
GENERALFORSAMLING

En perfekt aften med mulighed for at høre mere om FADL, blive underholdt og have en festlig aften i selskab med 
dine medstuderende og FADL København!

Lækkert mad og drikke samt sprøde toner fra de gode DJ´s.

Komikeren Geo hopper på scenen og giver en humoristisk 

beskrivelse af hvordan han oplever sundhedsvæsenet.

After-party

Dagsorden ifølge vedtægterne – din mening tæller!

Fredag 10. oktober kl. 17 i Studenterklubben på Panum

HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk

 STEM allerede fra 6. oktober på dine foretrukne  kandidater til FADL’s repræsentantskab: mit.fadl.dk

Vi glæder os til at se dig

FADL, Foreningen af Danske Lægestuderende, Københavns Kredsforening ·  www.fadl.dk
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Aktiv Kardiologi for Studerende
Bamsehospitalet
Basisgruppen for oplysning om organdonation
Dematologisk Selskab for Studerende
Basisgruppen for intern Medicin
Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende
Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi 
og Obstetrik
International Medical Cooperation Committe
Kristne Medicinere
Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
Medicinstuderende Interessegruppe for Radiologi
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
Psykiatriinteresserede Medicinstuderende
Panums ORTOpædkirurgiske Selskab
Panum Underwater Club
Panums Ungdoms Forsker Forening
Rusvejledningen for Medicin
Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
Studerendes Almen Medicinske Selskab
Studerendes Anæstesiologiske og traumatologiske selskab
Scorebogen
Sundhed for Alle
Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
Studenterklubben
Studerendes Organisation For Akutmedicin
Studerendes Organisation For Industri- og Erhvervsinteresserede
Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

www.aks-kbh.dk
www.bamsehospitalet.dk
www.donaid.dk

www.eorta.dk
www.forniks.dk
www.gynobs.nu

www.imcc.dk

www.mira-kbh.dk
www.mok.dk
pippi.wordpress.com

www.portos.dk
www.puc.nu
www.puffnet.dk
www.rusvejleder.dk
www.saks-kbh.dk
sams.dsam.dk
www.sats-kbh.dk
www.scorebogen.com

www.studklub.dk
sofas.dk
sofiekbh.wordpress.com
www.soenhks.dk
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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

Erik Anna Martha Kasper Aaa Dennis Simon

Mille (Ansv.red.) Markus Jonas David Peter James

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 / net-udgave ISSN: 1904-7827 
Panum Instituttet, bygn. 1.0.11 
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N.    
Tlf: 35 32 64 04 / 27 38 37 82 
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://www.mok.dk

Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K

Oplag: 1500

Regler for indlæg findes på mok.dk

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

Ansvarshavende redaktør: Mille Kyhn Andréa
(mille@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Danne uges forside: 
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MOK UDKOMMER
MånedsMøde i MR se side 13
MånedsMøde sATs – se side 15

sundhedspoliTik ved uAeM – se side 13
sATs kuRsus i AkuTTe pRoceduRe – se side 15
MånedsMøde i sexekspRessen – se side 14

lAAAAAAAnG FRedAGsBAR – se side 3
pAnuMMesTeRskABeRne i FodBold – se side 14

Mille TAGeR Til FAlsTeR – se på FAlsTeR

Mille koMMeR (FoRMenTliG) hjeM FRA FAlsTeR – se på 
FAlsTeR

MOK DEADLINE KL. 12:00
AFsTeMninG Til FAdl’s RepRæsenTAnTskAB åBneR – se 
side 8-12

Mille BoRTGiveR sTAdiG To ReoleR – se din FReMTid

Basisgrupper

Mangler vi en basisgruppe? Send informationerne til mok@mok.dk

Revy

VIL DU VÆRE MED I REVYEN 2015?

SÅ HOLD KÆFT OG GÅ DIREKTE TIL SIDE 6.
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NYE DATOER
Har du lyst til at lære ørekirurgi?
Forsøgsdeltagere søges til virtuel simulationstræning

Som en del af et ph.d.-projekt om virtuel simulationstræning søges lægestuderende, 
der frivilligt har lyst til at tilbringe 3 timer i en ørekirurgisk simulator. Du kommer til 
at stifte bekendtskab med den komplekse anatomi i tindingebenet, hvor den tætte 
relation til dura, sinus sigmoideus, n. facialis, chorda tympani, buegangssystemet og 
mellemøreknoglerne udgør kirurgiske udfordringer ved fx cochlear implantation og 
cholesteatom kirurgi.

Simulatoren er udviklet på Rigshospitalet/Gentofte Hospital og vi er i fuld gang med 
at videreudvikle simulatoren og har derfor brug for flere lægestuderende til at lære 
ørekirurgi i simulatoren.

Det foregår om eftermiddagen i Teilumbygningen ved Rigshospitalet (CEKU) enten 
14. eller 15. oktober fra kl. 16 til 19 hvoraf størstedelen af tiden bruges hands-on i 
simulatoren.

Alle uanset semestertrin er velkomne - tilmeld dig på http://goo.gl/v0SxEr

Med venlig hilsen
Steven Andersen,
Læge og ph.d.-studerende
Øre-, næse og halskirurgisk afdeling, Rigshospitalet/Gentofte Hospital
og Simulationscenter Rigshospitalet.

stevenarild@gmail.com

Har du lyst til at arbejde med epidemiologisk forskning inden 
for muskelskeletsygdom?

Så er du måske vores nye praktikant/forskningsårs-studerende/specialestuderende.

Vi er en enhed, voksnes sundhedsadfærd og helbred, på Statens Institut for Folkesund-
hed, Syddansk Universitet, som primært arbejder med epidemiologisk forskning inden 
for foreskellig sygdomme og livsstilsfaktorer som rygning, alkohol og fysisk aktivitet. 

I 1991 indsamlede vi på Statens Institut for Folkesundhed oplysninger om den danske 
befolknings muskel- og skelethelbred, som omfatter oplysninger om smertelokalitet, 
konsekvenser, behandling, livsstil, arbejde og øvrige helbredsoplysninger og informa-
tion om de næsten 5.000 deltagernes subjektive opfattelser af deres muskel- og skel-
etproblemer. Via sammenkørsel med diverse registre kan information om deltagerne i 
den mere end 20 års lange opfølgningstid tilvejebringes.

I dag ved vi ikke nok om hvordan det går personer, der har muskelskeletsmerter: hvad 
er konsekvenserne i form af forbrug af sundhedsydelser, indlæggelser og operationer 
og hvilke sociale konsekvenser i form af sygemeldinger og tidlig pensionering oplever 
danskere med muskel- og skeletbesvær? 

Vi søger 1-2 praktikanter/forskningsårs-studerende/specialestuderende, som har 
lyst til arbejde med disse data. 

Vi forestiller os et indledende arbejde, der består i at kigge på muskelskelet data, fx 
beskrive populationen i forhold til forekomsten af muskel- og skeletlidelser og studere 
forløbet og prognosen for danskere, der rapporter muskel- og skeletlidelser i i forhold 
til forskellige endemål (fx komorbiditet). Det vil afhænge af tidsrammen, hvor langt 
man kan nå, men uanset er det et mål at skrive en videnskabelig artikel om resul-
taterne. 

Den rette person er analytisk stærk og meget epidemiologisk interesseret. Det er en 
fordel at have lavet andre kvantitative projekter før, men ikke et krav. Du skal have lyst 
til at skrive en videnskabelig artikel på engelsk. Vi forestiller os, at du studerer indenfor 
det sundhedsvidenskabelige felt som fx medicin eller folkesundhedsvidenskab.

Statens Institut for Folkesundhed er en god og spændende arbejdsplads, med dygtige 
og engagerede medarbejdere og et godt arbejdsmiljø.

Hvis du er interesseret, så send en mail til forskningsleder Janne Tolstrup 
(jst@si-folkesundhed.dk), med cc til Marie-Louise Mølbak 
(mlmo@si-folkesundhed.dk) med din motivation for at søge, evt. erfaring, tidsramme, 
og dit karakterudskrift vedhæftet inden 15. oktober 2014. 

Stud. Med. søges - Studentermedhjælper på Kompetencecenter 
for Transkulturel Psykiatri
Stud. Med.’er søges som studentermedhjælpere på Kompetencecenter for Transkulturel 
Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup. Vi er et hold bestående af ca. 10 medicinstuder-
ende, der søger 2 nye medlemmer fra slutningen af oktober 2014. Holdets arbejde på 
Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri er i forbindelse med flere randomiserede 
kliniske undersøgelser, som har til formål at beskrive det komplekse symptombillede 
hos målgruppen, vurdere behandlingseffekt samt undersøge patienttilfredshed. Målet 
er udvikling af nye behandlingsmetoder, der vil styrke og effektivisere indsatsen over 
for en af psykiatriens mest udsatte patientgrupper. 
Vores opgave som studentermedhjælpere består i at teste patienterne for angst og 
depression efter Hamilton Rating Skemaer. Vi er blindede for patienternes behandling, 
og er således ikke inde over hverken behandling eller forskningsarbejdet. Til gengæld 
får man stor erfaring i vurdering af depression og angst, samt samtaler med mange 
meget dårlige patienter.
Vi arbejder meget selvstændigt, så det forventes, at du er i stand til dette. Vi er som 
hold meget vellidte på afdelingen, og kan altid kontakte lægerne på afdelingen ved 
tvivlsspørgsmål. Du vil blive oplært i form af en gennemgang af de brugte skemaer, en 
fællesrating samt to aflønnede følgevagter. 
Vi dækker som udgangspunkt vagter hver uge tirsdag og torsdag fra 9.00 - 16.00, samt 
undertiden ekstravagter onsdage. Dette vil betyde, at du har 1-2 vagter om måneden. 
Herudover er der 3 fællesratings pr. semester som ligger på onsdage, hvor det også 
forventes at alle på holdet deltager.
For at ansøge kræver det, at man er Stud. Med. på 3.-10. semester fra efterårssemestret 
2014. Desuden skal man komme til fællesratinger onsdag d. 29. oktober og onsdag 
10. december 2014 kl. 13-15, samt tage to følgevagter i løbet af november (evt. 
december). Det forventes at du kan tage dine første selvstændige vagt fra januar 2015, 
og at du kan blive på holdet i minimum 1 år.
Ved ansøgning vil interesse og erfaring inden for psykiatrien og/eller transkulturelt 
arbejde prioriteres højt. Motiveret ansøgning, CV og eventuelle spørgsmål sendes til 
hamteam@gmail.com.
Ansøgningsfristen er fredag d. 3. oktober 2014 kl. 12.00. Du får svar på din ansøgn-
ing senest mandag d. 6. oktober. 
Der vil være ansættelsessamtaler mandag d. 13. oktober kl. 17.00-20.00.

Går du med en drøm om at undervise medstuderende, så kig 
nærmere her. 
SupKu søger nye undervisere i hjertelunge fysiologi samt farmakologi på hhv. 4.  og 5. 
semester
Vi er en gruppe af medicinstuderende, der laver billige eksamensforberedende kurser 
til vores medstuderende. Formålet er at klæde de studerende på til eksamen ved at 
lave en overskuelig, men grundig gennemgang af pensum. Det er ikke et krav, men 
en fordel at have beskæftiget sig med undervisning før.  Kursuspriserne holdes lavest 
muligt, hvilket betyder lønnen er 120 kr. pr. time uden forberedelsestid. Du kan læse 
mere om Supku på www.supku.dk
Foruden at vi alle sammen har et stort fagligt engagement tilfælles er vi en social 
gruppe, der laver forskellige hyggelige engagementer. 
• Kurset i hjertelungefysiologi forventes afholdt på to dage med i alt 10 timer.
• Kurset i farmakologi forventes afholdt på en dag på i alt 5 timer. 
Hvis det lyder som noget du er interesseret i så skriv en ansøgning til logistik@supku.dk
Ansøgningsfrist 15. oktober.
Hvis du brænder for at undervise i et emne vi ikke allerede tilbyder (se evt. supku.dk) 
skal du ligeledes være meget velkommen til at sende en ansøgning.
Vi glæder os til at høre fra dig. 
   Mvh. SupKu

Grundet dårlige undskyldninger fra både Scorebogen og Scorebogens medlemmer har 
vi ikke taget billede til alle holdene! Derfor tager vi billede af hhv. 11. og 12. igen.

11. semester int., RH 2.06.1, kl. 1000

12. semester rul 3, RH 4.07.4, kl. 1100

Man kan få taget løsbilleder, 
frisemester og bare billeder 

til fredagsbaren i oktober 
kl. 1700-1830

led efter scorebogstrøjen!

Fredagsbar på fredag!!!! W00T!!! DET BLIVER EPIC!!!

DET SKER FREDAG KL. 11:00 til 23:59!

GLEM IKKE AT DØREN LUKKER KL. 23:00

DER KOMMER OGSÅ EN HELT NY BAR! MERE INFO NÅR I FØRST ER 
DERNEDE

SE TIL VENSTRE FOR AT SE HVORNÅR 
SCOREBOGEN TAGER BILLEDER

HENRIK KOMMER, SÅ HUSK AT 
HILSE PÅ VORES LOKALE HOBBIT!

HILSEN "AESCHACK" PÅ SNAPCHAT
(TILFØJ MIG)
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Sisyfos var nået op på bjergets top og kunne trække vejret let og frit. Heroppe varmede 
solen sjæl og legeme. Herfra var der endelig udsigt til det forjættede land. Stenen havde 
kortvarigt lagt sig til hvile ved hans fod, men mindede, skønt i overgiven lykkerus, Sisyfos 
om, at end ikke træer vokser ind i himlen. Jørgen Sederberg-Olsen havde i førstedels sidste 
semester spurgt mig, om jeg ville være med i en læsegruppe på tre, og det fungerede 
både hyggeligt og fagligt udmærket. Han og jeg fik til første dels eksamen omkring 75 
points, én bestod lige med 40 og én dumpede med 24. Karakterskalaen gik fra plus 16 til 
minus 22, skulle bestås med et gennemsnit på 8. Endnu engang var alt forandret. (Fig. 3.1)
På en måde steg vi direkte ud af de teoretiske fags splendide isolation i lærdommens 
elfenbenstårn og ind til den nærgående virkeligheds obskønitet i klinikken og på 
sektionsstuerne. Igen skulle vi gennemløbe et hamskifte. På første del havde vi lært os 
at anskue menneskets form og funktion frigjort fra personen. Nu skulle vi bruge netop 
denne viden til at indse fejlfunktionernes påvirkning af form og funktion samtidig med, 
at det blev vores kald, at reintegrere helheden hos den konkrete person som patient, der 
på samme tid skulle forstås som form og funktion og respekteres som et intakt hele, det 
subjektive mål for helbredelse og medfølelse, trøst og håb.        

På anden del var der ikke blot en håndfuld, men et par dusin professorer. Alle var de flittige 
og dygtige mennesker, men få verdensberømte. Der var tre fag, der var grundlæggende 
for de kliniske fag: patologisk anatomi, som byggede videre direkte på første dels anatomi, 
almindelig patologi, som introducerede mikrobiologien og dens betydning for menneskets 
infektionssygdomme og farmakologien, der anknyttede til både kemi, biokemi og fysiologi. 
Klinisk fysiologi var under udvikling fra de intern medicinske subspecialer, men havde 
ingen formaliseret undervisning. Klinisk biokemi, laboratoriefaget, fik en professor, men 
ingen eksamen. 

Det samlede pensum var af overvældende størrelse med en sluteksamen i næsten alle 
fag i løbet af bare to måneder. Trods den tilsyneladende fragmentering havde anden 
dels pensum den store fordel, at alt vedrørte den samme emnekreds, den videnskabeligt 
baserede forståelse af diagnose og behandling af menneskets sygdomme, og således 
gik alle fagene samtidig med de kliniske erfaringer op i en højere enhed, den lægelige 
kompetence. To fag, retsmedicin og hygiejne supplerede denne kompetence med 
bevidstheden om fagenes samfundsmæssige grænseflader, mens de mange tilbud om at 
fungere som studentervikar for læger introducerede den kliniske praksis virkelighed og 
ansvar i lægegerningen på en erfaringsskabende, lærerig og befrugtende måde. Anden 
del af medicin var endnu dengang en lystrejse. 

Mens vi på første del alle havde været fælles om hovedmængden af erfaringer, blev vi 
på anden del splittet op i mindre grupper med volontørtjenester og praktikanttjenester 
på forskellige hospitalsafdelinger i kirurgi og medicin i fulde semestre, i obstetrik og 
gynækologi i én måned, og i de ”små” fag, oftalmologi og otologi gaves korte kurser og i 
pædiatri, dermatologi og neurologi to ugers praktikanttjeneste. Den enkelte studerende 
fik på denne måde hver sine erfaringer fra mange forskellige kilder og benyttede vel også 
tilbuddene ret så forskelligt, men endte dog som hovedregel med at erhverve den for den 
lægelige habitus nødvendige basale viden som i lige grad bestod i forståelse og paratviden, 
mens det mere var overladt til den enkelte at udvikle en eksistentielt-etisk holdning til 
medmennesket som patient. 

Den tidligere udbredte kollektive lægelige holdning var blandt de medicinstuderende 
i begyndelsen af 1960’erne anfægtet af en ny tids politiske forandring med kimen til 
68-oprøret, der dels i makrokosmos for nogle udtrykte sig som en vilje til radikal ændring 
af samfundet, gerne med voldelige midler (revolution), og dels i det lægelige mikrokosmos 
i ønsket om at ”normalisere” lægerollen, hvilket betød, at læge og patient skulle og burde 
være ligestillet. Den sidste åbning blev vel modtaget af blandt andet dagbladet Politiken, 
der end ikke veg tilbage for at opildne til et regulært lægehad, som efterhånden også i 
nogen grad kom til at præge Den almindelige danske Lægeforening gennem en fagpolitisk 
splittelse.     

Som en heterogen gruppe fulgtes vi ad gennem disse år. Gruppens oplevelser kan ikke 
underkastes nogen ensartet dækkende beskrivelse, dels fordi vi oplevede noget forskelligt, 
og dels fordi vi oplevede det, vi oplevede helt forskelligt. Og dog oplevede vi alle noget, der 
var så forskelligt fra det, alle de andre studerende ved universiteter og højere læreanstalter 
oplevede, at det individuelt særegne også indeholdt det alment lægelige. Som ledetråd 
vil jeg derfor tage nogle oplevelser frem fag for fag, professor for professor, således som 
det blev min oplevelse,…andet er ikke muligt.

Volontør på Rigshospitalet. 
Den første februar 1961 trådte jeg med højstemt sind og med hjertet oppe i halsen for 
første gang gennem Rigshospitalets port og videre ind til venstre ad indgangen til den 
myndige professor Erik Husfeldts (Fig. 3.2) kirurgiske afdeling D, hvor man udelukkende 
mødte venligt organiserende mennesker, fik udleveret kitler og første reservelægen Hans 
Christian Engell (1920-2010) gav os retningslinjer for, hvad vi kunne forvente af afdelingen, 
og for hvad afdelingen forventede af os. 
Vi kunne forvente at blive introduceret 
til lægens værksted, til sygdommens 
ansigt, til patientens kval, og til 
lægens måde at spille sin rolle i 
forhold til det syge medmenneske. 
Vi kunne med andre ord forvente at 
blive præsenteret for situationer, som 
vi selv i tiltagende grad skulle lære at 
håndtere. Ufattelig megen viden fik 
vi plukvis del i samtidig med, at vores 
egen holdning umærkeligt ændredes 
til det ønskelige for en læge. Første 
dels tvekamp med stoffet var afløst af 
en læring, som den luft vi indåndede 
i klinikken var mættet med. Af 
os forventedes tilstedeværelse, 
opmærksomhed, tålmodighed, 
anstændig t i lbageholdenhed, 
relevante, og helst ikke for tåbelige 
spørgsmål, og udholdenhed i arme 
og ben under tålmodig assistance 
ved operationer.

På operationsstuerne oplevede vi alles koncentration om præcis det sted i patientens 
legeme som lyskeglen ramte med lejlighedsvise kommentarer under det grønne klæde, 
hvor anæstesisygeplejersken fulgte patientens respiration og kredsløb. Tonen var fri (Fig. 
3.3). Da en ung pige havde fået taget sin blindtarm, lød det fra kirurgen, at så kan kæresten 
jo give arret et lille kys, når han alligevel er i gang. For første gang kunne man lugte frisk 
benmel fra et menneske og mærke vægten af forhenværende kontorchef Mortensens 
amputerede ben. Da jeg spurgte, hvor jeg skulle gøre af benet, var svaret, ”giv det til katten”.  
Udtrættet af at have hængt i en sårhage i en times tid for at løfte den højre ribbenskurvatur 
på en fordrukken københavnsk dagbladsredaktør, var belønningen at se den grufulde 
udsæd af gule metastaser i en grønlig skrumpet lever. Sygdommens hæslighed og kort 
efter nekrologen i dagbladene, der koblede det hele menneskes liv til operationsstuens 
klausur, hvor medmennesket for en tid udelukkende er repræsenteret som en ting. 

