmer du på flere, er din stemmeseddel ugyldig.
De 21 kandidater, der får flest stemmer, er valgt til Repræsentantskabet. De efterfølgende (ind til 7) er suppleanter.

Hvornår offentliggøres valgresultatet?
Når generalforsamlingen er slut den 12. oktober, tælles stemmerne op af valgudvalget. Resultatet af valget offentlig-
gøres under generalforsamlingsfesten, og det bringes på www.fadl.dk og i MOK den 16. oktober.

Hvem kontrollerer valget?
Bestyrelsen har udpeget to valgkontrollanter, som er stemmeberettigede, men ikke selv stiller op ved valget. Ønsker 
du at klage over forhold ved valgets opgørelse, skal det ske senest den 18. oktober.

DE OPSTILLEDE:

Jeg blev færdig med 10. semester i sommer og har et halvt forskningsår 
på kardiologisk afdeling på Gentofte Hospital i dette semester.
Jeg har været medlem af Fadls repræsentantskab i 2 år. I denne periode 
har mit primære fokus ligget hos Fadl København. Jeg har været aktiv 
i Kursusudvalget som hvert semester udbyder lægevikarkurser, til 
medlemmer 
på 6.-12 semester, til en meget favorabel pris. Her har jeg blandt andet 
haft en stor rolle i udviklingen af det elektroniske tilmeldingssystem. Jeg 
har ligeledes været aktiv i arrangements- og foredragsudvalget som blandt 
andet står for at arrangere julebanko som hvert år har været en 
tilbagevendende succes. 

Endvidere har jeg igennem det sidste år været suppleant i Fadl 
Københavns bestyrelse samt i vagtbureaubestyrelsen. Her har jeg været 
med til at styre drift og budgetter for at sørge for at vi som medlemmer 
får mest muligt ud af vores kontingent.
Fremadrettet vil jeg gerne fortsætte mit engagement i de lokale udvalg 
for at sørge for at Fadl som studenterdrevet organisation udover at kunne 
tilbyde en god overenskomst også har andet at tilbyde vores medlemmer. 
Endvidere vil jeg gerne fortsætte i bestyrelsen og arbejde for det bedste 
for vores medlemmer i København.

Hilsen Morten Hvidtfeldt

Morten Hvidtfeldt - 10. semester

Stem på mig, hvis du er enig i mit budskab: Arbejd hårdt, men hav det 
sjovt!
Vi kender det alle sammen. Du starter på 1. semester, og straks skal du 
melde dig ind i FADL. Det gør de fleste, og derfor repræsenterer medlem-
merne af FADL en stor del af medicinstudiet. Vi ved alle sammen, hvad der 
skal betales hvert semester, men spørgsmålet er, hvad gør FADL for dig?
Med mine 20 leveår vil jeg især repræsentere de yngre medlemmer. Jeg 
blev student fra Nærum Gymnasium i 2011, og begyndte på medicin-
studiet den efterfølgende vinter. Jeg engagerer mig meget i studielivet 

– blandt andet var jeg rusvejleder i sommers.
Jeg vil gerne være en del af FADL’s Repræsentantskab, fordi jeg synes, at 
det er vigtigt med repræsentation fra alle semestre. Jeg vil gerne arbejde 
for de sociale arrangementer og goder, der giver medlemmerne noget 
for deres kontingent. Jeg ved, at I arbejder hårdt, så derfor vil jeg give jer 
mulighed for også at have det sjovt! Medlemmerne skal vide, 
hvad deres fagforening står for, og hvad de får ud af at være medlem. 
Vi skal stå sammen for, at vi får de bedste arbejdsvilkår både i nutiden 
og i fremtiden.

Josefine Tangen Jensen - 2. semester

Jeg hedder Bobby Zhao Sheng Lo og går på første semester.  
Kort om mig: Jeg blev student i 2011 på HTX Sukkertoppen med titlen 
som formand for festudvalget som daværende også fungerede som 
elevråd. Jeg engagerer mig for politik og vil være med til at gøre en 
forskel. Derfor yder jeg altid 100 %. En god lytter, ærlig, kan diskutere 
og støttende. Med erfaring fra min HTX er jeg lederen der kan sætte sig 
i kraft når det behøves, men også lytte og tage andres holdninger og 
meninger i betrækning.
Hvorfor mig? Fadl er en fagforening for ALLE lægestuderende. Derfor 

mener jeg at alle semestre skal repræsenteres når beslutninger tages. 
Et frisk pust fra en ung engagerede ildsjæl er hvad Fadl behøver for at 
nå nye højder. Fadl bliver hovedsageligt set som en mulighed for at 
tjene nogle penge via vagtbureau. Men Fadl er også en fagforening der 
varetager deres medlemmers interesser og dette skal der sættes mere 
fokus på. Desuden vil jeg kæmpe for at flere studierelevante materialer 
bliver billigere, hvis ikke gratis, for Fadl’s medlemmer.
Jeg vil gerne slutte af med mit yndlingscitat: 
         ”Hellere nå halvdelen af et stort mål end halvdelen af et mindre”

Bobby Lo - 1. semester

Mit navn er Mathias Melgaard, jeg er færdig med 9.sem og holder p.t. 
frisemester hvor jeg er halvt år i Liberia på et Hospital. Har de sidste 4 
år været aktiv som repræsentant i FADL København og håber at kunne 
forsætte med din stemme. I de fire år som repræsentant har jeg siddet 
som formand for LægevikarkursusUdvalget, været i Vagtbureauets 
bestyrelse og i Overenskomstudvalget.
 
I det nye politikerår har jeg tre mål:
• Forsætte arbejdet med at optimere og udvide vores kursussystem for 
lægevikarkuserne - en process vi startede for godt et år siden og der nu 
har ført til et mere fair og brugervenligt system.

• Forsat kæmpe for at sikre vores medlemmer arbejde og en retfærdig 
løn på hospitalerne.
• Sikre FADLs position som en social institution og sikre den forsatte 
støtte til de mange arrangementer på og uden for panum.
FADL for mig, er en vigtig forening, ikke blot i kraft af den fagpolitiske del, 
men også som social institution for medlemmerne. Dette gælder både 
gennem vores medlemsarrangementer, vores medlemsfordele, vores 
faglige lægevikarkurser og specielt vores økonomiske støtte til 
sociale arrangementer. Denne støtte skal forsætte så Basisgrupper, 
Medicinerevyen og Rusvejledningen kan forsætte deres glimrende 
arbejde. Håber at få din støtte!

Mathias Melgaard - 9.- semester

Jeg går på 10. Semester og har været aktivt medlem af repræsentantskabet 
i FADL København de sidste 2 år. I min tid som repræsentantskabsmedlem 
har jeg hovedsagligt lagt min arbejdskraft i FADLs hovedforening. 
Her er jeg med i LVG (lægevikargruppen) hvor jeg bl.a. deltog i 
overenskomstforhandlingerne i OK11. Jeg har ligeledes lagt et stort 
arbejde i SUG (studenterundervisergruppen) hvor jeg sidder som formand. 
Det seneste år har jeg endvidere været aktiv i FADLs hovedbestyrelse.
For at skabe de bedst mulige vilkår for medlemmerne mener jeg at det 
er vigtigt at styrke det nationale samarbejde i FADL. Dog skal der ikke 

herske tvivl om at jeg i mit arbejde repræsenterer de Københavnske 
medlemmer og kæmper for hvad der er i deres bedste interesse. 
Jeg finder arbejdet med FADLs overenskomster interessant og 
lærerigt, og føler at jeg har meget at bidrage med i de kommende 
overenskomstforhandlinger. Det er med håbet om at kunne fortsætte 
mit  arbejde i FADLs nationale udvalg samt medvirke aktivt i OK13, at jeg 
endnu engang stiller op til repræsentantskabet i København.

Amina Nielsen Nardo-Marino - 10. semester

kredsforeningen



1515

Jesper Brink Svendsen - 9. semester

Repræsentantskabet er et givtigt sted at komme ud med 
sine holdninger og agere på sine forestillinger om et 
bedre studie-, fritids- og arbejdsliv. 

Jeg genopstiller i år for at kunne fortsætte med min 
involvering i uddannelses- og sundhedspolitik gennem 
uddannelsespolitisk udvalg under FADLs Hovedforen-
ing, hvor der det næste år stadig er mange ting at gribe 
fat i; 4-årsreglen, karrierevejledning, studenterforskning, 
etc. Herigennem har jeg også besiddet nogle eksterne 
observatørpladser, som jeg også meget gerne vil 
fortsætte med i den nærmeste fremtid; studenterobser-
vatør i Gruppen af Yngste Læger (GYL) i Yngre Læger un-
der Lægeforeningen samt studenterobservatør i Dansk 
Selskab for Medicinsk Uddannelse (lægevidenskabeligt 
selskab) under Organisationen af Lægevidenskabelige 
Selskaber (LVS). 

I lægevikargruppen under FADLs Hovedforening vil jeg 
sammen med resten af udvalget samt vores forhandling-
sleder arbejde for endnu bedre vilkår for lægevikarer 
under overenskomstforhandlingerne 2013.

Derudover har jeg en sund interesse for bestyrelsesarbe-
jde og ser stor glæde i at arbejde sammen med resten 
af bestyrelsen om at få kredsforeningen i København til 
at løbe rundt økonomisk – det samme gælder for FADLs 
Vagtbureau.

FADLs lægevikarkurser 
Der er fortsat enkelte ledige pladser på nogle 
af vores EKG kurser - tilmeld dig på fadl.dk, 
også gerne selvom du allerede er tilmeldt 2 
kurser dette efterår.

Radiologi - NYHED
Vi har fundet en underviser til kurset i 
radiologi allerede dette efterår. Kurserne 
afholdes i november - de præcise datoer 
offentliggøres snart her i MOK, på facebook 
og på fadl.dk.

Mvh. Kursusudvalget, FADL Kbh.

Gitte Hedermann Pedersen - 10. semester

Et stopfyldt Lundsgaard Auditorium til FADLs Jule-
banko og fortsat mange lægevikarkurser til medlem-
merne – det er det, jeg brænder for og fortsat gerne 
vil arbejde med.

Jeg har været en del af FADLs Repræsentantskab siden 
2009 og Bestyrelsen siden 2010. Jeg vil gerne fortsætte 
arbejdet i FADL Kbh. og være med til at ”oplære” nyere 
repræsentanter, så vi kan fortsætte med mange af de 
nye initiativer, der er taget de sidste par år.

Signe Stensen - 8. semester

Kære Fadl medlem
Mit navn er Signe Stensen og jeg har siddet i Fadls 
repræsentantskab de seneste 2 år. I min tid i Fadl har 
jeg siddet i bestyrelsen for Københavns kredsforening 
og i bestyrelsen for Københavns vagtbureau. Jeg har 
planlagt lægevikarkurser i kursusudvalget og tidligere 
har jeg siddet som suppleant i fadls hovedbestyrelse. 
Alt dette har været meget spændende og lærerigt og 
jeg vil derfor meget gerne fortsætte mit arbejde som 
repræsentant i Fadl København.

Jeg mener, at vi i Fadl skal følge den linie, vi har lagt 
de seneste år:
-vi skal fortsat kæmpe for gode vilkår for de medicin-
studerende på studiet og på job.
-vi skal fortsat forsøge at få afskaffet 4års reglen.
-vi skal fortsat have gode medlemsfordele og tilbyde 
relevante kurser til Fadls medlemmer.
-vi skal fortsat bevillige penge til basisgrupper, revyen 
og rusvejledningen, så vi kan være med til at holde 
gang i det gode studiemiljø på Panum.

Med håb om endnu et godt foreningsår,
Signe Stensen

Gitte Hedermann Pedersen - 10. semester

Et stopfyldt Lundsgaard Auditorium til FADLs Jule-
banko og fortsat mange lægevikarkurser til medlem-
merne – det er det, jeg brænder for og fortsat gerne 
vil arbejde med.

Jeg har været en del af FADLs Repræsentantskab siden 
2009 og Bestyrelsen siden 2010. Jeg vil gerne fortsætte 
arbejdet i FADL Kbh. og være med til at ”oplære” nyere 
repræsentanter, så vi kan fortsætte med mange af de 
nye initiativer, der er taget de sidste par år.

Signe Stensen - 8. semester

Kære Fadl medlem
Mit navn er Signe Stensen og jeg har siddet i Fadls 
repræsentantskab de seneste 2 år. I min tid i Fadl har 
jeg siddet i bestyrelsen for Københavns kredsforening 
og i bestyrelsen for Københavns vagtbureau. Jeg har 
planlagt lægevikarkurser i kursusudvalget og tidligere 
har jeg siddet som suppleant i fadls hovedbestyrelse. 
Alt dette har været meget spændende og lærerigt og 
jeg vil derfor meget gerne fortsætte mit arbejde som 
repræsentant i Fadl København.

Jeg mener, at vi i Fadl skal følge den linie, vi har lagt 
de seneste år:
-vi skal fortsat kæmpe for gode vilkår for de medicin-
studerende på studiet og på job.
-vi skal fortsat forsøge at få afskaffet 4års reglen.
-vi skal fortsat have gode medlemsfordele og tilbyde 
relevante kurser til Fadls medlemmer.
-vi skal fortsat bevillige penge til basisgrupper, revyen 
og rusvejledningen, så vi kan være med til at holde 
gang i det gode studiemiljø på Panum.

Med håb om endnu et godt foreningsår,
Signe Stensen

Erika Nodin - 8. semester

Hej! Mit navn er Erika Nodin og jeg er nu i gang med 
8. sem på medicin. 
Jeg vil være/blive mere aktiv i min fagforening og vil 
derfor rigtigt gerne vælges ind i FADLs repræsent-
antskab. 
Jeg er meget interesseret af politikken rundt læ-
geuddannelsen og jeg håber at jeg kan være med 
til at forbedre uddannelsen og de vilkår vi har som 
FADL-vagter og senere som nyuddannede læger. 
Som person er jeg venlig, social, meget flittig, en 
perfektionist og engagerer mig til 100%. Jeg tror 
virkelig at FADLs repræsentantskab er noget for mig 
og håber derfor at i vil stemme på mig. Tak ;)

Amina Nielsen Nardo-Marino - 10. semester
Jeg går på 10. Semester og har været aktivt medlem af 
repræsentantskabet i FADL København de sidste 2 år. I 
min tid som repræsentantskabsmedlem har jeg hoved-
sagligt lagt min arbejdskraft i FADLs hovedforening. 
Her er jeg med i LVG (lægevikargruppen) hvor jeg bl.a. 
deltog i overenskomstforhandlingerne i OK11. Jeg har 
ligeledes lagt et stort arbejde i SUG (studenterundervis-
ergruppen) hvor jeg sidder som formand. Det seneste år 
har jeg endvidere været aktiv i FADLs hovedbestyrelse.

For at skabe de bedst mulige vilkår for medlemmerne 
mener jeg at det er vigtigt at styrke det nationale 
samarbejde i FADL. Dog skal der ikke herske tvivl om 
at jeg i mit arbejde repræsenterer de Københavnske 
medlemmer og kæmper for hvad der er i deres bedste 
interesse. Jeg finder arbejdet med FADLs overenskom-
ster interessant og lærerigt, og føler at jeg har meget 
at bidrage med i de kommende overenskomstforhan-
dlinger.
Det er med håbet om at kunne fortsætte mit  arbejde 
i FADLs nationale udvalg samt medvirke aktivt i OK13, 
at jeg endnu engang stiller op til repræsentantskabet i 
København.

FADL, Københavns Kredsforening har 2.700 
medlemmer. Foreningen er dannet med det formål 
at varetage de lægestuderendes økonomiske og 
faglige interesser. Foreningens øverste myndighed 
er Repræsentantskabet, der blandt andet vælger en 
daglig ledelse – Bestyrelsen - og fastlægger de store 
linjer for det, der sker i Kredsen.
Repræsentantskabet vælges hvert år i oktober.

En ny måde at vælge på
Måden vi vælger Repræsentantskab på, er fastsat af 
generalforsamlingen i et såkaldt Valgregulativ.

Du finder valgregulativet på www.fadl.dk under Københavns Kredsforening.
I foråret vedtog vi et nyt valgregulativ, der indebærer en del ændringer i måden, vi vælger Repræsentantskab på. 
Den væsentligste fornyelse er, at vi er gået fra at holde valg mellem lister til at gennemføre et egentligt personvalg. 
Du skal altså nu stemme på de personer, du mener bedst kan repræsentere dig og dine synspunkter.
I alt 25 er opstillet.

Hvornår afholdes valget?
Valget afholdes over 5 hverdage afsluttede med Generalforsamlingen.
I år starter valget mandag den 8. oktober kl. 8.00, og det afsluttes på Generalforsamlingen, der holdes fredag den 
12. oktober kl. 17.00 i Lægeforeningens hus, Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø.

Hvor mange skal vælges og hvordan?
Der skal vælges 21 til Repræsentantskabet og ind til 7 suppleanter. Alle medlemmer af FADL, Københavns Kreds-
forening, kan deltage i valget. De opstillede kandidater fremgår af stemmesedlen, som du kan få udleveret i Kreds-
foreningens sekretariat, i baghuset på Blegdamsvej 26, 2200 København N, i tidsrummet mandag – torsdag kl. 8.00 
– 17.00 og fredag kl. 8.00 – 15.00 samt på selve generalforsamlingen.

Du kan stemme på op til 10 kandidater på stemmesedlen. Stemmer du på flere, er din stemmeseddel ugyldig.
De 21 kandidater, der får flest stemmer, er valgt til Repræsentantskabet. De efterfølgende (ind til 7) er suppleanter.

Hvornår offentliggøres valgresultatet?
Når generalforsamlingen er slut den 12. oktober, tælles stemmerne op af valgudvalget. Resultatet af valget offentlig-
gøres under generalforsamlingsfesten, og det bringes på www.fadl.dk og i MOK den 16. oktober.

Hvem kontrollerer valget?
Bestyrelsen har udpeget to valgkontrollanter, som er stemmeberettigede, men ikke selv stiller op ved valget. Ønsker 
du at klage over forhold ved valgets opgørelse, skal det ske senest den 18. oktober.

DE OPSTILLEDE:

Hej! Mit navn er Erika Nodin og jeg er nu i gang med 8. sem på medicin. 
Jeg vil være/blive mere aktiv i min fagforening og vil derfor rigtigt gerne 
vælges ind i FADLs repræsentantskab. 
Jeg er meget interesseret af politikken rundt lægeuddannelsen og jeg 
håber at jeg kan være med til at forbedre uddannelsen og de vilkår vi 
har som FADL-vagter og senere som nyuddannede læger. 
Som person er jeg venlig, social, meget flittig, en perfektionist og en-
gagerer mig til 100%. Jeg tror virkelig at FADLs repræsentantskab er noget 
for mig og håber derfor at i vil stemme på mig. Tak ;)

Erika Nodin - 8. semester

Et stopfyldt Lundsgaard Auditorium til FADLs Julebanko og fortsat mange 
lægevikarkurser til medlemmerne – det er det, jeg brænder for og fortsat 
gerne vil arbejde med.
Jeg har været en del af FADLs Repræsentantskab siden 2009 og Bestyrels-
en siden 2010. Jeg vil gerne fortsætte arbejdet i FADL Kbh. og være med 
til at ”oplære” nyere repræsentanter, så vi kan fortsætte med mange af de 
nye initiativer, der er taget de sidste par år.