H.C. Engell var i sit es ved hylen og skrigen fra skadesstuen, hvor en ældre kvinde er bragt 
ind med  åbent brud af begge ben lige under knæene efter mødet med en sporvogns 
puf ved Østerport Station. Hun ligger og skriger med underbensstumperne strittende 
vinkelret ud, men stadig med sin sorte stråhat hængende fast i hattenålen og tasken fast 
knyttet i hænderne på brystet, endnu nødstedt i ingenmandslandet mellem person og 
patient. Skadesstue-personalet i en eksplosion af kyndigt samvirke om at få patienten 
hurtigst muligt på operationsbordet, et vel koreograferet, næsten smukt eksempel på et 

I tredje del af erindringer fra lægestudiet i København omkring 
1960 af Leif Sestoft tages fat på de kliniske fag som volontør i 
seks måneder på Rigshospitalet. Tegningerne er fra ’Bugpressen’ 
(BP) udgivet af eksamensholdet lige inden sluteksamen. 
Billedredaktion ved Troels Kardel.

Fig. 3.1.  [I/II]  

DE BYGGEDE RIGET. Bygningen af det nye Rigshospital startede, som skildret af Jørn i BP høsten 1962, med 
at hele røntgenbygningen i midten med kælder og det hele i næsten fuld funktion blev rullet frem i 
udgravningen mellem kirurgisk fløj til venstre, dvs. sydsiden, og medicinsk fløj til højre. Da 
centralkomplekset i Grønnegården kunne tages i brug, rev man først sengepavillionerne antydet bagtil ned. 
Siden kom turen til de øvrige bygninger. Lægerne fortil til venstre er Husfeldt og Hasner. Dahlokoon-gruppe 
med Dahl-Iversen i kamp med tyktarm. Det er Eggert Møller som skal skrive autograf og Tybjærg Hansen, 
som kommer rullende med et EKG apparat. Det er hans store dollargrin. 
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Fig. 3.2. Kirurgisk professorstuegang med Erik Husfeldt (1901-1984), oversygeplejerske og Frederik 
Therkelsen (1906-1976) på slæb. Poul Ranløv i BP våren 1960. 
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Fig. 3.3. Mogens Andreassen (1911-2002). John Bestle i BP våren 1962. 
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professionelt teamwork, alles glæde ved koncentreret at yde sit og den samlede aktivitets 
triumf ved at redde patientens liv og førlighed. Dr. Engell som forbillede med engagement 
og urokkelig ro.   

Efter stuegang med professor Husfeldt udspilledes endnu et skue, inspireret af afdelingens 
militære adfærdsnormer, i moderat, men dog målbevidst tempo, ad den vestlige 
længdegang, med generalen, Husfeldt, forrest, lidt bagved på professorens højre og 
venstre side, henholdsvis værdig selvbevidst oversygeplejerske med enkelte papirer og 
professorsekretæren med bunken af journaler i hænderne. Derefter kom den assisterende 
overlæge Mogens Andreassen (Fig. 3.4), første reservelæge H.C. Engell, en klinisk assistent, 
H.J. Fenger, anden reservelæger, faste kandidater, turnuskandidater, og endelig en lidt 
uregerlig flok af volontører, lidt ude af trit og endnu uden fast målsætning  men ivrigt 
snakkende, en snak, der ophørte i samme sekund kolonnen drejede ind i professorens 
store hjørnekontor. 
Tre måneders konfrontation med patientens virkelighed stillet over for kirurgiens midler og 
mål, men samtidig lidt vildledt af den megen snak om afdelingens hverdags speciale-mystik 
såsom Steno-Fallots tetralogi,  transposition, en Eisenmenger,  Taussig-Blalock operationer 
med hjerte-lungemaskine i sin tid introduceret herhjemme af Engell efter et studieophold i 
Philadelphia (men professor blev han aldrig!). Mere jordnær var diskussionen om tobakkens 
sammenhæng med lungecancer. På trods af at mange af de vrag, der blev kørt ind på 
operationsstuen til thoraxkirurgiens prøvelser, ganske åbenlyst ankom i sygesengen med 
en pakke Grøn Cecil i brystlommen, var spørgsmålet om tobak og lungecancer uløst, men 
dog genstand for animeret diskussion, og uden ruelse tændte professoren som den første 
en stor cigar ved konferencens begyndelse efter stuegang eller operation.       

Men det var blevet første april, og forårsblomsterne vældede op af Grønnegårdens muld 
uafvidende om deres skæbne ved Grønnegårdens snarlige transformation til byggeplads. 
Volontørholdet forlod kirurgiens hektiske kaserneliv, delt mellem kedsommelig ventetid 
og vildt drama, til fordel for medicinsk afdeling B’s stilhed, hvor volontørerne flød lidt 
ufokuserede op og ned ad de lange hospitalsgange. Her skete der næsten aldrig noget, her 
var det ikke handlekraften, men tanken der rådede. Her var dramaet at finde i erkendelsen, 
her var journalen ikke et nødtørftigt redskab, men forum for diskussion af det hele, og den 
var mindst fem gange så tyk som dem på den kirurgiske afdeling. 

Stuegang med journalnotaterne var centrum for afdelingens interne udveksling 
af synspunkter og for dens pædagogiske forpligtelse. Man så, lærte og læste på 
morgenstuegangen, og man kunne også deltage i aftenstuegang, hvor der som regel var 
bedre tid til pædagogisk exegese. 

Morgenstuegang på ”officiantgangen” på pavillon 2, 2. sal, hvor professor Erik Warburgs 
(Fig. 3.5) ”egne” privatpatienter lå, men hvor volontørerne godt måtte kigge med, dog 
kun tre ad gangen under nervøs overvågning af afdelingssygeplejersken. I ventetiden var 
der blevet sat poster ud, som i tide kunne kundgøre hastighed og retning af professorens 
koordinater. Pludseligt lød det ”professoren kommer”, alle gik i stilling, al snak forstummede. 
Slentrende og dog forpustet ankom en besværet korpulent ældre herre i en kittel, der sad 
udspændt som et pølseskind med faretruende belastning af knapperne. Adspredt, som 
om det hele ikke rigtigt kom ham ved, rakte han hånden ud efter den første journal uden 
at hilse på nogen, end ikke på de tjenstivrige 
sygeplejersker. Volontører eksisterede ikke 
som selvstændige individer, men stod som 
skibbrudne på et skær, henvist til den blotte 
overlevelse. Men det var ikke uvenligt ment, 
ikke engang noget så personligt kunne 
præsteres. Det var som om, at det at være 
professor ved Gud ikke var noget, han havde 
bedt om. Han satte sig på sengekanten hos 
en yngre kvinde, og omsluttede straks med 
den højre hulhånd inde under dynen hendes 
venstre bryst, hvad han øjensynligt befandt sig 
udmærket ved. Kvinden rødmede og sendte et 
bønfaldende blik til de unge volontører. Han 
vinkede så volontørerne hen til sengen med 
den anden hånd. De skulle føle impetus cordis, 
dvs. hjertets hamren mod brystvæggen, 
og lære at høre en præsystolisk mislyd, en 
accentueret første hjertelyd, en eventuelt 
systolisk mislyd og spaltet anden hjertelyd, 
”rufutata, rufutata”. Man måtte have melodien 
ind i stetoskopet. Den tids hjerteafdeling var 
præget af ganske mange, især kvinder, med 

mitralklaplidelse som følge af streptococ-sygdom tredive-fyrre år tidligere. Selvom de var 
unge, kønne og attraktive med friske røde kinder, døde de som fluer. 

Som tiden gik, blev det stadig sværere at høre hjertelyde i stetoskopet for en 
gennemtrængende larm fra byggeriet af det nye Rigshospital, som skød op (Fig. 3.6).

Biokemiens grundlægger Otto Warburgs navn var kendt af studenterne fra den såkaldte 
Warburg-kolbe benyttet under biokemiøvelserne til bestemmelse af oxygenoptagelse i 
vævssnit. Otto Warburg arbejdede på dette tidspunkt stadig på instituttet i Berlin-Dahlem 
og tilhørte den tyske del af slægten fra Warburg, mens Erik Warburg tilhørte den del af 
slægten, der var blevet dansk, da den flyttede til Altona for at kunne få mulighed for at tro, 
hvad den ville i det dansk-regerede hertugdømme Holsten. Erik Warburg havde som ung 
været elev af fysiker og kemiker Karl A. Hasselbalch på Finsenlaboratoriet (kendt for sin andel 
i Henderson-Hasselbalch ligningen) og havde altså som sin tyske navnefælle interesseret 
sig for respirationens biokemi, som var emnet for hans disputats. Denne lægetype blev 
tidligt mit ideal: merit i de basale videnskaber, som grundlag for en medicinsk karriere.       

Efter disputatsen blev Erik Warburg en engageret intern mediciner, og som den førende 
kardiolog i Danmark indførte han elektrokardiografien, hvilket muliggjorde hans beskrivelse 
af det nye sygdomsbillede, blodprop i hjertet, eller som det nu kaldes akut myokardieinfarkt. 
Det var ham, der under en forelæsning nævnte, at ”lægen skal honoreres ordentligt og have 
en høj status i samfundet, fordi en fattig læge er en farlig læge”. Ja, det var i 1962. Lægens 
selvbevidsthed og position i samfundet var mest hos de ældre endnu uanfægtet. Hos os 
vordende læger, var der på samme tid den ovenomtalte indre anfægtelse i gruppen, men 
det blev også tiltagende klart, at i et system, hvor efterspørgslen efter gratis ydelser på 
sundhedsområdet var knæsat som en af velfærdsstatens grundpiller, ville den politiske 
indflydelse uvægerligt med tiden 
underminere lægens ledende rolle, 
herunder hans kosteligste aktiv og 
væsentligste kilde til hans hæder 
og selvagtelse, udøvelsen af den 
individuelle dømmekraft, både som 
en forpligtelse og som en rettighed. 
Dette perspektiv blev med visionær 
skarphed fremført allerede i 1966 af 
den engelske konservative politiker, 
J. Enoch Powell, som en uundgåelig 
følge af lægens afhængighed af politik 
på grund af sundhedsvæsenets stadigt 
voksende udgifter.  Som enhver kan 
se fik Enoch Powell fuldstændig ret 
heri.  Forandringens vinde kom til at 
præge faget. 
Mens vinduerne stod åbent fra 
sygestuerne ud til forårsbrisen og 
solsortens sentimentalt melodiske 
april-kvidren fra Grønnegården og 
skabte udlængsel hos patienter og 
volontører, gik jeg aften-stuegang med 
den eminente pædagog, overlæge 
og lektor K. H. Olesen. Jeg skulle lytte 
på en yngre kvindes hjerte, mærkede, som jeg havde lært, efter impetus og bevægede 
stetoskopet rundt om et velformet bryst. Der hørtes en ru systolisk mislyd ved den venstre 
sternalrand, og jeg foreslog pulmonalstenose. Svaret fra lektoren var: ”Godt fundet. Hvis 
De havde vidst, hvor sjælden denne diagnose er, havde De sikkert ikke turdet sige det!”  

Volontørtiden gik mod sin afslutning, og jeg skulle videre til et vikariat på Røntgenafdelingen 
i Kalundborg. Næste semester var besat med overlægeklinikker i kirurgi og medicin, men 
da blev jeg henvist til Kommunehospitalets ”professorer ved den kliniske praktikant 
undervisning”. Det var de mange nye professorer af den såkaldte ”fællesklasse” i.e. ikke-
medlemmer af det medicinske fakultet. Her mødte jeg professor Flemming Raaschou 
(Fig. 3.7), der var kendt for sine kompromisløse krav og for ubønhørlig nedgøring af både 
studenter og yngre læger. Men for mig blev han nærmest en ven, efter at han, da jeg 
havde afleveret min journal ved en overlægeklinik, skubbede halvbrillen ned på næsen 
og sagde, ”hør, De skal da vist være mediciner!” Det blev det lille skub, der konsoliderede 
mit valg af speciale. 

1. Sestoft L. Revolutionen i muskelfysiologien - Einar Lundsgaard (1899-1968). Ugeskr Læger 2007;169:2889.

Fig. 3.4. Mogens Andreassen (1911-2002). Hans Fledelius i BP høsten 1965. 
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Fig. 3.5. Erik Warburg (1892-1969) som sprællemand. Poul Ranløv i PB våren 1960. 

 

  

Fig. 3.5. Erik Warburg (1892-1969) som 
sprællemand. Poul Ranløv i PB våren 1960.

Fig. 3.6. STØJ i medicinsk auditorium. Det startede med en ombygning af kirurgisk (og her) medicinsk fløj 
med kontorer og laboratorier omkring auditorierne, hvor forelæsninger og professorklinikker blev holdt. 
Siden rejste centralkomplekset sig, så både undersøgelser og forelæsninger foregik under til tider infernalsk 
larm, så forelæseren måtte bruge taletragt. Studenten på bageste række drømmer om freden ovre i 
psykiatrisk afd. O’s auditorium. BP efterår 1959. 

 

  

Fig. 3.6. STØJ i medicinsk auditorium. Det startede 
med en ombygning af kirurgisk (og her) medicinsk 
fløj med kontorer og laboratorier omkring auditori-
erne, hvor forelæsninger og professorklinikker blev 
holdt. Siden rejste centralkomplekset sig, så både 
undersøgelser og forelæsninger foregik under til tider 
infernalsk larm, så forelæseren måtte bruge taletragt. 
Studenten på bageste række drømmer om freden 
ovre i psykiatrisk afd. O’s auditorium. BP efterår 1959.

Fig. 3.7. Kommunehospitalets 3. afdeling. Hvem husker ikke situationen, da man første gang undersøgte en 
patient med egen hånd. Den anden situation er professorstuegang med professor i intern medicin Fl. 
Raaschou (1915-1983) i spidsen i nærkontakt eller mangel på samme, som om optoget gik forbi patienten 
på stylter. Sengene stod tæt, så tæt at der var trangt, når man skrev journal. Der var tolv senge på hver af 
de ti fællesstuer på hver af de tre medicinske afdelinger på KH + nogle enkeltstuer. Det var stordrift, som 
ville noget. Arne Lindahl i BP våren 1965. 
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gang undersøgte en patient med egen hånd. Den anden situation er professorstuegang 
med professor i intern medicin Fl. Raaschou (1915-1983) i spidsen i nærkontakt eller 
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 40, 2014

Studenterpræsten er et tilbud til alle studerende. Du kan kontakte ham, hvis du har brug 
for en personlig samtale, og du er også velkommen til at deltage i de arrangementer som 
studenterpræsten og studentermenigheden i København holder i løbet af semesteret.  
Det meste er gratis og i øvrigt åbent for alle – troende, tvivlere, ateister, ekstremister og 
de ligeglade. Også dig!

Vel mødt!

Venlig hilsen

Studenterpræst Nicolai Halvorsen

Det forhærdede menneske - menneskelighed imellem biologi og pragmatisme.
(Foredrag og debat med Cand.teol. og ph.d. René Rosfort)
Vores tids menneskesyn er præget af en mærkværdig blanding af naturvidenskab og 
pragmatisme. Dette menneskesyn er vokset ud af et grundlæggende ideal om solide svar, 
klare definitioner og pragmatiske løsninger. Dette ideal kan gøre det vanskeligt at få øje 
på, undersøge og forholde sig til den skrøbelighed, der synes at være uløseligt forbundet 
med det at eksistere som menneske. 
Foredraget vil forsøge at beskrive de naturvidenskabelige og pragmatiske grundtræk ved 
dette 'forhærdede' menneskesyn, artikulere de normative implikationer og argumentere 
for nødvendigheden af et alternativt menneskesyn, hvis grundlæggende begreb er 
skrøbelighed.
Aftenen indledes med en temagudstjeneste ved studenterpræst Nicolai Halvorsen.
Tid: Torsdag den 2. oktober kl. 19.30
Sted: Sankt Johannes Kirke, Sankt Hans Torv, 2200 N

Kirkekaffe på en helt ny måde
Efter den ugentlige studentergudstjeneste (kl. 12.15) i Trinitatis Kirke er der kirkekaffe på 
en helt ny måde: vi serverer små glas af ugens udvalgte gourmetøl – som i dette semester 
alle har det til fælles, at de er brygget med kaffe!
På fredag er der Hitachino Nest Espresso Stout fra Kiuchi Brewery i Japan i glassene. 
COMMERCIAL DESCRIPTION: Caramel, roasted, black and chocolate malts provide an 
explosion of coffee like flavors. The strong espresso character comes from the addition of 
espresso beans to the boil. Notes of vanilla, dark fruit , cocao and chocolate. The very unu-
sual character of Hitachino Nest Espresso Stout stems from the fact that Kiuchi Brewery 
is using the recipe of a Russian Imperial Stout as base. Pitch black color, big brown head. 
Aromas of chocolate, roasted bitterness, black currants, dark fruits.
Stud.theol. Andreas Herold prædiker ved gudstjenesten, og studenterpræst Nicolai 
Halvorsen er liturg (altså den præst, der i øvrigt leder gudstjenesten).
Tid: Fredag den 3. oktober kl. ca. 13
Sted: Trinitatis Kirke, (ved Rundetårn)

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 foretager kirkelige handlinger som bryllup og dåb.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller find ham på kontoret i hans træf-
fetid. 
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk
www: studenterpraesterne.ku.dk og www.smikbh.dk 
Facebook: facebook.com/smikbh

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 
25. august -26. september 2014 

- Husk selv handsker - Studiekort skal fremvises - Ret til ændringer forbeholdes. 
 

UGE 40 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.29/9     AW AW AW AW AW AW 
Tirs. d.30/9     TL TL TL TL TL TL 
Ons. d.1/10   DK DK DK DK TL TL TL TL 
Tor. d.2/10   TL TL       
Fre. d.3/10     DK DK DK MR MR MR 

 
UGE 41 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.6/10     TL TL TL MR MR MR 
Tirs. d.7/10     DK DK DK DK   
Ons. d.8/10    TL TL TL TL TL TL TL 
Tor. d.9/10    TL TL   MR MR MR 
Fre. d.10/10      DK DK DK   

 
UGE 42 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.13/10  SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT    
Tirs. d.14/10       MR MR MR MR 
Ons. d.15/10           
Tor. d.16/10           
Fre. d.17/10    TL TL TL TL MR MR MR 

 
UGE 43 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.20/10  AW AW AW AW AW AW    
Tirs. d.21/10  DK DK DK DK DK DK MR MR MR 
Ons. d.22/10     TL TL TL    
Tor. d.23/10  DK DK DK DK DK DK    
Fre. d.24/10  AW AW AW AW AW AW    

 
UGE 44 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.27/10  DK DK DK DK DK DK    
Tirs. d.28/10     TL TL TL TL TL TL 
Ons. d.29/10  DK DK DK DK DK DK    
Tor. d.30/10 TL TL TL TL       
Fre. d.31/10     DK DK DK    

 
UGE 44 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.3/11           
Tirs. d.3/11 TL TL TL TL DK DK DK DK   
Ons. d.5/11    TL TL TL TL    
Tor. d.6/11   DK DK DK DK DK    
Fre. d.7/11    TL TL TL TL MR MR MR 

 
Vi ses i kælderen 

Mvh studiesalsvagterne 
Anne (AW), Martin (MR), Dan (DK) og Thomas (TL) 

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42
25. august -26. september 2014
- Husk selv handsker - Studiekort skal fremvises - Ret til æn-
dringer forbeholdes.

Vi ses i kælderen
Mvh studiesalsvagterne
Anne (AW), Martin (MR), Dan (DK) og Thomas (TL)

Kom til Karrieredagen 2014 og mød din fremtid

Torsdag d. 9. oktober inviterer dekanatet på SUND og Det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse – Region Øst til den årlige Karrieredag.
Kom og få et indblik i hvordan din fremtidige karriere kan blive. Spørg, lyt og lær mere 
om dine muligheder! Sæt kryds i kalenderen torsdag d. 9. oktober kl. 12.30-16.30.
Markedsplads i vandrehallen Igen i år vil vandrehallen summe af aktivitet med over 60 
stande med repræsentanter fra en lang række specialer, organisationer og virksom-
heder, bl.a. Novo Nordisk og Lundbeck. Her vil det være muligt at få en uformel snak 
om jobbet i praksis, karrieremuligheder og alt, der relaterer sig til det. Se hvem du kan 
møde på sund.ku.dk/om-sund/karrieredag
Oplæg i auditorierne
I auditorierne byder vi i år på:
• Studie – og karrierevejledning, der kan hjælpe dig til at planlægge din fremtid og tage 
de valg, der er rigtige for dig. 
• Ph.d.- og forskerkarriere
• Et særligt foredragstilbud for studerende på Folkesundhedsvidenskab. 
I kan bagefter fordøje dagens indtryk med en let buffet i kantinen.

SNYDT! 
Du skal vide, at det er skide svært at komme med i revyen, men vi har gemt en annonce 
i denne uges MOK, der fortæller dig, hvordan du alligevel kan snige dig med… 
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"
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om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
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Kredsforeningen

TILMELDING TIL ÅRETS DHL 
STAFET ER I GANG!
Kunne du tænke dig at løbe DHL-stafetten sam-
men med FADL? I år løber vi fredag d. 29. August kl. 
18.00. Det koster kun 150 kr. pr. mand, og så vil du 
få løbenummer og en t-shirt, samt mulighed for at 
være i vores telt. Sidste år var det en kæmpe succes 
med 100 løbere, og vi håber på endnu flere i år! Efter 
løbet vil der blive solgt øl og sodavand, så festen kan 
fortsætte, indtil vi lukker ned kl. 02.00.