Gitte Hedermann Pedersen - 10. semester

Kære Fadl medlem
Mit navn er Signe Stensen og jeg har siddet i Fadls repræsentantskab de 
seneste 2 år. I min tid i Fadl har jeg siddet i bestyrelsen for Københavns 
kredsforening og i bestyrelsen for Københavns vagtbureau. Jeg har 
planlagt lægevikarkurser i kursusudvalget og tidligere har jeg siddet som 
suppleant i fadls hovedbestyrelse. Alt dette har været meget spændende 
og lærerigt og jeg vil derfor meget gerne fortsætte mit arbejde som 
repræsentant i Fadl København.
Jeg mener, at vi i Fadl skal følge den linie, vi har lagt de seneste år:

- vi skal fortsat kæmpe for gode vilkår for de medicinstuderende på 
studiet og på job.
- vi skal fortsat forsøge at få afskaffet 4års reglen.
- vi skal fortsat have gode medlemsfordele og tilbyde relevante kurser 
til Fadls medlemmer.
- vi skal fortsat bevillige penge til basisgrupper, revyen og rusvejledningen, 
så vi kan være med til at holde gang i det gode studiemiljø på Panum.
Med håb om endnu et godt foreningsår,
Signe Stensen

Signe Stensen - 8. semester

Repræsentantskabet er et givtigt sted at komme ud med sine holdninger 
og agere på sine forestillinger om et bedre studie-, fritids- og arbejdsliv. 
Jeg genopstiller i år for at kunne fortsætte med min involvering i 
uddannelses- og sundhedspolitik gennem uddannelsespolitisk udvalg 
under FADLs Hovedforening, hvor der det næste år stadig er mange 
ting at gribe fat i; 4-årsreglen, karrierevejledning, studenterforskning, 
etc. Herigennem har jeg også besiddet nogle eksterne observatørpladser, 
som jeg også meget gerne vil fortsætte med i den nærmeste fremtid; 
studenterobservatør i Gruppen af Yngste Læger (GYL) i Yngre Læger under 
Lægeforeningen samt studenterobservatør i Dansk Selskab for Medicinsk 

Uddannelse (lægevidenskabeligt selskab) under Organisationen af 
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). 
I lægevikargruppen under FADLs Hovedforening vil jeg sammen med 
resten af udvalget samt vores forhandlingsleder arbejde for endnu 
bedre vilkår for lægevikarer under overenskomstforhandlingerne 2013.
Derudover har jeg en sund interesse for bestyrelsesarbejde og ser 
stor glæde i at arbejde sammen med resten af bestyrelsen om at få 
kredsforeningen i København til at løbe rundt økonomisk – det samme 
gælder for FADLs Vagtbureau.

Jesper Brink Svendsen - 9. semester

Der er fortsat enkelte ledige pladser på nogle af vores EKG kurser - tilmeld dig på fadl.dk, 
også gerne selvom du allerede er tilmeldt 2 kurser dette efterår.

Radiologi - NYHED
Vi har fundet en underviser til kurset i radiologi allerede dette efterår. Kurserne 
afholdes i november - de præcise datoer offentliggøres snart her i MOK, på facebook 
og på fadl.dk.

Mvh. Kursusudvalget, FADL Kbh

FADLS LÆGEVIKARKURSER:

kredsforeningen
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EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 10.00-12.00 & 12.30-15.00
Torsdag: kl. 11.00–12.00 & 12.30-17.00
Fredag: kl. 10.00-12.00 & 12.30 - 14.00

EKSPEDITIONENS E-MAIL
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)  cf@fadl.dk (Charlotte Frølund)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

BLODPRØVETAGNINGSHOLD 1605 
– FREDERIKSBERG

Kan du lide en god løn, varierende vagttyper 
og et godt holdfællesskab? ja så er dette nok 
noget for dig.

Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på 
Frederiksberg Hospital søger 2 nye stikkere med 
ansættelse 1. november 2012.
Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på afde-
lingerne på Frederiksberg Hospital og ude i 
patienternes hjem. Vi tager både blodprøver 
og EKG.

Arbejdstiden og vagttyperne varierer afhængig 
af hvilken vagt der dækkes. 
Således: Alm. Stikkervagter kl. 8.00-13.00/14.00, 
13-18 (onsdage) én EKG vagt kl. 7.45-14.00 samt 
én aftenvagt kl. 18.00-22.00 på hverdage. Kor-
tere og længere vagter dækkes i weekenderne.
EKG vagter, weekend- og aftenvagter samt 
vagter på hospitalsafdelingerne kan tages 
når en vis rutine i blodprøvetagning og EKG-
optagelse samt arbejdsgangen i ambulatoriet 
er opnået

2 lønnede oplæringsvagter er obligatoriske, og 
skal tages i løbet af de 2 første uger i november 

Vi har bagvagtsordning ved sygdom

Betingelser for ansættelse: 
- Min. 300 SPV-timer
- Du skal kunne tage 4-5 vagter + 1-2 bagvagter 
om måneden hele året 
- Du skal kunne deltage i holdmødet d. 23. 
oktober kl. 16, hvor vi planlægger vagter for 
september
- Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr.
- Du skal kunne tage ansvar og vide at arbejde 
på hold kræver en vis holdånd
- Du skal være villig til at arbejde i eksamenspe-
rioden
- Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgere med relevant erfaring prioriteres 
højere

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte holdleder Morten Sejer Hansen på  
sdk416@alumni.ku.dk 

Ansøgningsfrist: d. 15. oktober 2012, kl. 8.00 
(med angivelse af semestertrin)

Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk - 
København – tilmelding til hold - Mærk 1605.

MEDICINGIVERENHEDEN (HOLD 
1405) PÅ RIGSHOSPITALETS 
HÆMATOLOGISK KLINIK SØGER 
NYE MEDLEMMER

Ønsker du at arbejde selvstændigt og bl.a. opnå erfar-
ing i medicin administration, anlæggelse af venflon og 
klinisk vurdering af patienter - så se her!

Vi er et meget velfungerende hold af 12 medicinstu-
derende på 8.-12. semester, der arbejder selvstændigt 
i vores ”eget” ambulatorium under hæmatologisk 
klinik. Vi behandler bl.a. patienter med myelomatose, 
leukæmi, myelodysplastisk syndrom, polycytæmia 
vera og immunsuppression.
Arbejdsopgaver: Præparation, dispensering og admin-
istration af udvalgte cytostatika og anden medicin, 
klinisk vurdering af hæmatologiske patienter, an-
læggelse af venflon, venesectio og blodprøvetagning.
Arbejdstid: 2 personer på vagt alle hverdage fra 
kl. 08.00 – 15.30. Holdet er dækkende på udvalgte 
helligedage i begrænset timeantal. Vi dækker selv 
vagter ved sygdom, men har ingen fast bagvagt-
sordning.

Krav:
- Have påbegyndt minimum 8.semester
- Have minimum 300 SPV-timer
- Kunne arbejde 4 vagter pr. måned
- Have en grundlæggende kendskab til farmakologi
- Kunne blive på holdet i minimum 1 år
- Have et gyldigt akkrediteringskort

Da vi arbejder selvstændigt i ”eget anbulatorium”, 
forventes det at man gennemgår Rigshospitalets of-
ficielle kursus i medicinsk kræftbehandling. Kurset er 
E-learingbaseret og udbydes via Professionshøjskolen 
Metropol. Kurset afholdes i perioden 22. oktober til 
den 22. november 2012 og kan gennemføres hjem-
mefra. Tidspunktet for modul gennemgang er helt op 
til dig selv, dog skal der minimum tages 5 moduler pr. 
uge. Modulerne er af 15 min. – 1 times varighed med 
efterfølgende spørgsmål. Der er en seminardag den 
21. november hvor du skal kunne deltage.

Der vil være 6 dages oplæring på afdelingen jævnt 
fordelt inden der kan tages selvstændige vagter. 1 
dag i hver af vores ”moderambulatorier” og 4 i vores 
”eget ambulatorium”. Vi regner med at de 2 nye 
medlemmer kan arbejde selvstændigt i november

Ansøgningsfrist: Mandag den 8. oktober 2012 kl. 
08.00 via www.fadlvagt.dk – tilmelding til hold – Mær-
ket ”1405”. Husk motiveret ansøgning og der vil blive 
afholdt samtaler uge 41-42

Der forventes en begrundet ansøgning, så skriv gerne 
om dine kompetencer, hold erfaring m.m.

Hvis du har yderligere spørgsmål er du velkommen til 
at kontakte holdleder Anna Routhier på mail: kzs834@
alumni.ku.dk

VT-4409 PÅ RH SØGER NYE 
HOLDMEDLEMMER

Da 2 af vores holdmedlemmer bliver færdige som 
læger, søger vi 2 nye holdmedlemmer med start 
1/11 til vores hyggelige og velfungerende hold. 
Holdet arbejder i EMU'en (Epilepsy Monitoring 
Unit) på Rigshospitalet (afd. 2094). Der er indlagt 
1-2 patienter til langtids-video-EEG-overvågning 
mhp. hhv. epilepsi-diagnostik og kirurgisk behan-
dling. Vores primære opgaver er at undersøge pa-
tienterne ved anfald og at forhindre at patienterne 
kommer til skade. 