Sådan gør du
1. Tilmeld et hold på fem personer på www.book-
ing.fadlvagt.dk/kkf
2. Send en mail tiljosefine.jensen@fadl.dk med 
holdtype (Dame/Mix/Mand) og t-shirt størrelser
3. Betal

Vi håberpå at se jer!
 
Arrangements- ogforedragsudvalget, 
 FADL København

Sommeråbningstider 
hos FADL  
Selvom der er lang tid til juli får du 
som FADL-medlem og vagttager 
lige denne vigtige besked i dette 
foreløbigt sidste nummer af MOK:

Fra 1 juli til 1 august har recep-
tionen på Blegdamsvej 26 indført 
sommeråbningstider. Det betyder 
at receptionen har åbent hver dag 
mellem kl.10.00 og 15.00 på alle 
hverdage undtagen fredag hvor der 
holdes helt lukket.

FADL København og Københavns 
Vagtbureau ønsker dig en forry-
gende sommer

Du har sikkert hørt om ændringer af det gule 
sygesikringskort - Men hvad betyder det for dig? 
Fra 1/8 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringskort som rejseforsikring, når 
du rejser i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det betyder, at det 
nu i endnu højere grad er vigtigt at have en rejseforsikring. Hvis du starter din ferierejse 
inden den 1. august 2014, vil du stadig være dækket af det gule kort ved rejser i op til 30 
dage. Men starter din rejse efter den 1. august, gælder de nye regler, og du har derfor ikke 
længere dækning på det gule kort. 

Hvad kommer ændringen til at betyde, når jeg rejser på ferie?
Fremover skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort, hvis du skal rejse inden for EU. 
Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, 
medicin mm. under ophold i et EU-land og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du 
er dog stillet anderledes, end du kender det fra det gule sygesikringskort, i og med du kun 
er ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til.

Det betyder blandt andet, at du risikerer at skulle betale en del af den behandling, du 
modtager, når du bliver syg, da det blå EU-sygesikringskort kun dækker, hvis behandleren er 
tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort 
dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker, og i nogle lande kan 
egenbetalingen løbe helt op i 30-40 procent. 

Hjemtransport er heller ikke altid omfattet af dækningen, og derfor er det vigtigt med en 
rejseforsikring, hvis uheldet skulle være ude. 

Har alle en privat rejseforsikring, som dækker i hele verden?
Som hovedregel skal du selv sørge for at tilkøbe en rejseforsikring, som dækker til lige 
netop dit rejsemål, men hvis du har en FADL’s forsikringsordning med en indboforsikring 
hos vores samarbejdspartner Codan, skal du ikke bekymre dig.  Du får nemlig automatisk 
en rejseforsikring til hele verden med i købet, som sikrer dig og din familie lige så godt, 
som før ophør af det gule sygesikringskort. 

Vidste du: 
Codan Verdensrejseforsikring, der automatisk er inkluderet i din indboforsikring,
er netop blevet kåret til den bedste i Danmark af Forbrugerrådet Tænk
(kilde: Tænk Penge, april 2014). 

OverenskomstUdvalget

Overenskomstudvalget (OU) er et nationalt udvalg under 
FADLs hovedforening, hvor vi er repræsentanter fra Køben-
havn, Odense, Århus og Ålborg. Vi forhandler FADLs overen-
skomst for sygeplejevikarer & ventilatører med Regionernes 
Lønnings- og Takstnævn. 
Udvalget tager hånd om FADL-medlemmernes ansættelses-
forhold, fortolker overenskomsten i tvivlsspørgsmål dvs. hvis 
du er tvivl om du har været udsat for et brud på overenskom-
sten, så kan du fordel kontakte os. Vi behandler under vores 
møder løbende sager mellem vagttager og vagtbureau og 
vagtagter og hospital.

For tiden er vores primære fokus forberedelserne til over-
enskomstforhandlingerne 2015 (OK15). Det er vigtigt, at de 
studerende og vagttagerne bliver hørt - derfor er vi i gang 
med en såkaldt kravindsamling. 

Det er allerede indskrevet i vores overenskomst, at vi skal 
have pause og passende uniform - men det er desværre ikke 
en garanti, at det sker hver gang. Skulle du opleve, at den 
samme afdeling gentagende gange ikke overholder overen-
skomsten, vil vi gerne høre fra dig. Vi vil også meget gerne 
høre fra dig, hvis du, i dit arbejde som SPV'er eller VT'er, har 
nogle forslag til ændringer i dine arbejdsvilkår. 
FADLs reception tager løbende i mod forslag, og sidste 
chance er d. 10. oktober, hvor FADL holder generalforsamling 
- alle medlemmer er meget velkomne. 

På FADLs hjemmeside kan du læse mere om overenskomsten 
og OK15.

Vi glæder os til at høre fra dig, 

På vegne af OU
Mette Arbjørn og Anne Terp

Ledige pladser på FADL-kurserne

Du kan stadig nå at få en plads på følgende to kurser:

- Akut Medicin
- Væske & Elektrolyt

Så tilmeld dig igen, såfremt du er interesseret i en plads 
på et af FADLs kurser.

Kredsforeningen

Ugeskrift for Studerende
Samarbejdet med Lægeforeningen har endnu engang resulteret i et lækkert blad direkte 
rettet mod os medlemmer i FADL: 

"Er du i tvivl om, hvilket speciale du skal vælge? Få et overblik over uddannelsesforløbene 
og hør nærmere om de enkelte specialer på Specialernes Dag 2014, der finder sted i Odense, 
Aarhus og København. Her kan du møde Lægeforeningen og repræsentanter fra specialerne. 
Du kan også få et eksemplar af Ugeskrift for Studerende, hvor vi har samlet relevant artikler, 
tips og links: http://viewer.zmags.com/publication/b8d5b2fc" 

/Jesper Brink Svendsen pva. repræsentantskabet
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2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
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Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00
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Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"

Kredsforeningen

TILMELDING TIL ÅRETS DHL 
STAFET ER I GANG!
Kunne du tænke dig at løbe DHL-stafetten sam-
men med FADL? I år løber vi fredag d. 29. August kl. 
18.00. Det koster kun 150 kr. pr. mand, og så vil du 
få løbenummer og en t-shirt, samt mulighed for at 
være i vores telt. Sidste år var det en kæmpe succes 
med 100 løbere, og vi håber på endnu flere i år! Efter 
løbet vil der blive solgt øl og sodavand, så festen kan 
fortsætte, indtil vi lukker ned kl. 02.00.

Sådan gør du
1. Tilmeld et hold på fem personer på www.book-
ing.fadlvagt.dk/kkf
2. Send en mail tiljosefine.jensen@fadl.dk med 
holdtype (Dame/Mix/Mand) og t-shirt størrelser
3. Betal

Vi håberpå at se jer!
 
Arrangements- ogforedragsudvalget, 
 FADL København

Sommeråbningstider 
hos FADL  
Selvom der er lang tid til juli får du 
som FADL-medlem og vagttager 
lige denne vigtige besked i dette 
foreløbigt sidste nummer af MOK:

Fra 1 juli til 1 august har recep-
tionen på Blegdamsvej 26 indført 
sommeråbningstider. Det betyder 
at receptionen har åbent hver dag 
mellem kl.10.00 og 15.00 på alle 
hverdage undtagen fredag hvor der 
holdes helt lukket.

FADL København og Københavns 
Vagtbureau ønsker dig en forry-
gende sommer

Du har sikkert hørt om ændringer af det gule 
sygesikringskort - Men hvad betyder det for dig? 
Fra 1/8 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringskort som rejseforsikring, når 
du rejser i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det betyder, at det 
nu i endnu højere grad er vigtigt at have en rejseforsikring. Hvis du starter din ferierejse 
inden den 1. august 2014, vil du stadig være dækket af det gule kort ved rejser i op til 30 
dage. Men starter din rejse efter den 1. august, gælder de nye regler, og du har derfor ikke 
længere dækning på det gule kort. 

Hvad kommer ændringen til at betyde, når jeg rejser på ferie?
Fremover skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort, hvis du skal rejse inden for EU. 
Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, 
medicin mm. under ophold i et EU-land og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du 
er dog stillet anderledes, end du kender det fra det gule sygesikringskort, i og med du kun 
er ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til.

Det betyder blandt andet, at du risikerer at skulle betale en del af den behandling, du 
modtager, når du bliver syg, da det blå EU-sygesikringskort kun dækker, hvis behandleren er 
tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort 
dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker, og i nogle lande kan 
egenbetalingen løbe helt op i 30-40 procent. 

Hjemtransport er heller ikke altid omfattet af dækningen, og derfor er det vigtigt med en 
rejseforsikring, hvis uheldet skulle være ude. 

Har alle en privat rejseforsikring, som dækker i hele verden?
Som hovedregel skal du selv sørge for at tilkøbe en rejseforsikring, som dækker til lige 
netop dit rejsemål, men hvis du har en FADL’s forsikringsordning med en indboforsikring 
hos vores samarbejdspartner Codan, skal du ikke bekymre dig.  Du får nemlig automatisk 
en rejseforsikring til hele verden med i købet, som sikrer dig og din familie lige så godt, 
som før ophør af det gule sygesikringskort. 

Vidste du: 
Codan Verdensrejseforsikring, der automatisk er inkluderet i din indboforsikring,
er netop blevet kåret til den bedste i Danmark af Forbrugerrådet Tænk
(kilde: Tænk Penge, april 2014). 

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER?

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt 
andet ved at indgå aftaler med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår 
og priser for FADLs medlemmer.
Du kan se hvilke medlemsfordele, FADL København tilbyder ved at gå ind på fadl.
dk.
Hvis du har en god ide til en medlemsfordel, vi skal forsøge at skaffe, vil vi meget 
gerne have dig til at skrive til rabat@fadl.dk. Så vil vi kigge på det, og hvem ved – 
måske lykkes det!

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ifølge §13 stk 2 skal vedtægtsændringer offentliggøres i to på hinanden følgende 
numre af MOK. 
På FADL Københavns generalforsamling 10.oktober foreslås en enkelt vedtægtsæn-
dring. 
Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk -> Københavns 
Kredsforeningen -> Foreningens vedtægter.

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau 
som selvejende institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng 
mellem rollen som vagtaktiv og FADL-medlem, hvorfor vi håndhæver denne sam-
menhæng i vedtægterne.

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og 
repræsentantskab den 10.september 2014.

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER? 
 

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt andet ved at indgå aftaler 
med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår og priser for FADLs medlemmer. 

Du kan se hvilke medlemsfordele, FADL København tilbyder ved at gå ind på fadl.dk. 

Hvis du har en god ide til en medlemsfordel, vi skal forsøge at skaffe, vil vi meget gerne have dig til at skrive til 
rabat@fadl.dk. Så vil vi kigge på det, og hvem ved – måske lykkes det! 

 

Forslag til vedtægtsændringer 
 

Ifølge §13 stk 2 skal vedtægtsændringer offentliggøres i to på hinanden følgende numre af MOK.  

På FADL Københavns generalforsamling 10.oktober foreslås en enkelt vedtægtsændring.  

Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk   Københavns Kredsforeningen  
Foreningens vedtægter. 

Gældende formulering i 
vedtægterne 

Ændringsforslag 

§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med virkning fra se-
mesterstart (henholdsvis 1. 
september og 1. februar) og med én 
måneds varsel. Personer, der er 
frameldt Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
betragtes dog som udmeldt ved 
frameldelsen fra studiet. 
Medlemmer, der har været 
vagtaktive inden for en 
kontingentperiode skal dog altid 
betale for hele denne ½-års periode. 
 
 
 
 
 

Sætningen markeret med rødt 
fjernes: 
 
§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med virkning fra se-
mesterstart (henholdsvis 1. 
september og 1. februar) og med én 
måneds varsel. Personer, der er 
frameldt Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
betragtes dog som udmeldt ved 
frameldelsen fra studiet. 
Medlemmer, der har været 
vagtaktive inden for en 
kontingentperiode skal dog altid 
betale for hele denne ½-års periode  

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau som selvejende 
institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng mellem rollen som vagtaktiv og FADL-
medlem, hvorfor vi håndhæver denne sammenhæng i vedtægterne. 

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og repræsentantskab den 
10.september 2014. 

GENERALFORSAMLING

En perfekt aften med mulighed for at høre mere om FADL, blive underholdt og have en festlig aften i selskab med 
dine medstuderende og FADL København!

Lækkert mad og drikke samt sprøde toner fra de gode DJ´s.

Komikeren Geo hopper på scenen og giver en humoristisk 

beskrivelse af hvordan han oplever sundhedsvæsenet.

After-party

Dagsorden ifølge vedtægterne – din mening tæller!

Fredag 10. oktober kl. 17 i Studenterklubben på Panum

HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk

 STEM allerede fra 6. oktober på dine foretrukne  kandidater til FADL’s repræsentantskab: mit.fadl.dk

Vi glæder os til at se dig

FADL, Foreningen af Danske Lægestuderende, Københavns Kredsforening ·  www.fadl.dk

Kredsforeningen

     

Andrea Maier
3. semester

Kære alle! 

Jeg stiller op til repræsentantskabet 
med et ønske om at bruge min gode 
vilje og energi på at vedligeholde og 
udvikle det stærke FADL vi har nu.  
 I mit første år som repræsentant 
har jeg arbejdet i bl.a. overens-
komstudvalget, og sat mig ind i vores 
overenskomst. Overenskomsten er 
rygraden i en stærk fagforening! Det 
er nu i 2015 alt vores forberedende 
arbejde skal bruges ved forhand-
lingsbordet, hvor vi skal være med til 
at forhandle bedre vilkår og lønfor-
hold. 
 På den uddannelsespolitiske front 
er vi kommet rigtig langt – og vi kan 
komme meget længere! Fireårsreglen 
er blevet en femårsregel, men er 
stadig ikke væk, og vi har nu også en 
fremdriftsreform, der presser vores 
studieliv. I det uddannelsespolitiske 
udvalg arbejder vi på at blive en 
stærk stemme overfor politikerne. 
 FADL’s ansigt indadtil er lige så 
vigtig som ansigtet udadtil: Med et 
skønt jubilæumsår og de mange 
flotte, faste arrangementer, har det 
været en fryd at arbejde i arrange-
ments og foredragsudvalget, hvor jeg 
fortsat vil lægge mine kræfter.
 Din stemme vil betyde meget for 

mig, og jeg vil gøre mit bedste for at 
repræsentere dig som min medstu-
derende, varetage dine interesser og 
sikre dig din bedst mulige fagfor-
ening. 

De bedste hilsner, Andrea Maier

     

Anne Terp
6. semester

Kære Medstuderende

Jeg går på 6. semester og genop-
stiller som repræsentant i FADL 
København. Min interesse for, hvad 
der sker på Panum Instituttet og 
for, hvad der rører sig politisk og 
fagpolitisk omkring vores uddannelse 
er stor – og jeg synes, at vores fælles 
fagforening FADL er et fantastisk 
talerør for os studerende i større 
debatter – som fremdriftsreform og 
fem-års-regel. I det seneste år har 
jeg lagt størstedelen af mit arbejde 
i Overenskomst Udvalget – det har 
været et utroligt spændende og 
lærerigt, og jeg håber meget på, at 
kunne bidrage til at sikre os en god 
overenskomst under de kommende 
overenskomstforhandlinger. 
 Hvis du er enig i, at vi medicin-
studerende bør repræsenteres bredt 
i vores fælles fagforening, så stem 
på mig.Jeg vil arbejde for, at vores 

fagforening fortsat vil være lige så 
velfungerende som den er nu, og at vi 
medlemmer får mest muligt ud af den 
– såvel fagpolitisk som i form af gode 
arrangementer og medlemsfordele.
 I min tid som studerende, har jeg 
taget en god del SPV- og VT-vagter 
og blandt andet på dette område, 
vil jeg arbejde for de bedst mulige 
vilkår.
• Bedre forhold på afdelingerne.
• Bedre dialog mellem vagtbureau 

og vagttagere.
• Fastholdelse af vores gode over-

enskomst til OK15.

Jeg håber, at I vil stemme på mig – 
så lover jeg til gengæld at gøre en 
stor indsats som repræsentant i vores 
fagforening.

MVH Anne Terp

     

Benedikte Kollerup Madsen
5. semester

Jeg stiller op til FADL’s repræ-
sentantskab for første gang. Min 
motivation for at gøre dette er, at jeg 
som FADL-medlem i nu to år ønsker 
at tage aktiv del i arbejdetfor at 
skabe gode overenskomster for bl.a. 
SPV’ere.
 Derudover har jeg selv over de 
sidste to år nydt godt af FADL’s 
sociale arrangementer såsom 1. maj 

og DHL, og jeg ønsker nu at være en 
del af den motor, der gør disse begi-
venheder festlige og sjove for FADL’s 
medlemmer. 
 Hvis I vælger mig som jeres 
FADL-repræsentant, lover jeg at 
arbejde hårdt for at skabe de bedst 
mulige vilkår for Københavns me-
dicinstuderende og at skabe gode 
rammer for forsat gode og festlige 
arrangementer. 
 Jeg håber, I vil stemme på mig, 
så jeg kan være med til at gøre FADL 
endnu mere nice for alle sine med-
lemmer! 

     

Bobby Lo
5. semester

Til dem af jer der ikke kender mig

Jeg er den på studiet der inden for 
næste år nok ved mest om overens-
komsten for SPV/VT og har været 
med til at forhandle den nuværende. 
 Jeg er, sammen med formanden 
for overenskomstudvalget, nok de 
bedste kandidater til at forhandle 
den kommende overenskomst. 
 Mette stiller desværre ikke op.
 Jeg er den eneste der har arbej-
det med overenskomsten de sidste to 
år i træk af de opstillende kandidater.
 I tvivlssituationer om overenskom-
sten er jeg mere end kvalificeret til at 

SÅ ER DER VALG 

HER ER KANDIDATERNE TIL VALGET

Fra og med mandag den 6. oktober og frem til fredag 
den 10. oktober kan du stemme på de 28 kandidater, 
der stiller op til det kommende repræsentantskab for 
FADL København.

Log ind på mit.fadl.dk og stem!

TIL REPRÆSENTANTSKABET FOR FADL KØBENHAVN

fortolke overenskomsten til fordel for 
medlemmerne. 
 Overenskomsten er grundlaget 
for vores forening, og den danske 
model.
 Mange har nok ikke haft brug for 
indsigt i overenskomstens detaljer, 
da vi allerede har sikret en stærk 
overenskomst, som arbejdsgiverne 
overholder. Det er uhyre vigtigt at 
have stærke kræfter til rådighed 
så vi kan bibeholde den sikring af 
overenskomsten er for os alle. 
 Jeg ønsker allermest at gøre det 
klart, at vi ikke skal have forværret 
vores arbejdsvilkår, men arbejde for 
at forbedre dem!
 Jeg er et åbent ansigt på studiet, 
som altid er klar på at besvare 
spørgsmål og hjælpe.

     

Claas Johannsen
1. semester

Som 1. semesterstuderende er 
der en masse ting jeg ikke ved om 
studiet – men der er én ting jeg 
ved: Jeg er del af den første årgang 
medicinstuderende som er underlagt 
fremdriftsreformen. 
 Vi vil være de første der på egen 
krop skal mærke hvad det vil sige 
at uddanne sig til læge i en tid, hvor 
det vigtigste er at komme igennem 
uddannelsen så hurtig som muligt. 
En tid hvor faglig fordybelse, forsk-
ning og frisemestre ikke er andet end 
historier fra en fjern fortid. 
 En tid hvor vi måske mere end 
nogensinde før har brug for vores 
fagforening og interesseorganisati-
on FADL. FADL har opnået meget 
igennem tiden – og der er masser af 
udfordringer forude. Derfor skal vi 
have et repræsentantskab af ildsjæle 
– aktive, engagerede, kompetente og 
flotte mennesker – som vil diskutere 
og kæmpe for at forbedre vores 
dagligdag som medicinstuderen-
de. Jeg har siddet i landsstyrelsen 
for ungdomspartiet for det danske 
mindretal i Tyskland (SSWU) i tre år, 
deraf to som formand og kan derfor 
ikke lade være med at sige:
 Gør brug af din demokratiske ret 
som medlem – og stem.
 Med din stemme vil jeg bidrage 
med min politiske erfaring og enga-
gement i det nye repræsentantskab.

     

Emil Knudsen List
12. semester

Kære medlemmer

Jeg stiller op til repræsentantskabet 
for tredje gang. Jeg har det seneste 
år siddet med i medlemsfordelsud-
valget (MFU) både på landsplan og 
på lokalt plan, hvor jeg har været 
formand. Medlemsfordelsudvalget 
beskæftiger sig med alle de gratis 
ting, I som medlemmer kan modtage 
gennem medlemskab i FADL samt 
de gældende rabataftaler. Desuden 
arbejder vi på at finde nye aftaler 
og nye gratis ting til medlemmer-
ne. Af eksempler på ovenstående 
kan nævnes termokopper, rabat 
på stetoskoper og bøger samt den 
nært forestående kandidatgave til 
medlemmer, der bliver færdige med 
studiet.
 Desuden sidder jeg med i 
kursusudvalget, der primært står for 
afholdelse af FADLs lægevikarkur-
ser. Ud over det arbejder vi også på 
oprettelse af nye kurser, ansættelser 
af nye undervisere og ansøgninger 
om midler til kurserne.
 Det er mit ønske for fremtiden, at 
foreningen kan fortsætte med at til-
byde de fordele, vi allerede gør, samt 
at vi kan forbedre os på de punkter, 
hvor vi kan gøre det bedre. Gerne i 
samarbejde med jer!
 Vi ses til generalforsamlingen.

Mvh Emil Knudsen List

     

Erika Nodin
10. semester

Kære medstuderende

Mit navn er Erika Nodin. Jeg går på 
10. semester og har været medlem 
af FADL Københavns repræsentant-
skab i 2 år. I den tid har jeg hovedsa-
gelig været aktiv i Arrangements- og 
foredragsudvalget (AFU), hvor vi 
bl.a. arrangerer DHL, julebanko og 
fastelavn for jer medlemmer.  
 Envidere sidder jeg, på lands-

plan, med i Uddannelsespolitisk 
udvalg (UPU), hvor vi arbejder med 
spørgsmål indenfor sundheds- og 
uddannelsespolitik.
 Mine 2 år som aktiv medlem i 
FADL har været enormt spændende 
og lærerige og derfor genopstiller jeg 
nu til repræsentantskabet i Kø-
benahvn i håb om at kunne fortsætte 
mit arbejde indenfor de forskellige 
udvalg. Derudover håber jeg på at i 
det næste foreningsår, kunne enga-
gere mig mere i det nationale FADL 
ved at stille op til Hovedbestyrelsen. 

Med venlig hilsen,
Erika Nodin

     

Gitte Hedermann Pedersen
12. semester

Jeg går på 12. semester og har været 
med i repræsentantskabet de sidste 
5 år. Undervejs har jeg været aktiv i 
bestyrelsen gennem 3 år og lagt et 
stort arbejde i at arrangere medlem-
snære aktiviteter såsom julebanko, 
skattekursus, DHL-stafet samt udar-
bejdelsen og udviklingen af kurser 
for de lægestuderende. 
 Selvom jeg snart bliver læge me-
ner jeg, at jeg kan bidrage til, at vi får 
indviet nye repræsentanter ordentligt 
i foreningen, så de kan videreføre 
det gode arbejde. Det har jeg hidtil 
været engageret i fx ved at arrangere 
faglige kurser i budgetplanlægning 
og regnskaber. Nogle af de store 
ansvarsposter for os repræsentan-
ter – men noget man ikke er blevet 
klædt på til via studiet. 

Godt valg!

     

Jesper Brink Svendsen
12. semester

Repræsentantskabet er et givtigt sted 
at komme ud med sine holdninger og 
agere på sine forestillinger om et bed-
re studie-, fritids- og arbejdsliv; her vil 

jeg kæmpe for DINE interesser! 
 Jeg genopstiller i år (til femte for-
eningsår) for at kunne fortsætte med 
min involvering i uddannelses- og 
sundhedspolitik gennem Uddan-
nelsespolitisk udvalg under FADLs 
Hovedforening, hvor der det næste 
år stadig er mange ting at gribe 
fat i; femårsreglen, KBU-fordeling, 
hepatitisvaccination, mental sundhed 
blandt studerende, karriereworks-
hops, lægeskolen i Aalborg etc. Her-
igennem har jeg også besiddet nogle 
eksterne observatørpladser, som jeg 
meget gerne vil fortsætte med i den 
nærmeste fremtid; studenterobser-
vatør i Uddannelsesudvalget under 
Yngre Læger samt studenterobser-
vatør i Udvalget for Uddannelse og 
Forskning (UUF) i Lægeforeningen, 
herunder Arbejdsgruppen vedr. 
prægraduate kliniske ophold.
 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, mens der 
også holdes styr på den daglige drift 
– det samme gælder for arbejdet i 
FADLs Vagtbureau København og 
i Hovedbestyrelsen, hvor de større 
og mere gennemgribende nationale 
politikker skal på plads.

     

Joachim Paulsen
6. semester

Igen i år stiller jeg op på en platform 
af pragmatisme. Den bløde mellem-
vej skal også repræsenteres, og den 
er her.
 Jeg har siddet i repræsentant-
skabet i 2 år, har tidligere været i 
Overenskomstudvalget (OU) og er nu 
i Udannelsespolitisk Udvalg (UPU).  
Din stemme vil jeg bruge til at for-
sætte mit arbejde, især i UPU, hvor 
vi lige nu arbejder på en ny KBU 
fordeling, hepatisvaccine til medicin-
studerende og på at øge den mentale 
sundhed blandt medicinstuderende. 
Det sidstnævnte er min personlige 
kæphest, og noget jeg håber på at 
kunne arbejde videre med.
 Vær god ved dig selv, og vær god 
ved dine medstuderende. 

Stem på Joachim P
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Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"
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Kredsforeningen

TILMELDING TIL ÅRETS DHL 
STAFET ER I GANG!
Kunne du tænke dig at løbe DHL-stafetten sam-
men med FADL? I år løber vi fredag d. 29. August kl. 
18.00. Det koster kun 150 kr. pr. mand, og så vil du 
få løbenummer og en t-shirt, samt mulighed for at 
være i vores telt. Sidste år var det en kæmpe succes 
med 100 løbere, og vi håber på endnu flere i år! Efter 
løbet vil der blive solgt øl og sodavand, så festen kan 
fortsætte, indtil vi lukker ned kl. 02.00.

Sådan gør du
1. Tilmeld et hold på fem personer på www.book-
ing.fadlvagt.dk/kkf
2. Send en mail tiljosefine.jensen@fadl.dk med 
holdtype (Dame/Mix/Mand) og t-shirt størrelser
3. Betal

Vi håberpå at se jer!
 
Arrangements- ogforedragsudvalget, 
 FADL København

Sommeråbningstider 
hos FADL  
Selvom der er lang tid til juli får du 
som FADL-medlem og vagttager 
lige denne vigtige besked i dette 
foreløbigt sidste nummer af MOK:

Fra 1 juli til 1 august har recep-
tionen på Blegdamsvej 26 indført 
sommeråbningstider. Det betyder 
at receptionen har åbent hver dag 
mellem kl.10.00 og 15.00 på alle 
hverdage undtagen fredag hvor der 
holdes helt lukket.

FADL København og Københavns 
Vagtbureau ønsker dig en forry-
gende sommer

Du har sikkert hørt om ændringer af det gule 
sygesikringskort - Men hvad betyder det for dig? 
Fra 1/8 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringskort som rejseforsikring, når 
du rejser i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det betyder, at det 
nu i endnu højere grad er vigtigt at have en rejseforsikring. Hvis du starter din ferierejse 
inden den 1. august 2014, vil du stadig være dækket af det gule kort ved rejser i op til 30 
dage. Men starter din rejse efter den 1. august, gælder de nye regler, og du har derfor ikke 
længere dækning på det gule kort. 

Hvad kommer ændringen til at betyde, når jeg rejser på ferie?
Fremover skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort, hvis du skal rejse inden for EU. 
Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, 
medicin mm. under ophold i et EU-land og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du 
er dog stillet anderledes, end du kender det fra det gule sygesikringskort, i og med du kun 
er ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til.

Det betyder blandt andet, at du risikerer at skulle betale en del af den behandling, du 
modtager, når du bliver syg, da det blå EU-sygesikringskort kun dækker, hvis behandleren er 
tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort 
dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker, og i nogle lande kan 
egenbetalingen løbe helt op i 30-40 procent. 

Hjemtransport er heller ikke altid omfattet af dækningen, og derfor er det vigtigt med en 
rejseforsikring, hvis uheldet skulle være ude. 

Har alle en privat rejseforsikring, som dækker i hele verden?
Som hovedregel skal du selv sørge for at tilkøbe en rejseforsikring, som dækker til lige 
netop dit rejsemål, men hvis du har en FADL’s forsikringsordning med en indboforsikring 
hos vores samarbejdspartner Codan, skal du ikke bekymre dig.  Du får nemlig automatisk 
en rejseforsikring til hele verden med i købet, som sikrer dig og din familie lige så godt, 
som før ophør af det gule sygesikringskort. 

Vidste du: 
Codan Verdensrejseforsikring, der automatisk er inkluderet i din indboforsikring,
er netop blevet kåret til den bedste i Danmark af Forbrugerrådet Tænk
(kilde: Tænk Penge, april 2014). 

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER?

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt 
andet ved at indgå aftaler med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår 
og priser for FADLs medlemmer.
Du kan se hvilke medlemsfordele, FADL København tilbyder ved at gå ind på fadl.
dk.
Hvis du har en god ide til en medlemsfordel, vi skal forsøge at skaffe, vil vi meget 
gerne have dig til at skrive til rabat@fadl.dk. Så vil vi kigge på det, og hvem ved – 
måske lykkes det!

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ifølge §13 stk 2 skal vedtægtsændringer offentliggøres i to på hinanden følgende 
numre af MOK. 
På FADL Københavns generalforsamling 10.oktober foreslås en enkelt vedtægtsæn-
dring. 
Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk -> Københavns 
Kredsforeningen -> Foreningens vedtægter.

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau 
som selvejende institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng 
mellem rollen som vagtaktiv og FADL-medlem, hvorfor vi håndhæver denne sam-
menhæng i vedtægterne.

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og 
repræsentantskab den 10.september 2014.

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER? 
 

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt andet ved at indgå aftaler 
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Hvis du har en god ide til en medlemsfordel, vi skal forsøge at skaffe, vil vi meget gerne have dig til at skrive til 
rabat@fadl.dk. Så vil vi kigge på det, og hvem ved – måske lykkes det! 

 

Forslag til vedtægtsændringer 
 

Ifølge §13 stk 2 skal vedtægtsændringer offentliggøres i to på hinanden følgende numre af MOK.  

På FADL Københavns generalforsamling 10.oktober foreslås en enkelt vedtægtsændring.  

Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk   Københavns Kredsforeningen  
Foreningens vedtægter. 

Gældende formulering i 
vedtægterne 

Ændringsforslag 

§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med virkning fra se-
mesterstart (henholdsvis 1. 
september og 1. februar) og med én 
måneds varsel. Personer, der er 
frameldt Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
betragtes dog som udmeldt ved 
frameldelsen fra studiet. 
Medlemmer, der har været 
vagtaktive inden for en 
kontingentperiode skal dog altid 
betale for hele denne ½-års periode. 
 
 
 
 
 

Sætningen markeret med rødt 
fjernes: 
 
§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med virkning fra se-
mesterstart (henholdsvis 1. 
september og 1. februar) og med én 
måneds varsel. Personer, der er 
frameldt Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
betragtes dog som udmeldt ved 
frameldelsen fra studiet. 
Medlemmer, der har været 
vagtaktive inden for en 
kontingentperiode skal dog altid 
betale for hele denne ½-års periode  

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau som selvejende 
institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng mellem rollen som vagtaktiv og FADL-
medlem, hvorfor vi håndhæver denne sammenhæng i vedtægterne. 

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og repræsentantskab den 
10.september 2014. 

GENERALFORSAMLING

En perfekt aften med mulighed for at høre mere om FADL, blive underholdt og have en festlig aften i selskab med 
dine medstuderende og FADL København!

Lækkert mad og drikke samt sprøde toner fra de gode DJ´s.

Komikeren Geo hopper på scenen og giver en humoristisk 

beskrivelse af hvordan han oplever sundhedsvæsenet.

After-party

Dagsorden ifølge vedtægterne – din mening tæller!

Fredag 10. oktober kl. 17 i Studenterklubben på Panum

HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk

 STEM allerede fra 6. oktober på dine foretrukne  kandidater til FADL’s repræsentantskab: mit.fadl.dk

Vi glæder os til at se dig

FADL, Foreningen af Danske Lægestuderende, Københavns Kredsforening ·  www.fadl.dk
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"
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Kredsforeningen

TILMELDING TIL ÅRETS DHL 
STAFET ER I GANG!
Kunne du tænke dig at løbe DHL-stafetten sam-
men med FADL? I år løber vi fredag d. 29. August kl. 
18.00. Det koster kun 150 kr. pr. mand, og så vil du 
få løbenummer og en t-shirt, samt mulighed for at 
være i vores telt. Sidste år var det en kæmpe succes 
med 100 løbere, og vi håber på endnu flere i år! Efter 
løbet vil der blive solgt øl og sodavand, så festen kan 
fortsætte, indtil vi lukker ned kl. 02.00.

Sådan gør du
1. Tilmeld et hold på fem personer på www.book-
ing.fadlvagt.dk/kkf
2. Send en mail tiljosefine.jensen@fadl.dk med 
holdtype (Dame/Mix/Mand) og t-shirt størrelser
3. Betal

Vi håberpå at se jer!
 
Arrangements- ogforedragsudvalget, 
 FADL København

Sommeråbningstider 
hos FADL  
Selvom der er lang tid til juli får du 
som FADL-medlem og vagttager 
lige denne vigtige besked i dette 
foreløbigt sidste nummer af MOK:

Fra 1 juli til 1 august har recep-
tionen på Blegdamsvej 26 indført 
sommeråbningstider. Det betyder 
at receptionen har åbent hver dag 
mellem kl.10.00 og 15.00 på alle 
hverdage undtagen fredag hvor der 
holdes helt lukket.

FADL København og Københavns 
Vagtbureau ønsker dig en forry-
gende sommer

Du har sikkert hørt om ændringer af det gule 
sygesikringskort - Men hvad betyder det for dig? 
Fra 1/8 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringskort som rejseforsikring, når 
du rejser i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det betyder, at det 
nu i endnu højere grad er vigtigt at have en rejseforsikring. Hvis du starter din ferierejse 
inden den 1. august 2014, vil du stadig være dækket af det gule kort ved rejser i op til 30 
dage. Men starter din rejse efter den 1. august, gælder de nye regler, og du har derfor ikke 
længere dækning på det gule kort. 

Hvad kommer ændringen til at betyde, når jeg rejser på ferie?
Fremover skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort, hvis du skal rejse inden for EU. 
Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, 
medicin mm. under ophold i et EU-land og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du 
er dog stillet anderledes, end du kender det fra det gule sygesikringskort, i og med du kun 
er ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til.

Det betyder blandt andet, at du risikerer at skulle betale en del af den behandling, du 
modtager, når du bliver syg, da det blå EU-sygesikringskort kun dækker, hvis behandleren er 
tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort 
dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker, og i nogle lande kan 
egenbetalingen løbe helt op i 30-40 procent. 

Hjemtransport er heller ikke altid omfattet af dækningen, og derfor er det vigtigt med en 
rejseforsikring, hvis uheldet skulle være ude. 

Har alle en privat rejseforsikring, som dækker i hele verden?
Som hovedregel skal du selv sørge for at tilkøbe en rejseforsikring, som dækker til lige 
netop dit rejsemål, men hvis du har en FADL’s forsikringsordning med en indboforsikring 
hos vores samarbejdspartner Codan, skal du ikke bekymre dig.  Du får nemlig automatisk 
en rejseforsikring til hele verden med i købet, som sikrer dig og din familie lige så godt, 
som før ophør af det gule sygesikringskort. 

Vidste du: 
Codan Verdensrejseforsikring, der automatisk er inkluderet i din indboforsikring,
er netop blevet kåret til den bedste i Danmark af Forbrugerrådet Tænk
(kilde: Tænk Penge, april 2014). 

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER?

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt 
andet ved at indgå aftaler med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår 
og priser for FADLs medlemmer.
Du kan se hvilke medlemsfordele, FADL København tilbyder ved at gå ind på fadl.
dk.
Hvis du har en god ide til en medlemsfordel, vi skal forsøge at skaffe, vil vi meget 
gerne have dig til at skrive til rabat@fadl.dk. Så vil vi kigge på det, og hvem ved – 
måske lykkes det!

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ifølge §13 stk 2 skal vedtægtsændringer offentliggøres i to på hinanden følgende 
numre af MOK. 
På FADL Københavns generalforsamling 10.oktober foreslås en enkelt vedtægtsæn-
dring. 
Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk -> Københavns 
Kredsforeningen -> Foreningens vedtægter.

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau 
som selvejende institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng 
mellem rollen som vagtaktiv og FADL-medlem, hvorfor vi håndhæver denne sam-
menhæng i vedtægterne.

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og 
repræsentantskab den 10.september 2014.

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER? 
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Ændringsforslag 

§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med virkning fra se-
mesterstart (henholdsvis 1. 
september og 1. februar) og med én 
måneds varsel. Personer, der er 
frameldt Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
betragtes dog som udmeldt ved 
frameldelsen fra studiet. 
Medlemmer, der har været 
vagtaktive inden for en 
kontingentperiode skal dog altid 
betale for hele denne ½-års periode. 
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fortolke overenskomsten til fordel for 
medlemmerne. 
 Overenskomsten er grundlaget 
for vores forening, og den danske 
model.
 Mange har nok ikke haft brug for 
indsigt i overenskomstens detaljer, 
da vi allerede har sikret en stærk 
overenskomst, som arbejdsgiverne 
overholder. Det er uhyre vigtigt at 
have stærke kræfter til rådighed 
så vi kan bibeholde den sikring af 
overenskomsten er for os alle. 
 Jeg ønsker allermest at gøre det 
klart, at vi ikke skal have forværret 
vores arbejdsvilkår, men arbejde for 
at forbedre dem!
 Jeg er et åbent ansigt på studiet, 
som altid er klar på at besvare 
spørgsmål og hjælpe.

     

Claas Johannsen
1. semester

Som 1. semesterstuderende er 
der en masse ting jeg ikke ved om 
studiet – men der er én ting jeg 
ved: Jeg er del af den første årgang 
medicinstuderende som er underlagt 
fremdriftsreformen. 
 Vi vil være de første der på egen 
krop skal mærke hvad det vil sige 
at uddanne sig til læge i en tid, hvor 
det vigtigste er at komme igennem 
uddannelsen så hurtig som muligt. 
En tid hvor faglig fordybelse, forsk-
ning og frisemestre ikke er andet end 
historier fra en fjern fortid. 
 En tid hvor vi måske mere end 
nogensinde før har brug for vores 
fagforening og interesseorganisati-
on FADL. FADL har opnået meget 
igennem tiden – og der er masser af 
udfordringer forude. Derfor skal vi 
have et repræsentantskab af ildsjæle 
– aktive, engagerede, kompetente og 
flotte mennesker – som vil diskutere 
og kæmpe for at forbedre vores 
dagligdag som medicinstuderen-
de. Jeg har siddet i landsstyrelsen 
for ungdomspartiet for det danske 
mindretal i Tyskland (SSWU) i tre år, 
deraf to som formand og kan derfor 
ikke lade være med at sige:
 Gør brug af din demokratiske ret 
som medlem – og stem.
 Med din stemme vil jeg bidrage 
med min politiske erfaring og enga-
gement i det nye repræsentantskab.

     

Emil Knudsen List
12. semester

Kære medlemmer

Jeg stiller op til repræsentantskabet 
for tredje gang. Jeg har det seneste 
år siddet med i medlemsfordelsud-
valget (MFU) både på landsplan og 
på lokalt plan, hvor jeg har været 
formand. Medlemsfordelsudvalget 
beskæftiger sig med alle de gratis 
ting, I som medlemmer kan modtage 
gennem medlemskab i FADL samt 
de gældende rabataftaler. Desuden 
arbejder vi på at finde nye aftaler 
og nye gratis ting til medlemmer-
ne. Af eksempler på ovenstående 
kan nævnes termokopper, rabat 
på stetoskoper og bøger samt den 
nært forestående kandidatgave til 
medlemmer, der bliver færdige med 
studiet.
 Desuden sidder jeg med i 
kursusudvalget, der primært står for 
afholdelse af FADLs lægevikarkur-
ser. Ud over det arbejder vi også på 
oprettelse af nye kurser, ansættelser 
af nye undervisere og ansøgninger 
om midler til kurserne.
 Det er mit ønske for fremtiden, at 
foreningen kan fortsætte med at til-
byde de fordele, vi allerede gør, samt 
at vi kan forbedre os på de punkter, 
hvor vi kan gøre det bedre. Gerne i 
samarbejde med jer!
 Vi ses til generalforsamlingen.

Mvh Emil Knudsen List

     

Erika Nodin
10. semester

Kære medstuderende

Mit navn er Erika Nodin. Jeg går på 
10. semester og har været medlem 
af FADL Københavns repræsentant-
skab i 2 år. I den tid har jeg hovedsa-
gelig været aktiv i Arrangements- og 
foredragsudvalget (AFU), hvor vi 
bl.a. arrangerer DHL, julebanko og 
fastelavn for jer medlemmer.  
 Envidere sidder jeg, på lands-

plan, med i Uddannelsespolitisk 
udvalg (UPU), hvor vi arbejder med 
spørgsmål indenfor sundheds- og 
uddannelsespolitik.
 Mine 2 år som aktiv medlem i 
FADL har været enormt spændende 
og lærerige og derfor genopstiller jeg 
nu til repræsentantskabet i Kø-
benahvn i håb om at kunne fortsætte 
mit arbejde indenfor de forskellige 
udvalg. Derudover håber jeg på at i 
det næste foreningsår, kunne enga-
gere mig mere i det nationale FADL 
ved at stille op til Hovedbestyrelsen. 