Vagterne afholdes i et separat observation-
srum sammen med en neurofysiologiassistent/
SOSU-assistent. Vagterne er generelt fredelige og 
hyggelige, men man skal være klar til at handle 
hurtigt ved anfald. Der er kun meget sjældent 
”plejeopgaver”! 
Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timers 
varighed samt en ulønnet kort oplæring hos ans-
varshavende sygeplejerske (ca. én time).

Arbejdstider:
Holdet dækker alle nattevagter, aftenvagter 
hver anden uge (man- til søndag i lige uger), 
samt dagvagter hver weekend. Vi har dermed en 
overvægt af nattevagter, så det er vigtigt at du 
har mod på at tage nattevagter! Vagterne er 8¼ 
time. Afsnittet holder lukket omkring jul-nytår (i år: 
14/12-2/1) og holder generelt også lukket i påsken 
og noget af sommerferien, hvor vi har fri.

Krav:
• 100 VT-timer
•Gode samarbejdsevner og stor ansvarsfølelse 
• Evne til at arbejde selvstændigt og være plig-
topfyldende 
• Være indstillet på at have flest nattevagter, da 
det er disse vagter vi har flest af 
• Skal tage 4-5 vagter pr måned, også i eksa-
mensmåneder (men pga. ferie-lukninger i EMU'en 
plejer det ikke at være noget problem med vagt-
planen for eksamensmånederne) 
• Gyldigt akkrediteringskort.
•Samtaler afholdes den 18. oktober 2012 på 
afdelingen
• Skal kunne deltage i holdmødet i uge 43 

Og gerne have en interesse for Epilepsi og andre 
neurologiske lidelser!

Løn: VT-holdløn

Ansøg via www.fadlvagt.dk senest fredag d. 12. 
oktober kl. 8. 
For yderligere oplysninger kan holdleder Thomas 
Bo Jensen kontaktes på tzv504@alumni.ku.dk

A N N O N C E R

vagtbureauet
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Kardiologihold RH 4101 søger 1 er-
faren ventilatør til ansættel se som 
kardiologisk assistent fra 15. oktober 
2012.

Hvem vi er

Vi er 11 medicinstuderende, som 
arbejder som kardiologiske assisten-
ter (OBS´ere) i observationsrummet 
på kardiologisk intensivafdeling RH 
2143. 

Hvad vi laver

-Kontinuerlig EKG-overvågning på 
patienter indlagt på afdelingens  
 sengeafsnit
- Arytmi- & iskæmi-diagnostik på over-
vågede samt akutte patienter - Delt-
agelse i visitering af akutte patienter 
til bl.a. primær PCI (ballonudvidelser)

Hvad vi kan tilbyde

- Oplæringsprogram med pensum 

efter lærebog.
- Oplæring i 2 samt 4 betalte dag/
aftenvagter.
- Spændende og klinisk særdeles rel-
evant arbejde 
 på lille intensivafdeling.
- Arbejde på et socialt hold med 
hyggelige 
 holdmøder med efterflg.  middag.  
  Vi værdsætter kommunikation & er 
særdeles 
hjælpsomme ved ændringer   
  i vagtplan. 
- ”Pensionistordning”, idet man efter 
600 timer kan nøjes med 4 vagter pr. 
  4. ugers vagtplan.
 
Som ansøger er du

-  Færdig med 8. semester.
- Ventilatør med fagligt engagement 
og mindst 
  200 VT-timer 
- I stand til at tage 8 vag ter pr. 4 ugers 
vagtplan 
- Fleksibel med hensyn til vagtlægn-

ing. (vigtigt 
  pga. kompakt holdstruktur)
- Indstillet på, at hold 4101 gør krav 
på dit engagement. 

Omkring ansøgning og ansættelse:

- Du skal ansøge senest mandag den 
8. oktober 
  2012 kl. 10.00 via www.fadlvagt.dk 
- Vi dispenserer af og til fra nogle af 
ovenstående 
  punkter, så søg stillingen alligevel, 
hvis du er 
  i tvivl, om hvorvidt  du opfylder alle 
kriterierne
- motiveret ansøgning, da der bliver 
indkaldt til 
 samtale 
- Samtaler afholdes den 10. oktober 
kl. 14.

Har du spørgsmål, så skriv til hold-
leder Gustav Genét: gustavgenet@
hotmail.com 

ER DU INTERESSERET I KARDIOLOGI? BLIV EKSPERT I EKG-TOLKNING!

vagtbureauet

DINE NYE LÆSEMAKKERE

LÆS MERE PÅ WWW.MUNKSGAARD.DK
HER KAN DU OGSÅ TILMELDE DIG VORES NYHEDSBREV

Basisbog i diagnostiske fag 
supplerer Basisbog i medicin 
og kirurgi, og med online cases 
og Quiz i Medicin og Kirurgi til 
iPhone kan du teste din viden 
om diagnoser og behandlinger.

Kr. 998,-
(vejl.)

Kr. 469,- 
(vejl.)

Kr. 48,-
Køb den i 
App Store

annoncer
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CEKU søger studentermedarbejdere
 
Et antal stillinger som studentermedarbejder ved Center for Klinisk
Uddannelse (CEKU) ønskes besat. Vi har til huse i Teilumbygningen på Rigshos-
pitalet og har til formål at styrke lægeuddannelsen på det kliniske område. Læs 
mere på http://ceku.ku.dk/.
Træningen på CEKU er dels en forberedelse af de studerende til klinikophold og 
dels et supplement til den kliniske uddannelse. Træningen omfatter kommunika-
tionstræning og en række praktiske færdigheder (hjertelungeredning og brug af 
hjertestarter, anlæggelse af blærekateter og perifer veneadgang, objektiv under-
søgelse, suturering, ledundersøgelse, gynækologisk undersøgelse, genoplivning, 
praktisk intro til ultralyd m.m.).

Arbejdsopgaverne:
Arbejdsopgaverne består i undervisning af medicinstuderende i udvalgte kliniske 
færdigheder, teknisk hjælp til undervisningen i kommunikationstræning samt 
assistance ved anden undervisning på CEKU. Herudover assisterer du ved afhold-
else af de stationsbaserede eksaminer (OSCE og MFTL), vedligeholdelse af de 
enkelte laboratorier og lagre, samt andet forefaldende arbejde. 
CEKU varetager også den simulationsbaserede kirurgiske træning af læger. En 
del af arbejdet kan bestå i studiesalsvagter i simulatorrummet.
Der er på CEKU rigtig gode muligheder for igangsættelse og
supervision af forskningsaktiviteter.

Kvalifikationer:
Du skal på nuværende tidspunkt være medicinstuderende på 3. – 6. semester 
med interesse for undervisning og formidling, hvorfor undervisningserfaring 
er en fordel. Vi ser gerne, at du forbliver hos os resten af dit studium. Jobbet er 
meget selvstændigt, og du får indflydelse på kursusindhold, tilrettelæggelse samt 
udvikling af nye kurser. Samtidig stilles der krav til gode samarbejdsevner og 
fleksibilitet.
Vi har på CEKU en uformel omgangstone og er meget socialt anlagte.
Vi løser mange forskellige opgaver og lægger vægt på mangfoldighed, så hvis du 
har interesser uden for studiet f.eks. inden for film og foto, statistiske opgaver, 
IT-løsninger og website, eller hvis du blot har generelt teknisk snilde, hører vi 
også meget gerne om dette i din ansøgning. 

Arbejdstid:
I gennemsnit 5-9 timer ugentligt med det nuværende aktivitetsniveau.
Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på hverdage i tidsrummet 08.00-18.00.
Aktivitetsniveauet er størst i begyndelsen af semestrene, men en vis arbejdsbyrde 
i eksamensperioder kan ikke undgås.
Arbejdsopgaverne fordeles på et månedligt obligatorisk vagtmøde i samarbejde 
med de øvrige ca. 25 studentermedarbejdere, hvor din fleksibilitet forventes.

For flere oplysninger kan du henvende dig til:
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rigshospitalet,
• sekretær Marianne Unger Kejlaa, tlf. 35455458 
• overlæge Mikael Bitsch mibi@rh.regionh.dk, tlf. 35455338 og hvis du har spe-
ciel interesse for den kirurgiske simulation til overlæge Lars Konge, lars.konge@
regionh.dk
• www.ceku.dk

Ansøgningsprocedure:
På vores hjemmeside (www.CEKU.dk) findes et link til et elektronisk ansøgn-
ingsskema, hvor du skal indtaste kontaktoplysninger, CV-oplysninger samt skrive 
en motiveret ansøgning. Du kan også få adgang til ansøgningsskemaet ved at 
scanne ”frimærket”. Der kan ikke ansøges på andre måder. 
Du vil modtage en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget.

Ansættelsessamtaler er planlagt til den 16. november 2012. Obligatorisk 
oplæring foregår 12.-14. december 2012, hvor du skal være til rådighed. Du får 
løn under din pædagogiske og praktiske oplæring.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 16. oktober 2012 kl. 08.00.

Harvard Medical School – Massachusetts General Hospital – VKO 
ophold

Der er blevet etableret et samarabejde imellem Massachusetts General Hospital 
(Harvard Medical School) afdeling for OtoRhinoLaryngologi (ØNH) og afdelin-
gen for ØNH på Rigshospitalet.
Samarbejdet går ud på, at der i Januar 2013 kan sendes 2 stud.med. afsted på et 
4 uger langt klinisk ophold indenfor ØNH på Massachusetts Generel Hospital, 
Boston, USA. 
Den studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen på lige vilkår med 
sidste års Harvard Medical Students og vil have de samme pligter og ansvar 
som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO. 