Med venlig hilsen,
Erika Nodin

     

Gitte Hedermann Pedersen
12. semester

Jeg går på 12. semester og har været 
med i repræsentantskabet de sidste 
5 år. Undervejs har jeg været aktiv i 
bestyrelsen gennem 3 år og lagt et 
stort arbejde i at arrangere medlem-
snære aktiviteter såsom julebanko, 
skattekursus, DHL-stafet samt udar-
bejdelsen og udviklingen af kurser 
for de lægestuderende. 
 Selvom jeg snart bliver læge me-
ner jeg, at jeg kan bidrage til, at vi får 
indviet nye repræsentanter ordentligt 
i foreningen, så de kan videreføre 
det gode arbejde. Det har jeg hidtil 
været engageret i fx ved at arrangere 
faglige kurser i budgetplanlægning 
og regnskaber. Nogle af de store 
ansvarsposter for os repræsentan-
ter – men noget man ikke er blevet 
klædt på til via studiet. 

Godt valg!

     

Jesper Brink Svendsen
12. semester

Repræsentantskabet er et givtigt sted 
at komme ud med sine holdninger og 
agere på sine forestillinger om et bed-
re studie-, fritids- og arbejdsliv; her vil 

jeg kæmpe for DINE interesser! 
 Jeg genopstiller i år (til femte for-
eningsår) for at kunne fortsætte med 
min involvering i uddannelses- og 
sundhedspolitik gennem Uddan-
nelsespolitisk udvalg under FADLs 
Hovedforening, hvor der det næste 
år stadig er mange ting at gribe 
fat i; femårsreglen, KBU-fordeling, 
hepatitisvaccination, mental sundhed 
blandt studerende, karriereworks-
hops, lægeskolen i Aalborg etc. Her-
igennem har jeg også besiddet nogle 
eksterne observatørpladser, som jeg 
meget gerne vil fortsætte med i den 
nærmeste fremtid; studenterobser-
vatør i Uddannelsesudvalget under 
Yngre Læger samt studenterobser-
vatør i Udvalget for Uddannelse og 
Forskning (UUF) i Lægeforeningen, 
herunder Arbejdsgruppen vedr. 
prægraduate kliniske ophold.
 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, mens der 
også holdes styr på den daglige drift 
– det samme gælder for arbejdet i 
FADLs Vagtbureau København og 
i Hovedbestyrelsen, hvor de større 
og mere gennemgribende nationale 
politikker skal på plads.

     

Joachim Paulsen
6. semester

Igen i år stiller jeg op på en platform 
af pragmatisme. Den bløde mellem-
vej skal også repræsenteres, og den 
er her.
 Jeg har siddet i repræsentant-
skabet i 2 år, har tidligere været i 
Overenskomstudvalget (OU) og er nu 
i Udannelsespolitisk Udvalg (UPU).  
Din stemme vil jeg bruge til at for-
sætte mit arbejde, især i UPU, hvor 
vi lige nu arbejder på en ny KBU 
fordeling, hepatisvaccine til medicin-
studerende og på at øge den mentale 
sundhed blandt medicinstuderende. 
Det sidstnævnte er min personlige 
kæphest, og noget jeg håber på at 
kunne arbejde videre med.
 Vær god ved dig selv, og vær god 
ved dine medstuderende. 

Stem på Joachim P
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Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"
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Kredsforeningen

TILMELDING TIL ÅRETS DHL 
STAFET ER I GANG!
Kunne du tænke dig at løbe DHL-stafetten sam-
men med FADL? I år løber vi fredag d. 29. August kl. 
18.00. Det koster kun 150 kr. pr. mand, og så vil du 
få løbenummer og en t-shirt, samt mulighed for at 
være i vores telt. Sidste år var det en kæmpe succes 
med 100 løbere, og vi håber på endnu flere i år! Efter 
løbet vil der blive solgt øl og sodavand, så festen kan 
fortsætte, indtil vi lukker ned kl. 02.00.

Sådan gør du
1. Tilmeld et hold på fem personer på www.book-
ing.fadlvagt.dk/kkf
2. Send en mail tiljosefine.jensen@fadl.dk med 
holdtype (Dame/Mix/Mand) og t-shirt størrelser
3. Betal

Vi håberpå at se jer!
 
Arrangements- ogforedragsudvalget, 
 FADL København

Sommeråbningstider 
hos FADL  
Selvom der er lang tid til juli får du 
som FADL-medlem og vagttager 
lige denne vigtige besked i dette 
foreløbigt sidste nummer af MOK:

Fra 1 juli til 1 august har recep-
tionen på Blegdamsvej 26 indført 
sommeråbningstider. Det betyder 
at receptionen har åbent hver dag 
mellem kl.10.00 og 15.00 på alle 
hverdage undtagen fredag hvor der 
holdes helt lukket.

FADL København og Københavns 
Vagtbureau ønsker dig en forry-
gende sommer

Du har sikkert hørt om ændringer af det gule 
sygesikringskort - Men hvad betyder det for dig? 
Fra 1/8 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringskort som rejseforsikring, når 
du rejser i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det betyder, at det 
nu i endnu højere grad er vigtigt at have en rejseforsikring. Hvis du starter din ferierejse 
inden den 1. august 2014, vil du stadig være dækket af det gule kort ved rejser i op til 30 
dage. Men starter din rejse efter den 1. august, gælder de nye regler, og du har derfor ikke 
længere dækning på det gule kort. 

Hvad kommer ændringen til at betyde, når jeg rejser på ferie?
Fremover skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort, hvis du skal rejse inden for EU. 
Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, 
medicin mm. under ophold i et EU-land og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du 
er dog stillet anderledes, end du kender det fra det gule sygesikringskort, i og med du kun 
er ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til.

Det betyder blandt andet, at du risikerer at skulle betale en del af den behandling, du 
modtager, når du bliver syg, da det blå EU-sygesikringskort kun dækker, hvis behandleren er 
tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort 
dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker, og i nogle lande kan 
egenbetalingen løbe helt op i 30-40 procent. 

Hjemtransport er heller ikke altid omfattet af dækningen, og derfor er det vigtigt med en 
rejseforsikring, hvis uheldet skulle være ude. 

Har alle en privat rejseforsikring, som dækker i hele verden?
Som hovedregel skal du selv sørge for at tilkøbe en rejseforsikring, som dækker til lige 
netop dit rejsemål, men hvis du har en FADL’s forsikringsordning med en indboforsikring 
hos vores samarbejdspartner Codan, skal du ikke bekymre dig.  Du får nemlig automatisk 
en rejseforsikring til hele verden med i købet, som sikrer dig og din familie lige så godt, 
som før ophør af det gule sygesikringskort. 

Vidste du: 
Codan Verdensrejseforsikring, der automatisk er inkluderet i din indboforsikring,
er netop blevet kåret til den bedste i Danmark af Forbrugerrådet Tænk
(kilde: Tænk Penge, april 2014). 

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER?

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt 
andet ved at indgå aftaler med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår 
og priser for FADLs medlemmer.
Du kan se hvilke medlemsfordele, FADL København tilbyder ved at gå ind på fadl.
dk.
Hvis du har en god ide til en medlemsfordel, vi skal forsøge at skaffe, vil vi meget 
gerne have dig til at skrive til rabat@fadl.dk. Så vil vi kigge på det, og hvem ved – 
måske lykkes det!

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ifølge §13 stk 2 skal vedtægtsændringer offentliggøres i to på hinanden følgende 
numre af MOK. 
På FADL Københavns generalforsamling 10.oktober foreslås en enkelt vedtægtsæn-
dring. 
Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk -> Københavns 
Kredsforeningen -> Foreningens vedtægter.

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau 
som selvejende institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng 
mellem rollen som vagtaktiv og FADL-medlem, hvorfor vi håndhæver denne sam-
menhæng i vedtægterne.

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og 
repræsentantskab den 10.september 2014.

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER? 
 

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt andet ved at indgå aftaler 
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Hvis du har en god ide til en medlemsfordel, vi skal forsøge at skaffe, vil vi meget gerne have dig til at skrive til 
rabat@fadl.dk. Så vil vi kigge på det, og hvem ved – måske lykkes det! 

 

Forslag til vedtægtsændringer 
 

Ifølge §13 stk 2 skal vedtægtsændringer offentliggøres i to på hinanden følgende numre af MOK.  

På FADL Københavns generalforsamling 10.oktober foreslås en enkelt vedtægtsændring.  

Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk   Københavns Kredsforeningen  
Foreningens vedtægter. 

Gældende formulering i 
vedtægterne 

Ændringsforslag 

§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med virkning fra se-
mesterstart (henholdsvis 1. 
september og 1. februar) og med én 
måneds varsel. Personer, der er 
frameldt Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
betragtes dog som udmeldt ved 
frameldelsen fra studiet. 
Medlemmer, der har været 
vagtaktive inden for en 
kontingentperiode skal dog altid 
betale for hele denne ½-års periode. 
 
 
 
 
 

Sætningen markeret med rødt 
fjernes: 
 
§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med virkning fra se-
mesterstart (henholdsvis 1. 
september og 1. februar) og med én 
måneds varsel. Personer, der er 
frameldt Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
betragtes dog som udmeldt ved 
frameldelsen fra studiet. 
Medlemmer, der har været 
vagtaktive inden for en 
kontingentperiode skal dog altid 
betale for hele denne ½-års periode  

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau som selvejende 
institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng mellem rollen som vagtaktiv og FADL-
medlem, hvorfor vi håndhæver denne sammenhæng i vedtægterne. 

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og repræsentantskab den 
10.september 2014. 

GENERALFORSAMLING

En perfekt aften med mulighed for at høre mere om FADL, blive underholdt og have en festlig aften i selskab med 
dine medstuderende og FADL København!

Lækkert mad og drikke samt sprøde toner fra de gode DJ´s.

Komikeren Geo hopper på scenen og giver en humoristisk 

beskrivelse af hvordan han oplever sundhedsvæsenet.

After-party

Dagsorden ifølge vedtægterne – din mening tæller!

Fredag 10. oktober kl. 17 i Studenterklubben på Panum

HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk

 STEM allerede fra 6. oktober på dine foretrukne  kandidater til FADL’s repræsentantskab: mit.fadl.dk

Vi glæder os til at se dig

FADL, Foreningen af Danske Lægestuderende, Københavns Kredsforening ·  www.fadl.dk
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"
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om tilmeldingen og de enkelte kurser. 
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Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
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dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.
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Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
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Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
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ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.
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Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.
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overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"

Kredsforeningen

TILMELDING TIL ÅRETS DHL 
STAFET ER I GANG!
Kunne du tænke dig at løbe DHL-stafetten sam-
men med FADL? I år løber vi fredag d. 29. August kl. 
18.00. Det koster kun 150 kr. pr. mand, og så vil du 
få løbenummer og en t-shirt, samt mulighed for at 
være i vores telt. Sidste år var det en kæmpe succes 
med 100 løbere, og vi håber på endnu flere i år! Efter 
løbet vil der blive solgt øl og sodavand, så festen kan 
fortsætte, indtil vi lukker ned kl. 02.00.

Sådan gør du
1. Tilmeld et hold på fem personer på www.book-
ing.fadlvagt.dk/kkf
2. Send en mail tiljosefine.jensen@fadl.dk med 
holdtype (Dame/Mix/Mand) og t-shirt størrelser
3. Betal

Vi håberpå at se jer!
 
Arrangements- ogforedragsudvalget, 
 FADL København

Sommeråbningstider 
hos FADL  
Selvom der er lang tid til juli får du 
som FADL-medlem og vagttager 
lige denne vigtige besked i dette 
foreløbigt sidste nummer af MOK:

Fra 1 juli til 1 august har recep-
tionen på Blegdamsvej 26 indført 
sommeråbningstider. Det betyder 
at receptionen har åbent hver dag 
mellem kl.10.00 og 15.00 på alle 
hverdage undtagen fredag hvor der 
holdes helt lukket.

FADL København og Københavns 
Vagtbureau ønsker dig en forry-
gende sommer

Du har sikkert hørt om ændringer af det gule 
sygesikringskort - Men hvad betyder det for dig? 
Fra 1/8 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringskort som rejseforsikring, når 
du rejser i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det betyder, at det 
nu i endnu højere grad er vigtigt at have en rejseforsikring. Hvis du starter din ferierejse 
inden den 1. august 2014, vil du stadig være dækket af det gule kort ved rejser i op til 30 
dage. Men starter din rejse efter den 1. august, gælder de nye regler, og du har derfor ikke 
længere dækning på det gule kort. 

Hvad kommer ændringen til at betyde, når jeg rejser på ferie?
Fremover skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort, hvis du skal rejse inden for EU. 
Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, 
medicin mm. under ophold i et EU-land og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du 
er dog stillet anderledes, end du kender det fra det gule sygesikringskort, i og med du kun 
er ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til.

Det betyder blandt andet, at du risikerer at skulle betale en del af den behandling, du 
modtager, når du bliver syg, da det blå EU-sygesikringskort kun dækker, hvis behandleren er 
tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort 
dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker, og i nogle lande kan 
egenbetalingen løbe helt op i 30-40 procent. 

Hjemtransport er heller ikke altid omfattet af dækningen, og derfor er det vigtigt med en 
rejseforsikring, hvis uheldet skulle være ude. 

Har alle en privat rejseforsikring, som dækker i hele verden?
Som hovedregel skal du selv sørge for at tilkøbe en rejseforsikring, som dækker til lige 
netop dit rejsemål, men hvis du har en FADL’s forsikringsordning med en indboforsikring 
hos vores samarbejdspartner Codan, skal du ikke bekymre dig.  Du får nemlig automatisk 
en rejseforsikring til hele verden med i købet, som sikrer dig og din familie lige så godt, 
som før ophør af det gule sygesikringskort. 

Vidste du: 
Codan Verdensrejseforsikring, der automatisk er inkluderet i din indboforsikring,
er netop blevet kåret til den bedste i Danmark af Forbrugerrådet Tænk
(kilde: Tænk Penge, april 2014). 

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER?

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt 
andet ved at indgå aftaler med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår 
og priser for FADLs medlemmer.
Du kan se hvilke medlemsfordele, FADL København tilbyder ved at gå ind på fadl.
dk.
Hvis du har en god ide til en medlemsfordel, vi skal forsøge at skaffe, vil vi meget 
gerne have dig til at skrive til rabat@fadl.dk. Så vil vi kigge på det, og hvem ved – 
måske lykkes det!

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ifølge §13 stk 2 skal vedtægtsændringer offentliggøres i to på hinanden følgende 
numre af MOK. 
På FADL Københavns generalforsamling 10.oktober foreslås en enkelt vedtægtsæn-
dring. 
Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk -> Københavns 
Kredsforeningen -> Foreningens vedtægter.

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau 
som selvejende institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng 
mellem rollen som vagtaktiv og FADL-medlem, hvorfor vi håndhæver denne sam-
menhæng i vedtægterne.

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og 
repræsentantskab den 10.september 2014.

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER? 
 

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt andet ved at indgå aftaler 
med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår og priser for FADLs medlemmer. 

Du kan se hvilke medlemsfordele, FADL København tilbyder ved at gå ind på fadl.dk. 

Hvis du har en god ide til en medlemsfordel, vi skal forsøge at skaffe, vil vi meget gerne have dig til at skrive til 
rabat@fadl.dk. Så vil vi kigge på det, og hvem ved – måske lykkes det! 

 

Forslag til vedtægtsændringer 
 

Ifølge §13 stk 2 skal vedtægtsændringer offentliggøres i to på hinanden følgende numre af MOK.  

På FADL Københavns generalforsamling 10.oktober foreslås en enkelt vedtægtsændring.  

Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk   Københavns Kredsforeningen  
Foreningens vedtægter. 

Gældende formulering i 
vedtægterne 

Ændringsforslag 

§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med virkning fra se-
mesterstart (henholdsvis 1. 
september og 1. februar) og med én 
måneds varsel. Personer, der er 
frameldt Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
betragtes dog som udmeldt ved 
frameldelsen fra studiet. 
Medlemmer, der har været 
vagtaktive inden for en 
kontingentperiode skal dog altid 
betale for hele denne ½-års periode. 
 
 
 
 
 

Sætningen markeret med rødt 
fjernes: 
 
§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med virkning fra se-
mesterstart (henholdsvis 1. 
september og 1. februar) og med én 
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Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
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Medlemmer, der har været 
vagtaktive inden for en 
kontingentperiode skal dog altid 
betale for hele denne ½-års periode  

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau som selvejende 
institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng mellem rollen som vagtaktiv og FADL-
medlem, hvorfor vi håndhæver denne sammenhæng i vedtægterne. 

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og repræsentantskab den 
10.september 2014. 

GENERALFORSAMLING

En perfekt aften med mulighed for at høre mere om FADL, blive underholdt og have en festlig aften i selskab med 
dine medstuderende og FADL København!

Lækkert mad og drikke samt sprøde toner fra de gode DJ´s.

Komikeren Geo hopper på scenen og giver en humoristisk 

beskrivelse af hvordan han oplever sundhedsvæsenet.

After-party

Dagsorden ifølge vedtægterne – din mening tæller!

Fredag 10. oktober kl. 17 i Studenterklubben på Panum

HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk

 STEM allerede fra 6. oktober på dine foretrukne  kandidater til FADL’s repræsentantskab: mit.fadl.dk

Vi glæder os til at se dig

FADL, Foreningen af Danske Lægestuderende, Københavns Kredsforening ·  www.fadl.dk
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Jonas Olsen
11. semester

Kære medlemmer!

Jeg stiller op til FADL’s repræsentant-
skab for sjette år i træk, og jeg vil gerne 
fortælle, hvorfor I skal stemme på mig.
 Jeg mener FADL er en vigtig ting 
at værne om, fordi vi som medi-
cinstuderende har brug for nogle 
stærke kræfter til at tale vores sag i 
forbindelse med overenskomster og 
uddannelsespolitik. Vi har sammen 
med lægeforeningen fået lempet 
4-årsreglen til en 5-årsregel. Dette 
er et lille skridt på vejen i en rigtig 
retning, men der er mange flere 
kampe at kæmpe endnu for at sikre, 
at alle læger, der ønsker det, kan bli-
ve speciallæger i Danmark. Ud over 
det står vi over for nye udfordringer i 
forhold til en fuldkommen uaccepta-
bel studiefremdriftsreform, som kun 
er med til at udvande værdien i vores 
studie og samtidig ødelægger vores 
studiemiljø og stresser i forvejen 
pressede studerende unødigt.
 Jeg har som sagt været i FADL i 
mange år, og stiller desuden op til stu-
dienævnet, fordi jeg mener at have en 
god ide om, hvad der skaber et godt 
medicinstudie. Jeg ønskerg gennem 
mit arbejde i ovennævnte at bruge 
min indflydelse til at sikre kvalitet og 
tryghed for de studerende fremover.

Med venlig hilsen Jonas Olsen

     

Josefine Tangen Jensen
5. semester

Jeg har siddet i Repræsentantskabet 
de seneste to år – og håber på at 
gøre det endnu et år.
 Jeg har i desidste to år været 
aktiv i Arrangements- og Foredrags-
udvalget, hvor jeg blandt andet har 
været med til at arrangere julebanko 
og DHL. Begge arrangementer 
udvikler sig år for år, og jeg håber 
på, at der næste år kan være flere 
deltagere end tidligere. Jeg synes, 
det er vigtigt, at man kan mødes 
fagforeningens medlemmer iblandt til 

en hyggelig eftermiddag eller aften.
 Jeg det sidste år været med i 
Studenterundervisergruppen, hvor vi 
har lavet de indledende forberedelser 
til den kommende overenskomst. Des-
uden blev jeg i slutningen af dette for-
eningsår valgt ind i Hovedbestyrelsen, 
som er FADLs nationale bestyrelse.
Det har alt sammen været spændende 
arbejde, som jeg gerne vil fortsætte 
med i det kommende foreningsår.
 Jeg mener, at det er vigtigt med 
bred repræsentation i FADL, og med 
mine to års erfaring føler jeg, at jeg 
jeg noget at bidrage med. Jeg håber, 
at du vil stemme på mig.

     

Karen Brorup Pedersen
10. semester

Jeg har forskningsår efter 10. 
semester og har været repræsen-
tant i FADL København i nu 4 år. 
Jeg genopstiller, fordi jeg stadig er 
glad for det politiske arbejde og 
nyder det engagement jeg oplever 
i resten af FADL. Jeg har i min tid i 
FADL beskæftiget mig meget med 
medlemsarrangementer som fx DHL, 
og ønsker at fortsætte med dette. 
De sidste år har jeg også siddet i 
Fadls bestyrrelse, hvilket har været et 
spændende arbejde, som har givet 
en god indsigt i foreningen.
 Jeg vil fremadrettet arbejde for 
nye initiativer i forhold til medlemsar-
rangementer, fordi jeg mener det er 
med til at vedligeholde fællesskabet 
og skabe det sammenhold vi har 
brug for i vores fagforening.

     

Kasper Gasbjerg
11. semester

Kære medlem

Tak fordi du har valgt at sætte dig 
ind i hvem der er opstillet til årets 
repræsentantskabsvalg. Vi har i FADL 
arbejdet meget for at få den største 
mulig opbakningen til valget af re-
præsentantskabet, og det er med stor 

glæde, at jeg i år kan opfordre jer til 
at gå ind og stemme via mit.fadl.dk.
 Jeg stiller op for syvende gang 
og dette bliver da også min sidste pe-
riode. Jeg har dog stadig mange ting 
– jeg stadig arbejder for og gerne vil 
gøre færdigt. Jeg bruger rigtig meget 
energi på vores uddannelsespolitik 
både på studiet (fremdriftsreform) og 
efter 12. semester (4/5-årsregel og 
KBU-fordeling). Derudover har jeg i 
år været med til at tage et nyt initiativ 
omkring arbejdsmarkedspolitik. 
Her forsøger vi at udvide arbejds-
markedet for os som studerende. 
Et interessant område med store 
perspektiver.
 Jeg kan som skrevet står ikke 
løbe fra, at jeg har været med i 
mange år, og det vil i nogle sam-
menhænge tale for at stemme på en 
anden. Jeg mener dog at min erfa-
ring bidrager til kontinuitet og til at 
vi som forening ikke går i ring, men 
sikrer at FADL – politikere såvel som 
medarbejdere bevæger os fremad.

Husk at stemme!!!

     

Katrine Feldballe Bernholm
5. semester

Kære medstuderende

Jeg ønsker at repræsentere dig i 
vores fagforening og at være en af de 
nye repræsentanter, der i samarbejde 
med de mere erfarne, bærer vores 
stærke fagforening videre. Jeg vil 
gerne arbejde for dine medlems-
fordele – både i form af rabatter og 
fællesarrangementer, men også de 
mere uhåndgribelige fordele du får 
af, at være en del af et større fæl-
leskab. Jeg vil kæmpe for, hvis ikke 
afskaffelse af fremdriftsreformen, 
så i hvert fald modellering af den, 
så der skabes flest muligt fordele 
for os. Jeg mener, at vi som studen-
terfagforening har et ansvar og en 
mulighed for at påvirke uddannelses-
politikken – det vil jeg gerne bidrage 
til. Derudover håber jeg på at kunne 
bidrage til en endnu bedre kommu-
nikation mellem Repræsentantskabet 
og øvrige FADL-medlemmer, så man 
som ‘passivt’ medlem får mere klar-
hed om hvad der sker både lokalt og 
nationalt. Jeg håber at kunne bruge 
mit engagement og min store inte-
resse for studenter-, uddannelses- og 
sundhedspolitik i Repræsentantska-
bet. Hvis du har lyst til at møde mig, 

kan du finde mig til en snak og et 
stykke kage foran læsesalen, mandag 
den 6. oktober fra 12-14. 

Med venlig hilsen Katrine

     

Katrine Søgaard Thomsen
3. semester

Jeg hedder Katrine, jeg går på 3. 
semester, og har altså nu studeret 
mit første år. Da jeg startede sidste 
sommer, var alt meget nyt, og de 
gode vilkår som jeg skulle til at 
studere under, troede jeg var en 
selvfølge. Men i løbet af dette år, 
hvor jeg har studeret, har jeg oplevet 
hvordan bl.a. politikerne faktisk godt 
kan ændre på de vilkår. 
 Som medicinstuderende har 
jeg brugt mange timer på Panums 
læsesal, rundt omkring på region 
Hovedstadens hospitaler som SPV-
vagt og i sommers i klubben som 
rusvejleder. At fordybe sig i studiet 
på alle de forskellige måder, synes 
jeg er en enormt stor, men også 
vigtig kvalitet for uddannelsen, og jeg 
ønsker for fremtiden, at det fortsat 
er muligt at engagere sig og fordybe 
sig så intenst. På medicin er FADL 
et rigtig solidt ansigt udadtil for de 
medicinstuderende, og kun med det 
solidariske fællesskab, tror jeg, at 
vi kan bevare og skabe bedre vilkår 
og mere plads til fordybelse, så vi 
i sidste ende, kan blive de bedste 
læger. Jeg vil gerne være med til at 
repræsentere det fællesskab – derfor 
stiller jeg op til valg som repræsen-
tant for FADL. 
   

     

Kristian Jeppesen
5. semester

Kære medlemmer

Jeg hedder Kristian Mosfeldt Jeppe-
sen, går på 5. Semester, og stiller op 
til repræsentantskabet for første gang.
 Her er de 3 bedste grunde til, at I 
skal stemme på mig til repræsentant-
skabet:
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"
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Kredsforeningen

TILMELDING TIL ÅRETS DHL 
STAFET ER I GANG!
Kunne du tænke dig at løbe DHL-stafetten sam-
men med FADL? I år løber vi fredag d. 29. August kl. 
18.00. Det koster kun 150 kr. pr. mand, og så vil du 
få løbenummer og en t-shirt, samt mulighed for at 
være i vores telt. Sidste år var det en kæmpe succes 
med 100 løbere, og vi håber på endnu flere i år! Efter 
løbet vil der blive solgt øl og sodavand, så festen kan 
fortsætte, indtil vi lukker ned kl. 02.00.

Sådan gør du
1. Tilmeld et hold på fem personer på www.book-
ing.fadlvagt.dk/kkf
2. Send en mail tiljosefine.jensen@fadl.dk med 
holdtype (Dame/Mix/Mand) og t-shirt størrelser
3. Betal

Vi håberpå at se jer!
 
Arrangements- ogforedragsudvalget, 
 FADL København

Sommeråbningstider 
hos FADL  
Selvom der er lang tid til juli får du 
som FADL-medlem og vagttager 
lige denne vigtige besked i dette 
foreløbigt sidste nummer af MOK:

Fra 1 juli til 1 august har recep-
tionen på Blegdamsvej 26 indført 
sommeråbningstider. Det betyder 
at receptionen har åbent hver dag 
mellem kl.10.00 og 15.00 på alle 
hverdage undtagen fredag hvor der 
holdes helt lukket.

FADL København og Københavns 
Vagtbureau ønsker dig en forry-
gende sommer

Du har sikkert hørt om ændringer af det gule 
sygesikringskort - Men hvad betyder det for dig? 
Fra 1/8 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringskort som rejseforsikring, når 
du rejser i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det betyder, at det 
nu i endnu højere grad er vigtigt at have en rejseforsikring. Hvis du starter din ferierejse 
inden den 1. august 2014, vil du stadig være dækket af det gule kort ved rejser i op til 30 
dage. Men starter din rejse efter den 1. august, gælder de nye regler, og du har derfor ikke 
længere dækning på det gule kort. 

Hvad kommer ændringen til at betyde, når jeg rejser på ferie?
Fremover skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort, hvis du skal rejse inden for EU. 
Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, 
medicin mm. under ophold i et EU-land og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du 
er dog stillet anderledes, end du kender det fra det gule sygesikringskort, i og med du kun 
er ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til.

Det betyder blandt andet, at du risikerer at skulle betale en del af den behandling, du 
modtager, når du bliver syg, da det blå EU-sygesikringskort kun dækker, hvis behandleren er 
tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort 
dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker, og i nogle lande kan 
egenbetalingen løbe helt op i 30-40 procent. 

Hjemtransport er heller ikke altid omfattet af dækningen, og derfor er det vigtigt med en 
rejseforsikring, hvis uheldet skulle være ude. 

Har alle en privat rejseforsikring, som dækker i hele verden?
Som hovedregel skal du selv sørge for at tilkøbe en rejseforsikring, som dækker til lige 
netop dit rejsemål, men hvis du har en FADL’s forsikringsordning med en indboforsikring 
hos vores samarbejdspartner Codan, skal du ikke bekymre dig.  Du får nemlig automatisk 
en rejseforsikring til hele verden med i købet, som sikrer dig og din familie lige så godt, 
som før ophør af det gule sygesikringskort. 

Vidste du: 
Codan Verdensrejseforsikring, der automatisk er inkluderet i din indboforsikring,
er netop blevet kåret til den bedste i Danmark af Forbrugerrådet Tænk
(kilde: Tænk Penge, april 2014). 

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER?

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt 
andet ved at indgå aftaler med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår 
og priser for FADLs medlemmer.
Du kan se hvilke medlemsfordele, FADL København tilbyder ved at gå ind på fadl.
dk.
Hvis du har en god ide til en medlemsfordel, vi skal forsøge at skaffe, vil vi meget 
gerne have dig til at skrive til rabat@fadl.dk. Så vil vi kigge på det, og hvem ved – 
måske lykkes det!

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ifølge §13 stk 2 skal vedtægtsændringer offentliggøres i to på hinanden følgende 
numre af MOK. 
På FADL Københavns generalforsamling 10.oktober foreslås en enkelt vedtægtsæn-
dring. 
Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk -> Københavns 
Kredsforeningen -> Foreningens vedtægter.

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau 
som selvejende institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng 
mellem rollen som vagtaktiv og FADL-medlem, hvorfor vi håndhæver denne sam-
menhæng i vedtægterne.

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og 
repræsentantskab den 10.september 2014.

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER? 
 

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt andet ved at indgå aftaler 
med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår og priser for FADLs medlemmer. 

Du kan se hvilke medlemsfordele, FADL København tilbyder ved at gå ind på fadl.dk. 

Hvis du har en god ide til en medlemsfordel, vi skal forsøge at skaffe, vil vi meget gerne have dig til at skrive til 
rabat@fadl.dk. Så vil vi kigge på det, og hvem ved – måske lykkes det! 

 

Forslag til vedtægtsændringer 
 

Ifølge §13 stk 2 skal vedtægtsændringer offentliggøres i to på hinanden følgende numre af MOK.  

På FADL Københavns generalforsamling 10.oktober foreslås en enkelt vedtægtsændring.  

Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk   Københavns Kredsforeningen  
Foreningens vedtægter. 

Gældende formulering i 
vedtægterne 

Ændringsforslag 

§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med virkning fra se-
mesterstart (henholdsvis 1. 
september og 1. februar) og med én 
måneds varsel. Personer, der er 
frameldt Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
betragtes dog som udmeldt ved 
frameldelsen fra studiet. 
Medlemmer, der har været 
vagtaktive inden for en 
kontingentperiode skal dog altid 
betale for hele denne ½-års periode. 
 
 
 
 
 

Sætningen markeret med rødt 
fjernes: 
 
§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med virkning fra se-
mesterstart (henholdsvis 1. 
september og 1. februar) og med én 
måneds varsel. Personer, der er 
frameldt Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
betragtes dog som udmeldt ved 
frameldelsen fra studiet. 
Medlemmer, der har været 
vagtaktive inden for en 
kontingentperiode skal dog altid 
betale for hele denne ½-års periode  

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau som selvejende 
institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng mellem rollen som vagtaktiv og FADL-
medlem, hvorfor vi håndhæver denne sammenhæng i vedtægterne. 

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og repræsentantskab den 
10.september 2014. 

GENERALFORSAMLING

En perfekt aften med mulighed for at høre mere om FADL, blive underholdt og have en festlig aften i selskab med 
dine medstuderende og FADL København!

Lækkert mad og drikke samt sprøde toner fra de gode DJ´s.

Komikeren Geo hopper på scenen og giver en humoristisk 

beskrivelse af hvordan han oplever sundhedsvæsenet.

After-party

Dagsorden ifølge vedtægterne – din mening tæller!

Fredag 10. oktober kl. 17 i Studenterklubben på Panum

HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk

 STEM allerede fra 6. oktober på dine foretrukne  kandidater til FADL’s repræsentantskab: mit.fadl.dk

Vi glæder os til at se dig

FADL, Foreningen af Danske Lægestuderende, Københavns Kredsforening ·  www.fadl.dk

Kredsforeningen

 1. Jeg er klar. I de seneste 9 
måneder har jeg fulgt repræsentant-
skabet tæt, og ved derfor hvad rollen 
som repræsentant indebærer. Jeg 
har allerede gjort mig mange tanker 
om, hvilke roller jeg godt kunne 
tænke at påtage mig. Jeg ønsker at 
debatteresundhedspolitiske problem-
stillinger, og sikre at FADL’s stemme 
fortsat bliver hørt og taget seriøst.
 2. Jeg er fyldt med ideer. Mine 
ideer er bygget op omkring, at 
forsøge at sikre FADL en skarpere 
profil. En skarpere profil for FADL, 
vilforhåbentlig bidrage til en større 
gennemsigtighed for alle medlemmer. 
 3. Sidst men ikke mindst skal du 
stemme på mig, fordi jeg vil FADL. I 
de seneste år, har jeg haft brug for, 
at min studietid drejer sig om andet 
end pensum. Jeg ønsker, at vi fortsat 
skal have en af de mest unikke 
fagforeninger i Danmark. 

Med håbet om et godt valg.
Kristian Mosfeldt Jeppesen 

     

Mads Helsted
6. semester

Hej! Jeg hedder Mads Helsted og er 
færdig med 5. semester. Jeg stiller 
op til repræsentantskabet for tredje 
gang. Jeg har siddet med ved bordet 
i snart to år, og jeg brænder virkelig 
for det. 
 Jeg har i år fortsat koncentreret 
mig om det uddannelsespolitiske 
arbejde. Hvordan optager vi folk på 
medicinstudiet? Hvordan får vi den 
bedst mulige uddannelse? Hvordan 
skal KBU’en fordeles? Derudover 
har jeg i år brugt meget tid på at 
sidde med i Hovedbestyrelsen. Jeg 
mener, det er vigtigt at styrke FADL’s 
samarbejde på tværs af landet. 
Stærkt samarbejde er især nu vigtigt, 
da vi næste år skal forhandle en ny 
overenskomst. 
 Det er vigtigt at alle medicinstu-
derende står sammen. Både når det 
drejer sig om at have en stærk stem-
me i OK-forhandlingerne, men også 
når vi tilkendegiver vores holdninger i 
den brede debat. Bliver jeg valgt som 
repræsentant igen, ser jeg frem til 
fortsat at arbejde på, at FADL er det, 
det har været i mange år – en STÆRK 
forening af og for medicinstuderende. 
 Efter to år har jeg kun fået endnu 
mere blod på tanden, så jeg håber, 
at du vil stemme på mig. Jeg vil tage 
opgaven seriøst og gøre mit bedste.

     

Marie Skougaard Nielsen
8. semester

Kære medstuderende

Jeg har været medlem af repræsen-
tantskabet i FADL København i et 
år. Det har været et lærerigt år, der 
har gjort det klart for mig, hvor jeg 
synes, at FADL som forening skal 
bevæge sig hen i fremtiden. FADL 
skal i højere grad profilere sig som 
en fagforening, der kæmper for sine 
medlemmers arbejdsforhold og vilkår 
bl.a. via overenskomsterne, der 
forhandles igen i 2015. Der er stadig 
mange medlemmer, som ikke ved 
hvad deres overenskomst indeholder 
og hvilke rettigheder de har. I frem-
tiden er det mit ønske, at FADL som 
fagforening skal være bedre til at 
kommunikere ud til deres medlem-
mer både i forhold til overenskomst-
forhandlingerne i 2015, men også 
til hverdag hvor det skal være klart 
for det enkelte medlem, hvad deres 
rettigheder er og hvordan FADL kan 
hjælpe i ethvert spørgsmål, som I 
medlemmer må have.
 Derfor brænder jeg for mit 
arbejde i FADL, hvor jeg blandt andet 
sidder i studenterundervisergruppen, 
SUG, der er ved at forberede OK15. 
Jeg vil ligeledes gerne fortsætte med 
det nationale arbejde, da det i politi-
ske forhandlinger er vigtigt, at vi som 
medicinstuderende står sammen i 
fællesskab også på tværs af byerne.

     

Mathias Melgaard
11. semester

Mit navn er Mathias Melgaard, jeg 
er færdig med 11.sem og tager p.t. 
et halvt forskningsår før 12 sem. Har 
været aktiv i FADL i nu 6 år, og håber 
at kunne forsætte med din stemme. 
FADL er i dag mere gennemsigtig 
og mere på øjenhøjde med med-
lemmerne end tidligere, og finder 
det vigtigt at der til stadighed bliver 
arbejdet hårdt for dette. Selv har jeg 
gennem årerne været involveret i 
både bestyrelsen, medlemfordelsud-
valget, lægevikarkurser og overens-

komsterne, men de seneste år har 
overenskomstudvalgene været hvor 
jeg har lagt mine kræfter og stadig vil 
gøre det.

I det nye politikerår har jeg to mål:
• Forsat kæmpe for at sikre vores 

medlemmer arbejde og en retfær-
dig løn på hospitalerne gennem 
OK-forhandlingsudvalgene.

• Sikre FADLs position som social 
institution og sikre den forsatte 
støtte til de mange arrangementer 
på og uden for panum.

FADL for mig, er en vigtig forening. 
En forening jeg er stolt af som medi-
cinstuderende. En forening der skal 
være til for jer som medlemmer frem 
for alt. I skal vide i har FADL i ryggen 
om så det gælder løn og arbejdsvil-
kår, gode faglige kurser, eller støtte til 
det sociale liv på panum. 

Håber at få din støtte.

     

Olivia Schou-Lorentzen
3. semester

Hej

Jeg hedder Olivia og jeg går på 3. 
Semester. Jeg har, trods mit lave 
semestertrin, taget min andel af 
FADL-vagter og deltaget i alskens ar-
rangementer. Så jeg ved hvad FADL 
kan,både som vagtbureau og som 
fagforening. Derudover beundrer 
jeg det stykke arbejde, der er blevet 
lagt særligt ifm. Fremdriftreformens 
indtræden sidste år.
 Jeg brænder for mange ting og 
noget af det, der fylder meget, er 
sundheds- og studenterpolitiske 
diskussioner. 
 Jeg stiller op til repræsentant-
skabet med et håb om forbedrin-
ger, fordi jeg tror, at vi kan noget 
særligt med det fælleskab vi har som 
medicinstuderende, men i høj grad 
med det fælleskab vi har skabt og 
stadig skaber gennem FADL. Og det 
arbejde vil jeg gerne være en del af. 

Olivia Schou-Lorentzen

     

Ossian Gundel
3. semester

Kære medlem og medstuderende

Jeg hedder Ossian Gundel og går på 
3. semester. Siden efteråret 2013 har 
jeg siddet i repræsentantskabet for 
FADL i København.
 Det har givet mig en stor indsigt 
i foreningens arbejdsområder, både 
de faglige og de økonomiske.
 Jeg har primært arbejdet lokalt 
i København, været involveret i de 
seneste to semesterstart-hæfter og 
på nationalt plan har jeg opnået stor 
indsigt i det overenskomstmæssige 
arbejde med forhandling af overens-
komst.
 Særligt arbejdet med forhandling 
af overenskomsten for Lægevikar-
gruppen har jeg fundet spændende, 
givende og interessant, og vil derfor 
meget gerne fortsætte mit arbejde i 
Lægevikargruppen i det kommende 
foreningsår.
 Derudover er både 5-årsreglen og 
fremdriftsreformen glimrende eksem-
pler på områder, hvor FADL arbejder 
aktivt for at forbedre vilkårene for de 
medicinstuderende. 
 Det politiske arbejde er en vigtig 
del af FADLs signatur, som jeg gerne 
vil være en endnu større del af, bi-
drage til og være med til at forme. Et 
af mine helt store mål er, at vi FADL 
i langt højere grad end tidligere, 
deltager aktivt i den offentlige debat 
og forholder os til de emner, som 
er med til at forme betingelserne 
og rammen for vores hverdag som 
medicin studerende eller færdigud-
dannede læger.

Venligst Ossian Gundel

     

Peder Emil Warming
10. semester

Kære medstuderende

Jeg hedder Peder og går på 10. 
semester og stiller op til repræ-
sentantskabet. Jeg har siddet fire 
år i repræsentantskabet hvor jeg 
har været aktiv i hovedbestyrelsen, 

12 |  

| 11 1515kredsforeningen 1515kredsforeningen

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"

1515kredsforeningen 1515kredsforeningen

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"

Kredsforeningen

TILMELDING TIL ÅRETS DHL 
STAFET ER I GANG!
Kunne du tænke dig at løbe DHL-stafetten sam-
men med FADL? I år løber vi fredag d. 29. August kl. 
18.00. Det koster kun 150 kr. pr. mand, og så vil du 
få løbenummer og en t-shirt, samt mulighed for at 
være i vores telt. Sidste år var det en kæmpe succes 
med 100 løbere, og vi håber på endnu flere i år! Efter 
løbet vil der blive solgt øl og sodavand, så festen kan 
fortsætte, indtil vi lukker ned kl. 02.00.

Sådan gør du
1. Tilmeld et hold på fem personer på www.book-
ing.fadlvagt.dk/kkf
2. Send en mail tiljosefine.jensen@fadl.dk med 
holdtype (Dame/Mix/Mand) og t-shirt størrelser
3. Betal

Vi håberpå at se jer!
 
Arrangements- ogforedragsudvalget, 
 FADL København

Sommeråbningstider 
hos FADL  
Selvom der er lang tid til juli får du 
som FADL-medlem og vagttager 
lige denne vigtige besked i dette 
foreløbigt sidste nummer af MOK:

Fra 1 juli til 1 august har recep-
tionen på Blegdamsvej 26 indført 
sommeråbningstider. Det betyder 
at receptionen har åbent hver dag 
mellem kl.10.00 og 15.00 på alle 
hverdage undtagen fredag hvor der 
holdes helt lukket.