Krav:
• Du har afsluttet og bestået ØNH-kurset inden opholdet i USA påb-
egyndes
• Du er interesseret i ØNH
• Du har gode kvalifikationer

Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende følgende: 
• Motiveret ansøgning på engelsk (max. 1/2 A4 side)
• Karakterudskrift
• CV (max 1 A4 side)

til Professor Christian Buchwald på adressen:
Rigshospitalet, ØNH afdeling, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø 
(mærk kuverten Harvard Medical School).

Deadline er 31.10.12 kl.12.00. Opholdet er skemalagt til Januar 2013.  Køben-
havns Universitet dækker flybillet omkostningen (max. 5000 DKK) men man 
skal selv sørge for at tegne en “malpractice insurance” via en lokal forsikrings-
selskab I USA. 
Opholdet attesteres med officiel dokumentation. Info-møde afholdes 3.10.12 
kl.15.00 I auditoriet på ØNH afdelingen, Rigshospitalet.

I tilfælde af spørgsmål, kontakt da en af kontaktpersonerne for udvekslingsafta-
let: 

Læge Jiri Bartek på Jiri.Bartek@karolinska.se
Læge Robert Riis på Robert.Riis@gmail.com
Læge Emilie Garnæs på Emilie.Nyberg.Garnaes@rh.regionh.dk
Professor von Buchwald på: Christian.Buchwald@rh.regionh.dk 

Reservelæge vikarer
Medicinsk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus

www.regionsjaelland.dk

Til vores interne medicinske afdeling søger vi 

vikarer for reservelæger (stud.med.), varighed tre 

måneder og evt. mulighed for forlængelse, men vi 

er åbne overfor andre ønsker.

Vi søger reservelæger (stud.med.), der har interesse i det 

brede interne medicinske speciale og de grenspecialer vi 

arbejder med i afdelingen.

Se det fulde stillingsopslaget på www.regionsjaelland.dk, 

Job og karriere, quicknr. 10665
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Harvard Medical School – Massachusetts General Hospital – VKO ophold

Der er blevet etableret et samarabejde imellem Massachusetts General Hospital (Harvard Medical School) afdeling for OtoRhinoLaryngologi (ØNH) og afdelingen for 
ØNH på Rigshospitalet.
Samarbejdet går ud på, at der i Januar 2013 kan sendes 2 stud.med. afsted på et 4 uger langt klinisk ophold indenfor ØNH på Massachusetts Generel Hospital, Boston, 
USA. 
Den studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen på lige vilkår med sidste års Harvard Medical Students og vil have de samme pligter og ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO. Inspiration kan findes I nedenstående rejsebeskrivelse af Mads L. og Helle H.

Krav:
• Du har afsluttet og bestået ØNH-kurset inden opholdet i USA påbegyndes
• Du er interesseret i ØNH
• Du har gode kvalifikationer

Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende følgende: 
• Motiveret ansøgning på engelsk (max. 1/2 A4 side)
• Karakterudskrift
• CV (max 1 A4 side)

til Professor Christian Buchwald på adressen:
Rigshospitalet, ØNH afdeling, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø 
(mærk kuverten Harvard Medical School).

Deadline er 31.10.12 kl.12.00. Opholdet er skemalagt til Januar 2013.  Københavns Universitet dækker flybillet omkostningen (max. 5000 DKK) men man skal selv 
sørge for at tegne en “malpractice insurance” via en lokal forsikringsselskab I USA. 
Opholdet attesteres med officiel dokumentation. Info-møde afholdes 3.10.12 kl.15.00 I auditoriet på ØNH afdelingen, Rigshospitalet.

Rejsebeskrivelse

 - af Helle Heinsen og Mads Lawaetz 

Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI) i Boston ligger med en fantastisk udsigt over Charles river og Boston by. MEEI er placeret i den charmerende gamle 
bydel Beacon Hill. Boston er historisk set en meget interessant by, der husede den spirende frihedskamp for selvstændighed fra England, som i dag fejres den 4.juli 
som den amerikanske uafhængighedsdag. 

MEEI er et universitetshospital tilknyttet Harvard Medical School. Hospitalet er specialiceret udelukkende i øre-næse-hals -og øjensygdomme og er indenfor dette 
område et af de mest anerkendte hospitaler i USA.
Der er en høj grad af subspecialisering på hospitalet, men overordnet er ØNH-delen opdelt i otologi, laryngologi, facialplastik, pædiatrisk ØNH, rhinologi og hoved-hals 
kirurgi. I stueetagen har hospitalet egen skadestue. Der er desuden en stor forskningsaktivitet på stedet, primært indenfor otologien. MEEI deler matrikel med Mas-
sachusetts General Hospital, som rummer de fleste andre specialer og som ligeledes er et velrenommeret og anerkendt hospital i USA.

Vi startede vores ophold i denne historiske by en tidlig morgen først i juni, forventningsfulde og spændte på at skulle tilbringe en måned på et af USA's førende hospi-
taler og samtidig få lov til at opleve det amerikanske sundhedssystem indefra. 
 
På MEEI starter man kl. 6:00-7:00 med stuegang på hovedhalskirurgisk sengeafsnit, hvor 15-20 patienter er indlagt postoperativt. Her ligger primært patienter, der 
har gennemgået større canceroperationer. Stuegangen bliver gennemført af et samlet team af yngre læger i hoveduddannelsesstilling ledt an af en ”chief-resident”, 
som tilser de indlagte patienter og fordeler dagens opgaver. Under stuegang hjalp vi til med det praktiske så som at række instrumenter, skifte forbindinger, fjerne 
suturer og dræn. Efter morgenstuegang havde vi mulighed for at spise en hurtig bid morgenmad i kantinen. Efterfølgende var vi placeret enten på operationsgangen, 
i ambulatoriet eller i skadestuen. Der var her god fleksibilitet i programmet og vi havde mulighed for selv at ønske om specifik placering indenfor særlige interesseom-
råder.  

Operationsprogrammet begynder kl. 07:30, hvor vi blev fordelt på operationsstuerne enten som første assistent eller sammen med en eller flere yngre læger. 
De ældre kirurger var generelt læringsmindede særligt overfor de yngre læger og som studerende var der mulighed for at lære rigtig meget. Vi fik lov til at suturere, 
brænde, klippe og enkelte gange selv indsætte skruer eller fridissekere afhængig af operatør.
Repertoiret af operationstyper udført på MEEI er meget bredt og spænder fra mindre indgreb som tonsilektomier og adenotomier til thyroidektomier, kraniotomier, 
samt avanceret cancerkirurgi med halsdissektion og fri lap transplantationer. På MEEI er der omkring 10 operationsstuer disponible for øre-næse-hals kirurgiske 
operationer og med et tæt pakket operationsprogram, der varer til 17-18 tiden giver dette et særdeles stort patientflow. 

De dage vi ikke tilbragte på operationsstuen var vi i ambulatoriet eller i skadestuen. 
I ambulatoriet fulgte vi speciallæger indenfor diverse subspecialer.  Effektiviteten var imponerende og nogle læger nåede at se 50-60 patienter på otte timer, så man 
måtte holde tungen lige i munden som medfølgende medicinstuderende, for ikke at blive hægtet af. Andre læger havde bedre tid og brugte meget energi på at under-
vise.  
I skadestuen, der blev delt med øjenlægerne, fik vi mulighed for at se patienter med blandede problemstillinger som eksempelvis: BBPV, akut otitis media, epistaxis 
osv. Specielt i skadestuen kunne vi selv få lov at se patienter og efterfølgende diskutere dem med en speciallæge. I fællesskab lagde vi så planer for videre udredning og 
behandling. Dette fik vi sommetider også mulighed for i ambulatoriet. Som dansk medicinstuderende skulle man lige vende sig til den mindre restriktive brug af CT-
scanninger og den høje frekvens af MRSA infektioner. Både skadestuearbejdet og ambulatoriedagene var utrolig lærerige og lægerne søde og imødekommende. 
Generelt er arbejdsmentaliteten imponerende. De yngre læger arbejder minimum 12 timer dagligt og går desuden stuegang lørdag, hvilket også forklarer hvorfor de 
bliver så dygtige og erfarne på forholdsvis kort tid.  En dansk 37-timers arbejdsuge er derfor overstået onsdag eftermiddag. Som regel slutter man dagen af med aften-
stuegang, ved en 17 tiden, når den sidste operation er overstået. Her foregår også overlevering til den yngre læge der har aften-nattevagten. 

Opholdet giver mulighed for at udvikle sig sprogligt, teoretisk og praktisk. Her er meget forskning og mange subspecialiseringer indenfor ØNH specialet samlet under 
et tag. Der er en diversitet i patienter indenfor ØNH-specialet, og så har vi ikke engang nævnt det amerikanske hospitalsvæsen, som er en oplevelse i sig selv. Køben-
havns Universitet dækker udgift til flybillet med maximalt 5000 kr. Alle andre udgifter som kost, logi, rejseforsikring og malpractice forsikring dækker man selv. Vi 
kan varmt anbefale opholdet for studerende med interesse for ØNH.

I tilfælde af spørgsmål, kontakt da en af kontaktpersonerne for udvekslingsaftalet: 

Læge Jiri Bartek på Jiri.Bartek@karolinska.se
Læge Robert Riis på Robert.Riis@gmail.com
Læge Emilie Garnæs på Emilie.Nyberg.Garnaes@rh.regionh.dk 
Professor von Buchwald på: Christian.Buchwald@rh.regionh.dk 

annoncer
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Guidet Meditation

Hvorfor???
Der er mange gode grunde til at meditere: 
• Mindre stress
• Lavere blodtryk, hjertefrekvens og  
 kolesteroltal
• Få mere ud af arbejde og sport
• Øget kreativitet
• Øget evne til at bevare fokus og 
 generelt at være mere i balance

Har du lyst til at prøve at meditere? 
Så har du nu muligheden

Meditationen er ikke religiøs, og vil være koncen-
treret om åndedræt, ro og fokus. 
1. tirsdag i hver måned
(datoer: 2/10 – 6/11 – 4/12 )

I Andagtsrummet  lok. 15.2.3
Kl. 15.15 – ca. 16.00
Alle er velkomne. 