FADL København og Københavns 
Vagtbureau ønsker dig en forry-
gende sommer

Du har sikkert hørt om ændringer af det gule 
sygesikringskort - Men hvad betyder det for dig? 
Fra 1/8 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringskort som rejseforsikring, når 
du rejser i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det betyder, at det 
nu i endnu højere grad er vigtigt at have en rejseforsikring. Hvis du starter din ferierejse 
inden den 1. august 2014, vil du stadig være dækket af det gule kort ved rejser i op til 30 
dage. Men starter din rejse efter den 1. august, gælder de nye regler, og du har derfor ikke 
længere dækning på det gule kort. 

Hvad kommer ændringen til at betyde, når jeg rejser på ferie?
Fremover skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort, hvis du skal rejse inden for EU. 
Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, 
medicin mm. under ophold i et EU-land og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du 
er dog stillet anderledes, end du kender det fra det gule sygesikringskort, i og med du kun 
er ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til.

Det betyder blandt andet, at du risikerer at skulle betale en del af den behandling, du 
modtager, når du bliver syg, da det blå EU-sygesikringskort kun dækker, hvis behandleren er 
tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort 
dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker, og i nogle lande kan 
egenbetalingen løbe helt op i 30-40 procent. 

Hjemtransport er heller ikke altid omfattet af dækningen, og derfor er det vigtigt med en 
rejseforsikring, hvis uheldet skulle være ude. 

Har alle en privat rejseforsikring, som dækker i hele verden?
Som hovedregel skal du selv sørge for at tilkøbe en rejseforsikring, som dækker til lige 
netop dit rejsemål, men hvis du har en FADL’s forsikringsordning med en indboforsikring 
hos vores samarbejdspartner Codan, skal du ikke bekymre dig.  Du får nemlig automatisk 
en rejseforsikring til hele verden med i købet, som sikrer dig og din familie lige så godt, 
som før ophør af det gule sygesikringskort. 

Vidste du: 
Codan Verdensrejseforsikring, der automatisk er inkluderet i din indboforsikring,
er netop blevet kåret til den bedste i Danmark af Forbrugerrådet Tænk
(kilde: Tænk Penge, april 2014). 

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER?

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt 
andet ved at indgå aftaler med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår 
og priser for FADLs medlemmer.
Du kan se hvilke medlemsfordele, FADL København tilbyder ved at gå ind på fadl.
dk.
Hvis du har en god ide til en medlemsfordel, vi skal forsøge at skaffe, vil vi meget 
gerne have dig til at skrive til rabat@fadl.dk. Så vil vi kigge på det, og hvem ved – 
måske lykkes det!

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ifølge §13 stk 2 skal vedtægtsændringer offentliggøres i to på hinanden følgende 
numre af MOK. 
På FADL Københavns generalforsamling 10.oktober foreslås en enkelt vedtægtsæn-
dring. 
Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk -> Københavns 
Kredsforeningen -> Foreningens vedtægter.

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau 
som selvejende institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng 
mellem rollen som vagtaktiv og FADL-medlem, hvorfor vi håndhæver denne sam-
menhæng i vedtægterne.

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og 
repræsentantskab den 10.september 2014.
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§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med virkning fra se-
mesterstart (henholdsvis 1. 
september og 1. februar) og med én 
måneds varsel. Personer, der er 
frameldt Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
betragtes dog som udmeldt ved 
frameldelsen fra studiet. 
Medlemmer, der har været 
vagtaktive inden for en 
kontingentperiode skal dog altid 
betale for hele denne ½-års periode. 
 
 
 
 
 

Sætningen markeret med rødt 
fjernes: 
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Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau som selvejende 
institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng mellem rollen som vagtaktiv og FADL-
medlem, hvorfor vi håndhæver denne sammenhæng i vedtægterne. 

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og repræsentantskab den 
10.september 2014. 

GENERALFORSAMLING

En perfekt aften med mulighed for at høre mere om FADL, blive underholdt og have en festlig aften i selskab med 
dine medstuderende og FADL København!

Lækkert mad og drikke samt sprøde toner fra de gode DJ´s.

Komikeren Geo hopper på scenen og giver en humoristisk 

beskrivelse af hvordan han oplever sundhedsvæsenet.

After-party

Dagsorden ifølge vedtægterne – din mening tæller!

Fredag 10. oktober kl. 17 i Studenterklubben på Panum

HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk

 STEM allerede fra 6. oktober på dine foretrukne  kandidater til FADL’s repræsentantskab: mit.fadl.dk

Vi glæder os til at se dig

FADL, Foreningen af Danske Lægestuderende, Københavns Kredsforening ·  www.fadl.dk
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"
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medicin mm. under ophold i et EU-land og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du 
er dog stillet anderledes, end du kender det fra det gule sygesikringskort, i og med du kun 
er ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til.

Det betyder blandt andet, at du risikerer at skulle betale en del af den behandling, du 
modtager, når du bliver syg, da det blå EU-sygesikringskort kun dækker, hvis behandleren er 
tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort 
dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker, og i nogle lande kan 
egenbetalingen løbe helt op i 30-40 procent. 

Hjemtransport er heller ikke altid omfattet af dækningen, og derfor er det vigtigt med en 
rejseforsikring, hvis uheldet skulle være ude. 

Har alle en privat rejseforsikring, som dækker i hele verden?
Som hovedregel skal du selv sørge for at tilkøbe en rejseforsikring, som dækker til lige 
netop dit rejsemål, men hvis du har en FADL’s forsikringsordning med en indboforsikring 
hos vores samarbejdspartner Codan, skal du ikke bekymre dig.  Du får nemlig automatisk 
en rejseforsikring til hele verden med i købet, som sikrer dig og din familie lige så godt, 
som før ophør af det gule sygesikringskort. 

Vidste du: 
Codan Verdensrejseforsikring, der automatisk er inkluderet i din indboforsikring,
er netop blevet kåret til den bedste i Danmark af Forbrugerrådet Tænk
(kilde: Tænk Penge, april 2014). 

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER?

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt 
andet ved at indgå aftaler med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår 
og priser for FADLs medlemmer.
Du kan se hvilke medlemsfordele, FADL København tilbyder ved at gå ind på fadl.
dk.
Hvis du har en god ide til en medlemsfordel, vi skal forsøge at skaffe, vil vi meget 
gerne have dig til at skrive til rabat@fadl.dk. Så vil vi kigge på det, og hvem ved – 
måske lykkes det!

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ifølge §13 stk 2 skal vedtægtsændringer offentliggøres i to på hinanden følgende 
numre af MOK. 
På FADL Københavns generalforsamling 10.oktober foreslås en enkelt vedtægtsæn-
dring. 
Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk -> Københavns 
Kredsforeningen -> Foreningens vedtægter.

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau 
som selvejende institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng 
mellem rollen som vagtaktiv og FADL-medlem, hvorfor vi håndhæver denne sam-
menhæng i vedtægterne.

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og 
repræsentantskab den 10.september 2014.

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER? 
 

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt andet ved at indgå aftaler 
med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår og priser for FADLs medlemmer. 

Du kan se hvilke medlemsfordele, FADL København tilbyder ved at gå ind på fadl.dk. 

Hvis du har en god ide til en medlemsfordel, vi skal forsøge at skaffe, vil vi meget gerne have dig til at skrive til 
rabat@fadl.dk. Så vil vi kigge på det, og hvem ved – måske lykkes det! 

 

Forslag til vedtægtsændringer 
 

Ifølge §13 stk 2 skal vedtægtsændringer offentliggøres i to på hinanden følgende numre af MOK.  

På FADL Københavns generalforsamling 10.oktober foreslås en enkelt vedtægtsændring.  

Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk   Københavns Kredsforeningen  
Foreningens vedtægter. 

Gældende formulering i 
vedtægterne 

Ændringsforslag 

§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med virkning fra se-
mesterstart (henholdsvis 1. 
september og 1. februar) og med én 
måneds varsel. Personer, der er 
frameldt Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
betragtes dog som udmeldt ved 
frameldelsen fra studiet. 
Medlemmer, der har været 
vagtaktive inden for en 
kontingentperiode skal dog altid 
betale for hele denne ½-års periode. 
 
 
 
 
 

Sætningen markeret med rødt 
fjernes: 
 
§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med virkning fra se-
mesterstart (henholdsvis 1. 
september og 1. februar) og med én 
måneds varsel. Personer, der er 
frameldt Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
betragtes dog som udmeldt ved 
frameldelsen fra studiet. 
Medlemmer, der har været 
vagtaktive inden for en 
kontingentperiode skal dog altid 
betale for hele denne ½-års periode  

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau som selvejende 
institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng mellem rollen som vagtaktiv og FADL-
medlem, hvorfor vi håndhæver denne sammenhæng i vedtægterne. 

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og repræsentantskab den 
10.september 2014. 

GENERALFORSAMLING

En perfekt aften med mulighed for at høre mere om FADL, blive underholdt og have en festlig aften i selskab med 
dine medstuderende og FADL København!

Lækkert mad og drikke samt sprøde toner fra de gode DJ´s.

Komikeren Geo hopper på scenen og giver en humoristisk 

beskrivelse af hvordan han oplever sundhedsvæsenet.

After-party

Dagsorden ifølge vedtægterne – din mening tæller!

Fredag 10. oktober kl. 17 i Studenterklubben på Panum

HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk

 STEM allerede fra 6. oktober på dine foretrukne  kandidater til FADL’s repræsentantskab: mit.fadl.dk

Vi glæder os til at se dig

FADL, Foreningen af Danske Lægestuderende, Københavns Kredsforening ·  www.fadl.dk

KredsforeningenKredsforeningen
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 1. Jeg er klar. I de seneste 9 
måneder har jeg fulgt repræsentant-
skabet tæt, og ved derfor hvad rollen 
som repræsentant indebærer. Jeg 
har allerede gjort mig mange tanker 
om, hvilke roller jeg godt kunne 
tænke at påtage mig. Jeg ønsker at 
debatteresundhedspolitiske problem-
stillinger, og sikre at FADL’s stemme 
fortsat bliver hørt og taget seriøst.
 2. Jeg er fyldt med ideer. Mine 
ideer er bygget op omkring, at 
forsøge at sikre FADL en skarpere 
profil. En skarpere profil for FADL, 
vilforhåbentlig bidrage til en større 
gennemsigtighed for alle medlemmer. 
 3. Sidst men ikke mindst skal du 
stemme på mig, fordi jeg vil FADL. I 
de seneste år, har jeg haft brug for, 
at min studietid drejer sig om andet 
end pensum. Jeg ønsker, at vi fortsat 
skal have en af de mest unikke 
fagforeninger i Danmark. 

Med håbet om et godt valg.
Kristian Mosfeldt Jeppesen 

     

Mads Helsted
6. semester

Hej! Jeg hedder Mads Helsted og er 
færdig med 5. semester. Jeg stiller 
op til repræsentantskabet for tredje 
gang. Jeg har siddet med ved bordet 
i snart to år, og jeg brænder virkelig 
for det. 
 Jeg har i år fortsat koncentreret 
mig om det uddannelsespolitiske 
arbejde. Hvordan optager vi folk på 
medicinstudiet? Hvordan får vi den 
bedst mulige uddannelse? Hvordan 
skal KBU’en fordeles? Derudover 
har jeg i år brugt meget tid på at 
sidde med i Hovedbestyrelsen. Jeg 
mener, det er vigtigt at styrke FADL’s 
samarbejde på tværs af landet. 
Stærkt samarbejde er især nu vigtigt, 
da vi næste år skal forhandle en ny 
overenskomst. 
 Det er vigtigt at alle medicinstu-
derende står sammen. Både når det 
drejer sig om at have en stærk stem-
me i OK-forhandlingerne, men også 
når vi tilkendegiver vores holdninger i 
den brede debat. Bliver jeg valgt som 
repræsentant igen, ser jeg frem til 
fortsat at arbejde på, at FADL er det, 
det har været i mange år – en STÆRK 
forening af og for medicinstuderende. 
 Efter to år har jeg kun fået endnu 
mere blod på tanden, så jeg håber, 
at du vil stemme på mig. Jeg vil tage 
opgaven seriøst og gøre mit bedste.

     

Marie Skougaard Nielsen
8. semester

Kære medstuderende

Jeg har været medlem af repræsen-
tantskabet i FADL København i et 
år. Det har været et lærerigt år, der 
har gjort det klart for mig, hvor jeg 
synes, at FADL som forening skal 
bevæge sig hen i fremtiden. FADL 
skal i højere grad profilere sig som 
en fagforening, der kæmper for sine 
medlemmers arbejdsforhold og vilkår 
bl.a. via overenskomsterne, der 
forhandles igen i 2015. Der er stadig 
mange medlemmer, som ikke ved 
hvad deres overenskomst indeholder 
og hvilke rettigheder de har. I frem-
tiden er det mit ønske, at FADL som 
fagforening skal være bedre til at 
kommunikere ud til deres medlem-
mer både i forhold til overenskomst-
forhandlingerne i 2015, men også 
til hverdag hvor det skal være klart 
for det enkelte medlem, hvad deres 
rettigheder er og hvordan FADL kan 
hjælpe i ethvert spørgsmål, som I 
medlemmer må have.
 Derfor brænder jeg for mit 
arbejde i FADL, hvor jeg blandt andet 
sidder i studenterundervisergruppen, 
SUG, der er ved at forberede OK15. 
Jeg vil ligeledes gerne fortsætte med 
det nationale arbejde, da det i politi-
ske forhandlinger er vigtigt, at vi som 
medicinstuderende står sammen i 
fællesskab også på tværs af byerne.

     

Mathias Melgaard
11. semester

Mit navn er Mathias Melgaard, jeg 
er færdig med 11.sem og tager p.t. 
et halvt forskningsår før 12 sem. Har 
været aktiv i FADL i nu 6 år, og håber 
at kunne forsætte med din stemme. 
FADL er i dag mere gennemsigtig 
og mere på øjenhøjde med med-
lemmerne end tidligere, og finder 
det vigtigt at der til stadighed bliver 
arbejdet hårdt for dette. Selv har jeg 
gennem årerne været involveret i 
både bestyrelsen, medlemfordelsud-
valget, lægevikarkurser og overens-

komsterne, men de seneste år har 
overenskomstudvalgene været hvor 
jeg har lagt mine kræfter og stadig vil 
gøre det.

I det nye politikerår har jeg to mål:
• Forsat kæmpe for at sikre vores 

medlemmer arbejde og en retfær-
dig løn på hospitalerne gennem 
OK-forhandlingsudvalgene.

• Sikre FADLs position som social 
institution og sikre den forsatte 
støtte til de mange arrangementer 
på og uden for panum.

FADL for mig, er en vigtig forening. 
En forening jeg er stolt af som medi-
cinstuderende. En forening der skal 
være til for jer som medlemmer frem 
for alt. I skal vide i har FADL i ryggen 
om så det gælder løn og arbejdsvil-
kår, gode faglige kurser, eller støtte til 
det sociale liv på panum. 

Håber at få din støtte.

     

Olivia Schou-Lorentzen
3. semester

Hej

Jeg hedder Olivia og jeg går på 3. 
Semester. Jeg har, trods mit lave 
semestertrin, taget min andel af 
FADL-vagter og deltaget i alskens ar-
rangementer. Så jeg ved hvad FADL 
kan,både som vagtbureau og som 
fagforening. Derudover beundrer 
jeg det stykke arbejde, der er blevet 
lagt særligt ifm. Fremdriftreformens 
indtræden sidste år.
 Jeg brænder for mange ting og 
noget af det, der fylder meget, er 
sundheds- og studenterpolitiske 
diskussioner. 
 Jeg stiller op til repræsentant-
skabet med et håb om forbedrin-
ger, fordi jeg tror, at vi kan noget 
særligt med det fælleskab vi har som 
medicinstuderende, men i høj grad 
med det fælleskab vi har skabt og 
stadig skaber gennem FADL. Og det 
arbejde vil jeg gerne være en del af. 

Olivia Schou-Lorentzen

     

Ossian Gundel
3. semester

Kære medlem og medstuderende

Jeg hedder Ossian Gundel og går på 
3. semester. Siden efteråret 2013 har 
jeg siddet i repræsentantskabet for 
FADL i København.
 Det har givet mig en stor indsigt 
i foreningens arbejdsområder, både 
de faglige og de økonomiske.
 Jeg har primært arbejdet lokalt 
i København, været involveret i de 
seneste to semesterstart-hæfter og 
på nationalt plan har jeg opnået stor 
indsigt i det overenskomstmæssige 
arbejde med forhandling af overens-
komst.
 Særligt arbejdet med forhandling 
af overenskomsten for Lægevikar-
gruppen har jeg fundet spændende, 
givende og interessant, og vil derfor 
meget gerne fortsætte mit arbejde i 
Lægevikargruppen i det kommende 
foreningsår.
 Derudover er både 5-årsreglen og 
fremdriftsreformen glimrende eksem-
pler på områder, hvor FADL arbejder 
aktivt for at forbedre vilkårene for de 
medicinstuderende. 
 Det politiske arbejde er en vigtig 
del af FADLs signatur, som jeg gerne 
vil være en endnu større del af, bi-
drage til og være med til at forme. Et 
af mine helt store mål er, at vi FADL 
i langt højere grad end tidligere, 
deltager aktivt i den offentlige debat 
og forholder os til de emner, som 
er med til at forme betingelserne 
og rammen for vores hverdag som 
medicin studerende eller færdigud-
dannede læger.

Venligst Ossian Gundel

     

Peder Emil Warming
10. semester

Kære medstuderende

Jeg hedder Peder og går på 10. 
semester og stiller op til repræ-
sentantskabet. Jeg har siddet fire 
år i repræsentantskabet hvor jeg 
har været aktiv i hovedbestyrelsen, 
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"

Kredsforeningen

TILMELDING TIL ÅRETS DHL 
STAFET ER I GANG!
Kunne du tænke dig at løbe DHL-stafetten sam-
men med FADL? I år løber vi fredag d. 29. August kl. 
18.00. Det koster kun 150 kr. pr. mand, og så vil du 
få løbenummer og en t-shirt, samt mulighed for at 
være i vores telt. Sidste år var det en kæmpe succes 
med 100 løbere, og vi håber på endnu flere i år! Efter 
løbet vil der blive solgt øl og sodavand, så festen kan 
fortsætte, indtil vi lukker ned kl. 02.00.

Sådan gør du
1. Tilmeld et hold på fem personer på www.book-
ing.fadlvagt.dk/kkf
2. Send en mail tiljosefine.jensen@fadl.dk med 
holdtype (Dame/Mix/Mand) og t-shirt størrelser
3. Betal

Vi håberpå at se jer!
 
Arrangements- ogforedragsudvalget, 
 FADL København

Sommeråbningstider 
hos FADL  
Selvom der er lang tid til juli får du 
som FADL-medlem og vagttager 
lige denne vigtige besked i dette 
foreløbigt sidste nummer af MOK:

Fra 1 juli til 1 august har recep-
tionen på Blegdamsvej 26 indført 
sommeråbningstider. Det betyder 
at receptionen har åbent hver dag 
mellem kl.10.00 og 15.00 på alle 
hverdage undtagen fredag hvor der 
holdes helt lukket.

FADL København og Københavns 
Vagtbureau ønsker dig en forry-
gende sommer

Du har sikkert hørt om ændringer af det gule 
sygesikringskort - Men hvad betyder det for dig? 
Fra 1/8 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringskort som rejseforsikring, når 
du rejser i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det betyder, at det 
nu i endnu højere grad er vigtigt at have en rejseforsikring. Hvis du starter din ferierejse 
inden den 1. august 2014, vil du stadig være dækket af det gule kort ved rejser i op til 30 
dage. Men starter din rejse efter den 1. august, gælder de nye regler, og du har derfor ikke 
længere dækning på det gule kort. 

Hvad kommer ændringen til at betyde, når jeg rejser på ferie?
Fremover skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort, hvis du skal rejse inden for EU. 
Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, 
medicin mm. under ophold i et EU-land og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du 
er dog stillet anderledes, end du kender det fra det gule sygesikringskort, i og med du kun 
er ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til.

Det betyder blandt andet, at du risikerer at skulle betale en del af den behandling, du 
modtager, når du bliver syg, da det blå EU-sygesikringskort kun dækker, hvis behandleren er 
tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort 
dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker, og i nogle lande kan 
egenbetalingen løbe helt op i 30-40 procent. 

Hjemtransport er heller ikke altid omfattet af dækningen, og derfor er det vigtigt med en 
rejseforsikring, hvis uheldet skulle være ude. 

Har alle en privat rejseforsikring, som dækker i hele verden?
Som hovedregel skal du selv sørge for at tilkøbe en rejseforsikring, som dækker til lige 
netop dit rejsemål, men hvis du har en FADL’s forsikringsordning med en indboforsikring 
hos vores samarbejdspartner Codan, skal du ikke bekymre dig.  Du får nemlig automatisk 
en rejseforsikring til hele verden med i købet, som sikrer dig og din familie lige så godt, 
som før ophør af det gule sygesikringskort. 