Meditationen guides af 
Anders og Mikkel (medicinstuderende)

Medicinsk afdeling, Slagelse Sygehus søger:

Lægevikar til kortere eller længere vikariat (min. 3 måneder), som medicinsk hjælpevagt.
Du skal lave journaloptagelse på nye ambulante patienter samt skrive journaler på de akutte indlagte 
patienter. Du kommer til at deltage i det medicinske vagthold, der desuden bistår af 2 yngre læger og 1 
overlæge, alle tilstedet 24 timer.

Vi forventer, at du

- Har bestået 9. semester
- Evt. har erfaring fra tidligere vikariater

Vi kan tilbyde dig:

-En fantastisk mulighed for at få en bred medicinsk erfaring i trygt og lærerigt miljø
- Vagt under supervision 
- Et godt tværfagligt arbejdsmiljø

Stillingen er på ½ tid

Tiltrædelse hurtigst muligt

Din ansøgning skal sendes til: Sekretær Jannie Blok jabl@regionsjaelland.dk 
Såfremt du har nogle spørgsmål er du velkommen til at ringe på: 58 55 95 76

STUDENTERMEDHJÆLP: 
TOLK OG TRANSSKRIPTION 
PÅ FORSKNINGSPROJEKT
Forskningsprojekt om reproduktiv sundhed 

blandt etniske minoriteter på Afdeling for Social 

Medicin søger studentermedhjælp til tolkning og 

transskription i efterårssemestret 2012.

Din opgave

- Fungere som tolk under interview med kvinder 

med  oprindelse i enten Tyrkiet, Kurdistan eller 

Palæstina/Libanon (ca. 10 timer)

- Transskribere interviewet til tekst, hvilket vil 

sige at lydfilerne skrives ud i en Word fil på dansk 

(ca. 90 timer)

- Løn efter HK's overenskomst til 118,86 i timen 

+ feriepenge

Krav

- Familiær oprindelse i Tyrkiet, Kurdistan eller 

Palæstina/Libanon og taler sproget flydende

- Fleksibilitet ift. til planlægning og udførelse af 

interviews. Selve transskriptionsarbejdet kan 

du planlægge selv, dog skal et interview være 

afsluttet

indenfor en måned

- Alle semestertrin kan søge

Hvis dette har interesse, så kontakt Sarah Fred-

sted Villadsen; sfv@sund.ku.dk, 29 35 70 75

Med venlig hilsen 

Anne-Marie Nybo Andersen, læge, projektleder

Sarah Fredsted Villadsen, seniorforsker

Med venlig hilsen 

Anne-Marie Nybo Andersen, læge, projektleder

Sarah Fredsted Villadsen, seniorforsker

Studerende til forskningsår i Guinea-Bissau søges

Bandim Health Project søger medicin- eller folkesundhedsvidenskabsstuderende til forskningsår i Guinea-

Bissau i Vestafrika. 

Du har

• Interesse for international sundhed

• Mod på at bo et år i et af Afrikas fattigste lande, Guinea-Bissau

• Lyst til at forske i hvordan vi bedrer sundhedsforholdene i Afrika

• Evt. rejst i et eller flere lavindkomstlande

• Ambitioner om at skrive videnskabelige artikler på engelsk

• Viljen til at gøre en forskel

• Humor, talent for sprog og et varmt hjerte

Vi kan tilbyde dig

Et forskningsår på et dansk forskningsprojekt i Guinea-Bissau. Vi søger studerende til start vinter 2013, 

men vi er også interesserede i henvendelser fra folk, der gerne vil af sted senere.

De studerende bliver en del af et af to randomiseret studier, der omhandler effekten af tidlig mæslingevac-

cine, eller effekten af tuberkulosisvaccine til spædbørn født med lav fødselsvægt. Du vil samarbejde med en 

eller flere studerende, ph.d-studerende og seniorforskere fra både Danmark og Guinea-Bissau i et meget 

aktivt og krævende forskningsmiljø. Samtidigt får du mulighed for at opleve Vestafrika helt tæt på, lære 

et fremmed sprog og få nye bekendtskaber fra det afrikanske kontinent. De fleste af vores studerende pub-

licerer en eller flere artikler fra deres forskningsår.

Løn og dækning af øvrige udgifter søger vi i fællesskab.

Bandim Health Project (www.bandim.org)

Har eksisteret som dansk-guineansk forskningsprojekt i Guinea-Bissau siden 1979 og har over 400 videnska-

belige publikationer bag sig. Projektet er førende i verden på epidemiologiske studier af børnevaccinationer 

og langtidseffekter af børnesygdomme. Et af projektets vigtigste fund var, at en ny mæslingevaccine brugt i 

lav-indkomst lande var associeret med en fordobling i dødeligheden blandt piger. Denne opdagelse medførte, 

at vaccinen blev trukket tilbage og har dermed reddet mindst ½ million dødsfald om året blandt piger. Pro-

jektet følger regelmæssigt over 100.000 mennesker og registrerer dødelighed, sygelighed og en lang række 

andre faktorer, som gør det muligt at evaluere eksisterende og nye sundhedsinterventioner.

Hvis du er interesseret i at høre mere, kan du kontakte:

Lone Damkjær, Stud. med., forskningsårsstuderende ved Bandim Health Project: lonedamkjaer@yahoo.dk

Sofie Biering-Sørensen, Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, ph.d.-studerende ved Bandim Health Project: 

s.biering@bandim.org

Ansøgningsfristen er 20. oktober. Motiveret ansøgning inklusiv CV og karakterudskrift sendes til: 

s.biering@bandim.org

annoncer
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Hvorfor Supermand aldrig har haft sex
Han er prototypen på den ultimative helt; han er stærk, han kan ikke korrumperes, han er intelligent og ædel, han har en skøn, handlekraftig og smuk kæreste i Lois 
Lane, han er jomfru. Ja, du læste rigtigt - Jordens beskytter har aldrig haft sex. Hvordan kan det være, at denne alle kvinders drømmestud aldrig har fået hældt vandet 
af kartoflerne, spørger du. Det er et godt spørgsmål, da det virker ganske uforståeligt, men heldigvis har vi på MOK's redaktion redegjort for Supermand's jomfruelighed.

1. Forspillet ville slå Lois ihjel
Selv hvis Supermand nærede et ønske om at lave den dyre med Lois (og let's face it, det gør han; han har været hendes kæreste siden midt 50'erne), ville en lang række 
af hans fysiske karakteristika umuliggøre coitus. For det første har vi gang på gang set, at Supermand's hud kan få projektiler, laserstråler o.lign. til at prelle af, så vi kan 
roligt antage, at hans huds konsistens minder om en blanding af titanium og beton. Altså ville selv de mest kærlige bevægelser i nærheden af en blottet Lois for hende 
være som at blive gnubbet med en ikke-eftergivelig udgave af sandpapir. Desuden ville enhver øm bevægelse indebære risiko for knoglebrud og blødskader, da vi trods 
alt har at gøre med en mand, som kan presse sine hænder igennem stålpiller uden at anstrenge sig; det er usandsynligt, at det ikke ville gå galt i en opstemt situation. 
Skulle de komme ud over denne problemstilling når vi nummer to:

2. Klimakset ville slå Lois ihjel
Lad os antage, at Supermand og Lois faktisk har fået den horisontale tango til at fungere, og efter halvandet minut (Supermand kan lave kaninen RIGTIG hurtigt) er 
vores helt gået i krampagtig ekstase. Den orgastiske eksaltation får muligvis Manden af Stål til at miste selvkontrollen et øjeblik, og som den lidenskabelige elsker, han 
er, stønner han sin partners navn, mens han kigger hende i øjnene. Forskellen på Supermand og os andre dødelige er imidlertid, at vi hverken skyder dødsstråler ud 
af øjnene eller fyrer frostånde på det absolutte nulpunkt af, når vi blive ophidsede. Det gør Supermand. Uanset reaktionen ville Lois altså enten få frosset hovedet til 
en isterning eller smeltet sit ansigt ligesom ham nazisten i "Indiana Jones og Det Sidste Korstog." Selv hvis Supermand var i stand til at beherske sin eufori og dermed 
hverken frøs eller smeltede sin kæreste til døde, ville hans ejakulat blive skudt ud med samme kraft som en kaliber .50 Garrett finskytteriffel. Lois ville kort efter om-
komme af indre blødninger.

3. Befrugtningen el. graviditeten ville slå Lois ihjel
Men vi vælger alligevel at give Supermands sexliv en chance og opstiller et scenarie, hvor han både har behersket sig selv og har undgået at perforere og lædere Lois mel-
lemgulv, når vi den endelige, fatale problemstilling: Ved en gennemsnitlig udløsning frigives 70-125 mio. sædceller. Hos normale mennesker går langt de fleste af disse til 
grunde og kun en brøkdel når ind til den ubefrugtede oocyt. Men her er der tale om supersæd fra en mand, som kan overleve i vakuum i rummet eller i dvale under et 
bjerg i årevis, mens han kan flyve med lysets hastighed og trække planeter efter sig. Mon ikke hans sperma også er lidt udover normen? Dette medfører to risici; enten 
vælger sædcellerne at se højt på Lois' krops afgrænsninger og spreder sig som vinden a la fragmenterne fra en ananasgranat; fatalt. Ellers når næsten alle spermatozoerne  
ind til den underlegne, menneskelige oocyt, og disse sperma er fløjtende ligeglade med oocyttens kortikal- og zonareaktion; den membran er IKKE uigennemtrængelig 
for Supermands sæd. Altså risikerer vi, at Lois' kromosombidrag ikke blot får ét X eller ét Y fra faderen, men et sted mellem 70 og 125 mio. ekstra kromosompar. Da vi 
nu engang har med en superhelt at gøre, kan vi også godt tillade os at postulere, at det ikke blive en spontan abort, men en succesfuld super-befrugtning, som kommer 
til at resultere i et superbarn. Et superretarderet superbarn med alt, alt for mange kromosomer til blot at være trisomi 21.

Altså vil enhver af Supermands kødelige udskejelser ende i tragedie og/eller død, og da Lois stadig er i live og ingen retarderede supermongoler flyver omkring, kan vi 
altså konkludere, at Supermand aldrig har haft sex. Fryd.

gøgl

debat
There is something rotten in the 
state of Sundheds Denmark
 
For 43 år siden landede mennesket på månen. Siden hen 
blev computere allemandseje, og i dag styrer danskerne 
store dele af livet ved hjælp af smartphones, hvor kun 
fantasien sætter grænser for udviklingen. Denne evolu-
tion har dog ikke fulgt trit i det danske sundhedsvæsens 
IT-system. Realiteten anno 2012 er edb-løsninger, som er 
et uland værdigt, hvilket i sidste ende kompromitterer 
patientsikkerhed og medfører store samfundsøkonomiske 
omkostninger. Vi ønsker at oplyse det danske folk herom.  
Jon Foss-Skiftesvik (12.semester medicinstuderende og 
lægevikar)
Aske M. Bohm (12.semester medicinstuderende og 
lægevikar)
Som medicinstuderende og ansatte i diverse lægevi-
kariater de seneste seks år har vi fulgt den daglige 
arbejdsgang på mange af landets hospitaler. Her har vi 
været vidner til IT-systemer præget af lappeløsninger, 
der beslaglægger en urimelig andel af arbejdstiden for 
læger, sygeplejersker m.v. Opdelingen af sundheds-
væsenet i regioner, hvor hensyn til konkurrence mellem 
programudbyderne står højere end hensynet til gode 
løsninger, har påvirket både arbejdsglæden og kvaliteten 
af arbejdet særdeles negativt.
 Praktiserende læger vs. hospital
De praktiserende læger køber programmer fra forskel-
lige producenter – men hos din egen læge er kravet, at 
programmerne skal kunne tale med andre praktiserende 
læger – dette har aldrig været et ultimatum, når region-
erne og dermed hospitalerne har fundet IT-løsninger. Re-
sultatet er forskellige programmer for de samme opgaver 
afhængigt af, om du befinder dig  - på Fyn, Sjælland, i 
Hovedstaden eller forskellige dele af Jylland. Dette ville 
fungere fint, hvis ikke danske patienter dagligt blev 
transporteret på tværs af regionsgrænserne, grundet 
den nødvendige centralisering af specialefunktioner.
 Ensom taxatur
Tag f.eks. rygpatienten, der skulle flyttes fra et hospital 
på Sjælland til et hospital på Fyn på grund af en vigtig 
operation. Kirurgen ville forståeligt nok have røntgen-
billederne inden patienten lå på bordet. Da der er tale 
om to forskellige regioner og dermed to forskellige data-
systemer, som jo ikke kan tale sammen, ender en Cd-rom 
med røntgenbillederne på bagsædet af en taxa. Denne 
kører så 180km t/r på skatteydernes regning, og to timer 
efter kører ambulancen med patienten i samme retning. 

Måske mødte de taxaen på dens vej tilbage.
 Fax is the new black
Eller lægevikaren på et hospital i Jylland der skulle 
overflytte en patient til et andet hospital et stenkast 
væk. Men den højteknologiske elektroniske journal 
kunne ikke læses på modtagerhospitalet – det var jo en 
anden region med et andet system. Så den 50 sider lange 
journal skulle i stedet faxes, og for at gøre dette muligt 
var det først nødvendigt at printe den.  Som nyuddannet 
læge kan det være første gang, man ser, endog skal bru-
ge en faxmaskine. Måske skal der også indføres kursus i 
telex- og morsekommunikation på medicinstudiet?
 Venligst indtast brugernavn og kodeord
Ikke bare når det gælder kommunikation og overflyt-
ninger på tværs af regionerne, halter det. Også den 
elektroniske arbejdsgang inden for et enkelt hospital 
kan være dybt frustrerende. Som når man på et sygehus 
i Hovedstaden skal logge ind med 5 forskellige log-in og 
5 forskellige kodeord blot for at kunne skrive en enkelt 
indlæggelsesjournal. 3 af de 5 kodeord skal i øvrigt være 
af forskellig længde og med varierende antal bogstaver 
og tal. Det er indlysende, at man på en 17 timers vagt 
med over 20 indlæggelser kan bruge lang tid bare på at 
taste kodeord ind, for ikke at tale om hvor lang tid det 
så tager for computeren at åbne programmet. Forenin-
gen for Yngre Læger viste for nyligt, at forvagter kun 
tilbringer 25 % af deres vagt med patienterne og at hele 
8 % af tiden – og dermed også 8 % af lægelønningerne 
- spildes på at vente foran computeren. Alt dette mens 
patienterne venter og undrer sig over, hvor lægen bliver 
af.
 En uformel undersøgelse blandt 13 læger på en gy-
nækologisk afdeling i Region Hovedstaden udført af un-
dertegnede viser, at man i gennemsnit logger ind over 16 
gange på en enkelt dagvagt, og at lægerne venter foran 
computeren over et halvt minut hver gang. Det kræver 
ikke de store matematiske færdigheder for at forstå, at 
dette koster penge på nationalt plan.
Et sundhedsvæsen – et system?
Det er heller ikke sådan, at vi har et enkelt program, 
der kan gøre alt, f.eks. indeholde journal, medicinliste, 
blodprøvesvar, patologibeskrivelser, røntgenbilleder osv. 
Nej, vi har et program for hver enkelt af disse opgaver, 
som hver især kræver log-in, kodeord og dertil hørende 
ventetid.
 Man kan spørge sig selv, om ikke der findes andre lande, 
der har løst disse problemer? Jo, det gør der. Det danske 
sundhedsvæsen er til og med blevet tilbudt en gratis 

opensource-løsning fra det offentlige amerikanske Vet-
eran Affairs-system. At det er testet, anerkendt, brugt i 
et utal af lande og i øvrigt har vist sig at være synon-
ymt med 500 millioner dollar i årlige besparelser for 
militærhospitalerne i USA, er tydeligvis ikke godt nok 
for os. Ingen siddende politiker ønsker vel EkstraBladet-
overskriften med, hvor meget vi så har ”spildt” på 
udvikling og indkøb af de forhenværende systemer. Det 
er vel nemmere at udsætte større investeringer til dem, 
der tager over, når ens egen 4-års periode er overstået. 
At man i det lange løb ville have sparet betragteligt 
på blandt andet lægelønninger, taxature, indkøb af 
faxmaskiner og udgifter til patienterstatninger, synes 
ikke så vigtigt.
 Vi er et land med 5,5 millioner indbyggere delt ind i 5 
regioner, der ikke taler sammen. Region Hovedstaden 
har lige brugt 3 år og 2,7 millioner danske kroner på 
at udvikle nye hospitalsuniformer, og i stedet for at 
benytte denne dyrekøbte viden sætter Region Midtjyl-
land så i gang sit eget projekt med designkonkurrence, 
antropologer, testpersonel osv. for at udvikle sine egne 
nye hvide kitler. Kan man ikke klare at spare penge ved 
at købe ens T-shirts, er det måske forståeligt, at et fælles 
IT-system ikke er en realitet. 
Løsninger på problemerne bliver annonceret med jævne 
mellemrum, men alt, vi ser, er flere udgifter til lappeløs-
ninger uden det store perspektiv.
 Landets mest fuldendte teknologi
Rigshospitalet er stedet, hvor blegemændene, ifølge Lars 
von Trier, engang blev ”skiftet ud med læger og forskere 
og landets bedste hjerner og mest fuldendte teknologi”. 
Som medicinstuderende på Riget i dag kan man blive sat 
til at printe elektroniske henvisninger ud på papir, for 
så at scanne dem ind i den elektroniske patientjournal. 
Var dette, og alle de andre ting vi har nævnt, foregået 
i Mærsk, Novo eller Nordea, ville de IT-ansvarlige for 
længst have været forvist til nye jobs i det offentlige. 
Måske er det det, der er sket?
Astrid Krag, – we have a problem!

Af:
Aske Mathias Bohm, 12.semester medicinstuderende 
og lægevikar

Jon Foss-Skiftesvik, 12.semester medicinstuderende 
og lægevikar 
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

Pga. nedskæringer er jeg blevet nød til at rationalisere horoskob produktionen, så jeg har taget IKEA-modellen i 
brug på forsøgsbasis. I denne uge levere jeg råmaterialerne, men I må selv samle jeres eget horoskop.
Værktøjer: en normal terning (i mange på normal terning kan bruges http://www.random.org/dice/ - vælg en 
terning)
Man starter i første spalte og slår så tre gange, hver gang finder man sit terningslag i den næste spalte. f.eks hvis 
du er fisk og slår III, II og V er dit horoskop "Hvis du spiser banankage, så dør dtedive svaner, men det går galt."

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
I: Venus står på vinkel med   I:  Farven gul, så  I-III: nu bør du anskaffe en paraply.
II: Tre små dværge leger med   II:  Tranums frisure, så IV-V:  en homoseksuelt kat forfølger dig.
III: Det bliver ikke svært at finde  III:  En rektangel, så  VI: I denne uge vil gingers bringe dig held.
IV: Ny er det på tide du håndterer  IV:  Rensdyr, så 
V: Lige pludselig ligner dit værelse  V:  Justin Biebers DJ, så  
VI: En mand ved navn Rudolf har  IV:  dit skema, så   

Fisken
19. feb. - 19. marts
I: Hvis du more dig med lim, så  I: bliver vejret godt, men I: det går godt
II: Når du løber hurtigt, så   II: dør tredive svaner, men II: det går okay
III: Hvis du spiser banankage, så  III: forfølger ænder dig, men III: det skal nok gå
IV: Hvis du ser en mand iført blå bukser, så IV: rapper du, men  IV-VI: det går galt.
V: Hvis du kommer til tre forlæsninger, så V: bager din more en tærte, men 
VI: Når elefanter på flugt forvirre dig, så VI: retter en tam los din kandidatopgave, men

Vædderen
20. marts - 19. april
I: aldrig nogensinde   I: vil der ske noget   I: interessant for væddere.
II: Ikke før ragnarok   II: vil der hænde noget  II: spændende for væddere, overhovedet.
III: Hvis helvede fryser til  III: vil der udfolde sig noget  III: tilnærmelsesvist nyt for væddere.
IV: Når to paralelle linjer krydser IV: vil der forkomme noget  IV: begivenhedsrigt for væddere.
V: På fnirdag   V: vil der udspille sig noget  V: nogenlunde sensationelt for væddere.
VI: I omvendtland   VI: vil skæbnen vise noget   VI: som helst for væddere.

Tyren
20. april - 20. maj
I: På en regnvejsdag i næste uge I:  vil du blive våd   I-VI: så tag regntøj på.
II: Mellem 14.15 og 14:55 på mandag II:  vil farven blå imponerer dig  
III: Når fem gæs går foran dig  III:  vil dine følelser blusse op 
IV: På din vens fødselsdag  IV:  vil du pudse din næse  
V: Når der går et lys op for dig V:   vil din mor ringe dig op  
I: På næste toiletbesøg  VI  vil du læse en artikel om dysfunktionelle gøglere

Tvillingen
21. maj - 20. juni
I-VI:  Dit horoskop i denne uge  I-V:  er ret    I-VI: forudsigeligt. 
     VI:  er lidt

Krebsen
21. juni - 21. juli
I: Din uddannelse   I: vil blmostre op   I-III: så pas på pengene.
II: Dit følelsesliv   II: vil vinkles i forhold til mars IV-V: så penge er dødsensfarlige.
III: Dine tanker om dig selv  III: vil tage fart   VI: så du lytter til Dan Túrell
IV: Dit hobbyprojekt   IV:  vil langsomt degenerere  
V: Din finansielle situation  V: vil gå i sig selv   
VI: Dit kæledyr/tamaguchi  VI: vil forblive uændret  

Fortsættes på næste side...

horoskoper
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Løven
22. juli - 22. aug.
I: Din facination af   I: origami, vil   I: blive din undergang, billedligt talt.
II: En snigende fornemmelse af II: mongolsk strubesang, vil  II: kalde dig til nepal, modstå kaldet.
III-IV: Dine venners indgroede had til III: blikhøns, vil   III: resultere i selvransagelse.
V-VI: Din stigende afsky for  IV: korrekt gramatik, vil  IV: ikke have den store indflydelse på dig.
     V: integral regning, vil  V: betyde alt for dig, men kun i 2 minutter.
     VI: dyrevelfærd for rotter, vil   VI: blive undervurderet. Groft.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
I: På nuværende tidspunkt  I: vil der ske noget   I: sjovt, du læser vædderens horoskop.
II: Et par dage efter du læser dette II: vil der hænde noget  II: medium interessant der involvere korn.
III: Netop i morgen   III: vil der udfolde sig noget  III: ret vildt, men upræcist.
IV: Præcis 213 timer fra nu  IV: vil der forkomme noget  IV: med ctrl+c, ctrl+v.
V: Lige om lidt   V: vil der udspille sig noget  V: der handler om Warhammer 40k.
VI: Ved næste fuldmåne  VI: vil skænen vise noget   VI: som du vælger at ignore.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
I: Det mystiske ved din situation I-III: er    I: at det er farligt med svaner.
II: Det du ikke har tænkt på  IV: bør være   II: at det er sjovt når du tænker over det.
III: Det omvendte af det du gerne vil V: bliver opfattet som  III: at det er grineren i omvendtland.
IV: Det nye i din tilværelse  VI: bliver konfronteret med  IV: at det er lidt ligegyldigt.
V: Det virkeligt mærklige i dag      V: at det er en god vinkel på jernmalm.
VI: Det der irritere dig voldsomt       VI: at det er træls over en længere periode.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
I: Et sted i jylland   I: vil din fortid hjemsøge dig  I: men det vil ikke bekymre dig.
II: På Nykøbing Falster Sygehus II: vil tre høns følge efter dig  II: og det er der ikke noget at gøre ved.
III: I kødbyen   III: vil bønder gøre oprør  III: men det vil ikke gå dig på.
IV: På et slot i trnasylvanien  IV: vil  fjorten hvide svaner flygte IV: og det vil blive et problem.
V: På en ubestemt ø i stillhavet V-VI: vil sabeltigeren genopstå  V: og du vil lære meget af det..
VI: På et værtshus nær ved gammel strand      VI: men der bliver ikke taget tid på det.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
I: Nu er det på tide at  I: Du holder op med at  I: sove under sex..
II: Snart bør du overveje at  II: Du tænker over at  II: spise dampet birk.
III: Det er snart ved at være tid til at III: Du holder op med at  III: tage dit horoskop seriøst.
IV: Det er ikke i denne uge at  IV: Din læse makker beynder at IV: giner med mad i munden.
V: Uanset hvad, så er det tid til at V: Dine forældre stopper med at V: stjæle.
VI: Du skal tænke på at  VI: Et hamster du kender begynder at VI: hyperventilere når du taler.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
I: Fisk    I: vil øge din vægt   I: I morgen
II: Mel    II: kan hjælpe med din eksem  II: senere i aften.
III: Bagt æg    III: bør give dig stof til eftertanke III: snart.
IV: Våd mursten   IV: vil give dig velvære  IV: på et uspecifikt tidspunkt.
V: Et kilo grus   V: kan skræmme dig fra vid og sans V: ved næste solformørkelse.
VI: Rejemadder   VI: Er ikke specielt interessant  VI: nsæte gang du ser Gray's Anatomy.
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HENAD:
 
1. Johannes' åbenbaring handler om.... 
3. Dette organ udfører samme funktion for 
blodet, som lymfeknuder gør for lymfen - på 
latin, tak! 
8. Uparret kranieknogle, som sidder lige 
midt i fjæset. Dér. 
11. I klinikken kaldes lig. teres uteri ofte..... 
15. H'et i 'HE-farvning' står for... 
16. Denne virus gør kål på dine CD4-celler 
19. Dette er fællesnævneren i titlerne på en 
række erotiske danske film fra 60'erne og 
70'erne 
21. Sundhedsfagligt personnel, som går sær-
ligt op i korrekt sidde- og arbejdsstilling 
22. Dette protein er skyld i erytrocytternes 
mærkværdige form 
23. Afsnit af arvemateriale, som ikke koder 
for noget, kaldes... 
29. Denne MEGET store multinukleære 
celle danner fosterets epitheliale afgrænsn-
ing mod embryonale villi 
31. Når baby ligger med numsen nedad i 
mors mave, ligger den i ....... 
32. MOKs nyeste praktikantpige hedder.... 
33. Rørknoglers længdevækst ophører, når 
disse strukturer forsvinder 

NEDAD:

2. Denne type antibiotika er førstevalg ved 
behandling af listeriainfektioner 
4. Denne type brusk findes i discus triangu-
lare 
5. Frigørelse af gasser i rostral retning fra 
øvre GI-kanal (på latin, tak) 
6. Hvis der findes under 150 milliarder af 
denne type celler per liter blod, så er der 
forhøjet risiko for en lang række blødning-
stilstande 
7. "Blodforgiftning" er i virkeligheden en fe-
jlagtig folkelig betegnelse for denne tilstand 
9. Denne type gener kan forårsage kræft, 
hvis de udsættes for gain-of-function-muta-
tioner 
10. Ambitus eminens på os sacrum kaldes..... 
12. Erhvervet fibrindannelse og trombo-
cytaflejring i mikrocirkulationen, eksempel-
vis i forbindelse med transfusion af inkom-
patibelt blod 
13. Fra denne film kommer udtrykket "blue 
steel" og "Hansel. He's so hot right now!" 
14. Særdeles vanskelig operation ved cancer 
i caput pancreatis 
17. Dette celleadhæsionskompleks binder til 
laminin 
18. Disse særlige neuroner findes i stort 
antal på grænsen mellem cerebellums cortex 

og medulla 
20. Klassifikation af collum humeri-frak-
turer 
24. M. biceps brachii fremkalder bl.a. denne 
bevægelse i albueleddet 
25. En bilateral læsion af denne struktur i 
CNS kan tæmme en los. Seriøst. Den bliver 
fuldstændig tam. Jeg kunne mega godt 
tænke mig en los. Men den skulle ikke være 
tam, den skulle være goddamn fierce. 
26. Denne organisation er et bedre og bil-
ligere alternativ til Aspiri 
27. Retina kan inddeles i så mange fordømte 
lag... 
28. Denne mand har lagt navn til en hyppig 
håndledsfraktur 
30. Denne Joseph anses som værende anti-
septikkens fader 

Af Peter "Kraken" 
James/MOK-red