Vidste du: 
Codan Verdensrejseforsikring, der automatisk er inkluderet i din indboforsikring,
er netop blevet kåret til den bedste i Danmark af Forbrugerrådet Tænk
(kilde: Tænk Penge, april 2014). 

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER?

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt 
andet ved at indgå aftaler med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår 
og priser for FADLs medlemmer.
Du kan se hvilke medlemsfordele, FADL København tilbyder ved at gå ind på fadl.
dk.
Hvis du har en god ide til en medlemsfordel, vi skal forsøge at skaffe, vil vi meget 
gerne have dig til at skrive til rabat@fadl.dk. Så vil vi kigge på det, og hvem ved – 
måske lykkes det!

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ifølge §13 stk 2 skal vedtægtsændringer offentliggøres i to på hinanden følgende 
numre af MOK. 
På FADL Københavns generalforsamling 10.oktober foreslås en enkelt vedtægtsæn-
dring. 
Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk -> Københavns 
Kredsforeningen -> Foreningens vedtægter.

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau 
som selvejende institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng 
mellem rollen som vagtaktiv og FADL-medlem, hvorfor vi håndhæver denne sam-
menhæng i vedtægterne.

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og 
repræsentantskab den 10.september 2014.

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER? 
 

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt andet ved at indgå aftaler 
med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår og priser for FADLs medlemmer. 

Du kan se hvilke medlemsfordele, FADL København tilbyder ved at gå ind på fadl.dk. 

Hvis du har en god ide til en medlemsfordel, vi skal forsøge at skaffe, vil vi meget gerne have dig til at skrive til 
rabat@fadl.dk. Så vil vi kigge på det, og hvem ved – måske lykkes det! 

 

Forslag til vedtægtsændringer 
 

Ifølge §13 stk 2 skal vedtægtsændringer offentliggøres i to på hinanden følgende numre af MOK.  

På FADL Københavns generalforsamling 10.oktober foreslås en enkelt vedtægtsændring.  

Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk   Københavns Kredsforeningen  
Foreningens vedtægter. 

Gældende formulering i 
vedtægterne 

Ændringsforslag 

§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med virkning fra se-
mesterstart (henholdsvis 1. 
september og 1. februar) og med én 
måneds varsel. Personer, der er 
frameldt Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
betragtes dog som udmeldt ved 
frameldelsen fra studiet. 
Medlemmer, der har været 
vagtaktive inden for en 
kontingentperiode skal dog altid 
betale for hele denne ½-års periode. 
 
 
 
 
 

Sætningen markeret med rødt 
fjernes: 
 
§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med virkning fra se-
mesterstart (henholdsvis 1. 
september og 1. februar) og med én 
måneds varsel. Personer, der er 
frameldt Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
betragtes dog som udmeldt ved 
frameldelsen fra studiet. 
Medlemmer, der har været 
vagtaktive inden for en 
kontingentperiode skal dog altid 
betale for hele denne ½-års periode  

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau som selvejende 
institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng mellem rollen som vagtaktiv og FADL-
medlem, hvorfor vi håndhæver denne sammenhæng i vedtægterne. 

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og repræsentantskab den 
10.september 2014. 

GENERALFORSAMLING

En perfekt aften med mulighed for at høre mere om FADL, blive underholdt og have en festlig aften i selskab med 
dine medstuderende og FADL København!

Lækkert mad og drikke samt sprøde toner fra de gode DJ´s.

Komikeren Geo hopper på scenen og giver en humoristisk 

beskrivelse af hvordan han oplever sundhedsvæsenet.

After-party

Dagsorden ifølge vedtægterne – din mening tæller!

Fredag 10. oktober kl. 17 i Studenterklubben på Panum

HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk

 STEM allerede fra 6. oktober på dine foretrukne  kandidater til FADL’s repræsentantskab: mit.fadl.dk

Vi glæder os til at se dig

FADL, Foreningen af Danske Lægestuderende, Københavns Kredsforening ·  www.fadl.dk
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"

1515kredsforeningen 1515kredsforeningen

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
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Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre
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koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"

Kredsforeningen

TILMELDING TIL ÅRETS DHL 
STAFET ER I GANG!
Kunne du tænke dig at løbe DHL-stafetten sam-
men med FADL? I år løber vi fredag d. 29. August kl. 
18.00. Det koster kun 150 kr. pr. mand, og så vil du 
få løbenummer og en t-shirt, samt mulighed for at 
være i vores telt. Sidste år var det en kæmpe succes 
med 100 løbere, og vi håber på endnu flere i år! Efter 
løbet vil der blive solgt øl og sodavand, så festen kan 
fortsætte, indtil vi lukker ned kl. 02.00.

Sådan gør du
1. Tilmeld et hold på fem personer på www.book-
ing.fadlvagt.dk/kkf
2. Send en mail tiljosefine.jensen@fadl.dk med 
holdtype (Dame/Mix/Mand) og t-shirt størrelser
3. Betal

Vi håberpå at se jer!
 
Arrangements- ogforedragsudvalget, 
 FADL København

Sommeråbningstider 
hos FADL  
Selvom der er lang tid til juli får du 
som FADL-medlem og vagttager 
lige denne vigtige besked i dette 
foreløbigt sidste nummer af MOK:

Fra 1 juli til 1 august har recep-
tionen på Blegdamsvej 26 indført 
sommeråbningstider. Det betyder 
at receptionen har åbent hver dag 
mellem kl.10.00 og 15.00 på alle 
hverdage undtagen fredag hvor der 
holdes helt lukket.

FADL København og Københavns 
Vagtbureau ønsker dig en forry-
gende sommer

Du har sikkert hørt om ændringer af det gule 
sygesikringskort - Men hvad betyder det for dig? 
Fra 1/8 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringskort som rejseforsikring, når 
du rejser i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det betyder, at det 
nu i endnu højere grad er vigtigt at have en rejseforsikring. Hvis du starter din ferierejse 
inden den 1. august 2014, vil du stadig være dækket af det gule kort ved rejser i op til 30 
dage. Men starter din rejse efter den 1. august, gælder de nye regler, og du har derfor ikke 
længere dækning på det gule kort. 

Hvad kommer ændringen til at betyde, når jeg rejser på ferie?
Fremover skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort, hvis du skal rejse inden for EU. 
Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, 
medicin mm. under ophold i et EU-land og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du 
er dog stillet anderledes, end du kender det fra det gule sygesikringskort, i og med du kun 
er ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til.

Det betyder blandt andet, at du risikerer at skulle betale en del af den behandling, du 
modtager, når du bliver syg, da det blå EU-sygesikringskort kun dækker, hvis behandleren er 
tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort 
dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker, og i nogle lande kan 
egenbetalingen løbe helt op i 30-40 procent. 

Hjemtransport er heller ikke altid omfattet af dækningen, og derfor er det vigtigt med en 
rejseforsikring, hvis uheldet skulle være ude. 

Har alle en privat rejseforsikring, som dækker i hele verden?
Som hovedregel skal du selv sørge for at tilkøbe en rejseforsikring, som dækker til lige 
netop dit rejsemål, men hvis du har en FADL’s forsikringsordning med en indboforsikring 
hos vores samarbejdspartner Codan, skal du ikke bekymre dig.  Du får nemlig automatisk 
en rejseforsikring til hele verden med i købet, som sikrer dig og din familie lige så godt, 
som før ophør af det gule sygesikringskort. 

Vidste du: 
Codan Verdensrejseforsikring, der automatisk er inkluderet i din indboforsikring,
er netop blevet kåret til den bedste i Danmark af Forbrugerrådet Tænk
(kilde: Tænk Penge, april 2014). 

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER?

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt 
andet ved at indgå aftaler med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår 
og priser for FADLs medlemmer.
Du kan se hvilke medlemsfordele, FADL København tilbyder ved at gå ind på fadl.
dk.
Hvis du har en god ide til en medlemsfordel, vi skal forsøge at skaffe, vil vi meget 
gerne have dig til at skrive til rabat@fadl.dk. Så vil vi kigge på det, og hvem ved – 
måske lykkes det!

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ifølge §13 stk 2 skal vedtægtsændringer offentliggøres i to på hinanden følgende 
numre af MOK. 
På FADL Københavns generalforsamling 10.oktober foreslås en enkelt vedtægtsæn-
dring. 
Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk -> Københavns 
Kredsforeningen -> Foreningens vedtægter.

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau 
som selvejende institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng 
mellem rollen som vagtaktiv og FADL-medlem, hvorfor vi håndhæver denne sam-
menhæng i vedtægterne.

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og 
repræsentantskab den 10.september 2014.

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER? 
 

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt andet ved at indgå aftaler 
med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår og priser for FADLs medlemmer. 

Du kan se hvilke medlemsfordele, FADL København tilbyder ved at gå ind på fadl.dk. 

Hvis du har en god ide til en medlemsfordel, vi skal forsøge at skaffe, vil vi meget gerne have dig til at skrive til 
rabat@fadl.dk. Så vil vi kigge på det, og hvem ved – måske lykkes det! 

 

Forslag til vedtægtsændringer 
 

Ifølge §13 stk 2 skal vedtægtsændringer offentliggøres i to på hinanden følgende numre af MOK.  

På FADL Københavns generalforsamling 10.oktober foreslås en enkelt vedtægtsændring.  

Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk   Københavns Kredsforeningen  
Foreningens vedtægter. 

Gældende formulering i 
vedtægterne 

Ændringsforslag 

§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med virkning fra se-
mesterstart (henholdsvis 1. 
september og 1. februar) og med én 
måneds varsel. Personer, der er 
frameldt Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
betragtes dog som udmeldt ved 
frameldelsen fra studiet. 
Medlemmer, der har været 
vagtaktive inden for en 
kontingentperiode skal dog altid 
betale for hele denne ½-års periode. 
 
 
 
 
 

Sætningen markeret med rødt 
fjernes: 
 
§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med virkning fra se-
mesterstart (henholdsvis 1. 
september og 1. februar) og med én 
måneds varsel. Personer, der er 
frameldt Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
betragtes dog som udmeldt ved 
frameldelsen fra studiet. 
Medlemmer, der har været 
vagtaktive inden for en 
kontingentperiode skal dog altid 
betale for hele denne ½-års periode  

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau som selvejende 
institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng mellem rollen som vagtaktiv og FADL-
medlem, hvorfor vi håndhæver denne sammenhæng i vedtægterne. 

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og repræsentantskab den 
10.september 2014. 

GENERALFORSAMLING

En perfekt aften med mulighed for at høre mere om FADL, blive underholdt og have en festlig aften i selskab med 
dine medstuderende og FADL København!

Lækkert mad og drikke samt sprøde toner fra de gode DJ´s.

Komikeren Geo hopper på scenen og giver en humoristisk 

beskrivelse af hvordan han oplever sundhedsvæsenet.

After-party

Dagsorden ifølge vedtægterne – din mening tæller!

Fredag 10. oktober kl. 17 i Studenterklubben på Panum

HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk

 STEM allerede fra 6. oktober på dine foretrukne  kandidater til FADL’s repræsentantskab: mit.fadl.dk

Vi glæder os til at se dig

FADL, Foreningen af Danske Lægestuderende, Københavns Kredsforening ·  www.fadl.dk

KredsforeningenKredsforeningen
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bestyrelsen for FADLs Vagtbureau og 
medlemsfordelsudvalget.
 Jeg vil arbejde for, at vi medi-
cinstuderende fortsat har en stærk 
stemme, vi kan bruge når der er 
sager der berører os. Vi så hvor 
stærkt vi står sammen, da der var 
debat om fremdriftsreformen sidste 
år og tidligere har vi vidst vores util-
fredshed med 4/5-års reglen. Dette 
sammenhold skal vi være glade for.
 Vores vagtbureau er ikke længere 
end del af FADL, men vi har stadig ind-
flydelse på hvordan det bliver drevet. 
Vi skal fortsat sørge for, at vi medicin-
studerende har de bedste muligheder 
for relevant studiearbejde. FADL 
forhandler overenskomster næste år, 
og her er det vigtigt, at vi får fremført 
alle vores relevante problemstillinger og 
får indgået en aftale der fortsat sikrer 
os de fordelagtige vilkår vi kender.
 Jeg håber så mange af jer 
medlemmer vil søge indflydelse hos 
vores fælles forening og stemme til 
repræsentantskabsvalget. 

Vi ses til generalforsamlingen!

     

Pelle Petersen
10. semester

Kære Medlemmer!

Jeg stiller op til repræsentantskabet 
for 5. gang. Jeg håber at kunne 
forsætte mit engagement i FADL til 
fordel for os alle sammen. Vigtige 
sager for mig: 
 1. Overenskomst: Jeg har igen-
nem min tid i FADL arbejdet som en 
fast del af overenskomstudvalget, og 
jeg har forhandlet overenskomst i 11 
og 13. For mig er overenskomsten 
rygraden i FADL, og arbejdet for til 
stadighed at sikre høj løn og gode 
vilkår er i højsædet.
 2. Medlemmernes FADL: FADL 
er ikke kun for os, der vil engagere 
os, men i lige så vidt omfang for JER. 
Jeg har igennem min bestyrelsespost 
de sidste 3 år arbejdet for åbenhed 
og tilgængelighed i FADL, som sikrer, 
at du som medlem føler dig inklude-
ret og velkommen i vores hus.
 3. Forlag: Igennem de sidste 4 
år har jeg siddet som næstformand 
i FADL’s Forlags bestyrelse og har 
herigennem været med til at præge 
den strategiske linje i forlaget, som 
sikrer, at vi udgiver flere og bedre 
bøger end tidligere, og vi har nået et 
niveau, hvor vi kan konkurrerer med 
de engelske titler.

Slutteligt vil jeg håbe, I vil give mig 
jeres stemme, så jeg kan fortsætte 
med at arbejde for VORES fælles sag!

     

Signe Stensen
10. semester

Kære FADL medlem

Mit navn er Signe Stensen og jeg har 
siddet i FADLs repræsentantskab de 
seneste 4 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 kursusud-
valget, deltaget i uddannelsespolitisk 
udvalg og siddet som suppleant i 
FADLs Hovedbestyrelse. Alt dette har 
været meget spændende og lærerigt. 
Jeg har stadig meget mere at bidrage 
med til foreningens aktiviteter, derfor 
ønsker jeg at fortsætte som repræ-
sentant 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 vil-

kår for de medicinstuderende på 
studiet og på arbejdsmarkedet.

• Vi skal fortsat forsøge at få afskaf-
fet 5års reglen, forlængelsen fra 4 
til 5 år viser at det er muligt og at 
vores arbejde i FADL betaler sig.

• Vi skal fortsat have gode med-
lemsfordele og tilbyde relevante 
kurser til FADLs medlemmer.

• Vi skal fortsat bevillige penge til 
basisgrupper, revyen og rus-
vejledningen og dermed holde 
gang i vores gode studiemiljø på 
Panum.

Stem på mig hvis du er enig!
Med ønsker om endnu et godt for-
eningsår, Signe Stensen

     

Thomas Svare Ehlers
10. semester

Jeg har været med i FADL i 3 år. De 
sidste halvandet år som formand 
for Københavns Kredsforening. Jeg 
har det seneste år arbejdet på at 

overgangen til den nye situation ift. 
vagtbureauerne er blevet så gode 
som mulig. Den nye situation har sat 
krav til mere og bedre kommunika-
tion med foreningens medlemmer, 
hvilket jeg mener, vi skal bruge som 
springbræt til at bringe foreningen op 
på et nyt niveau.
 Over de sidste 2 år, har det 
nationale samarbejde mellem Aarhus 
(herunder Aalborg), Odense og Kø-
benhavn været bedre end nogensin-
de før. 
 Dette samarbejde skal vi konkreti-
sere i 2015 i form af en fælles forvalt-
ning, der skal øge medlemsservicen 
indenfor bla. sagsbehandling, 
arbejdsmarkedsudvikling, med-
lemskommunikation og nationale 
medlemsaftaler. Dette arbejde ønsker 
jeg at fortsætte i 2015.
 I 2015 står vi overfor en masse 
udfordringer. Implementeringen af 
fremdriftsreformen for alle studeren-
de på KU kræver stort fokus på – og 
arbejde for, at belyse konsekven-
serne af implementeringen. Vi skal 
fortsætte det gode samarbejde med 
de andre studenterorganisationer i 
kampen.
 Derudover byder 2015 også på 
overenskomstforhandlinger, der kræ-
ver at FADL er klar til at levere klar 
tale og handling og har medlemmer-
ne med på råd – dette vil jeg gerne 
kæmpe for, at FADL leverer.

     

Tobias Berg
2. semester

Kære medicinstuderende

Jeg hedder Tobias Berg, og jeg går 
på 2. semester. Jeg stiller op til 
FADLs repræsentantskab for første 
gang i år. 
Jeg synes at FADL gør et rigtigt godt 
stykke arbejde for os. FADL tilbyder 
kurser, arrangementer, medlems-
fordele og meget andet – og jeg vil 
gerne være med til at sikre dette – for 
både nuværende og kommende me-
dicinstuderende. Derfor vil jeg gerne 
vælges til repræsentantskabet. 
 I vores nuværende repræsentant-
skab sidder medlemmer som har 
kæmpet i mange år, for medicinstu-
derendes rettigheder i sager som 
4/5 årsreglen, Fremdriftsreformen og 
andre af de politiske tiltag, som har 
gjort livet som medicinstuderende 
hårdere. Desværre er det sådan, at 
mange af dem, som har kæmpet så 

meget for FADL og de medicinstude-
rende, er ved at være færdiguddan-
nede, og jeg ønsker derfor at blive 
en del af repræsentantskabet, for at 
lære af dem, og kæmpe videre i de 
mærkesager vi har som medicinstu-
derende og i FADL.
 Hvis I stemmer mig ind i repræ-
sentantskabet, vil jeg kæmpe for, at 
vi fortsat har en fagforening, som 
kan stå stærkt – og blive hørt – i de 
medicinstuderendes store og små 
problematikker. 

     

Urd Hansen
5. semester

Jeg hedder Urd og læser på femte 
semester. Jeg genopstiller til FADLs 
repræsentantskab, fordi jeg har et 
ønske om at gøre FADLs kommuni-
kation med de studerende bedre og 
skarpere.
 Jeg blev valgt ind i Repræsen-
tantskabet sidste år og har bl.a. 
brugt mit første år på at revidere og 
nytænke Semesterstartshæftet til nye 
studerende. Hvis jeg bliver genvalgt, 
vil jeg fortsætte dette arbejde – bare i 
et meget bredere omfang.
 Jeg vil for eksempel arbejde for 
at FADLs sider i MOK bliver brugt 
bedre. Jeg forestiller mig, at vi dels 
bringer korte nyheder som nu, dels 
skriver overskuelige artikler om 
aktuelle problemstillinger. Artiklerne 
skal beskrive, hvad der sker, men 
også forklare, hvorfor det er relevant 
for medicinstuderende, og hvad 
konsekvenserne kan være. 
 FADL varetager mange vigtige 
interesser for os medicinstuderende. 
Når fremdriftsreformen eksempelvis 
truer vores muligheder for at tage læ-
gevikariat, skal vi i FADL være gode 
til at fortælle vores medlemmer – os 
studerende – om FADLs arbejde for 
at forsvare de medicinstuderendes 
interesser. 
 Jeg brænder for fagforeningsar-
bejdet og efter et år i Repræsentant-
skabet og som suppleant i Hovedbe-
styrelsen har jeg god indsigt i FADLs 
arbejde og dermed gode forudsæt-
ninger for at styrke formidlingen af 
foreningens arbejde. Derfor håber jeg 
på at blive genvalgt!
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FADL, Københavns Kredsforening
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FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"
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Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"

Kredsforeningen

TILMELDING TIL ÅRETS DHL 
STAFET ER I GANG!
Kunne du tænke dig at løbe DHL-stafetten sam-
men med FADL? I år løber vi fredag d. 29. August kl. 
18.00. Det koster kun 150 kr. pr. mand, og så vil du 
få løbenummer og en t-shirt, samt mulighed for at 
være i vores telt. Sidste år var det en kæmpe succes 
med 100 løbere, og vi håber på endnu flere i år! Efter 
løbet vil der blive solgt øl og sodavand, så festen kan 
fortsætte, indtil vi lukker ned kl. 02.00.

Sådan gør du
1. Tilmeld et hold på fem personer på www.book-
ing.fadlvagt.dk/kkf
2. Send en mail tiljosefine.jensen@fadl.dk med 
holdtype (Dame/Mix/Mand) og t-shirt størrelser
3. Betal

Vi håberpå at se jer!
 
Arrangements- ogforedragsudvalget, 
 FADL København

Sommeråbningstider 
hos FADL  
Selvom der er lang tid til juli får du 
som FADL-medlem og vagttager 
lige denne vigtige besked i dette 
foreløbigt sidste nummer af MOK:

Fra 1 juli til 1 august har recep-
tionen på Blegdamsvej 26 indført 
sommeråbningstider. Det betyder 
at receptionen har åbent hver dag 
mellem kl.10.00 og 15.00 på alle 
hverdage undtagen fredag hvor der 
holdes helt lukket.

FADL København og Københavns 
Vagtbureau ønsker dig en forry-
gende sommer

Du har sikkert hørt om ændringer af det gule 
sygesikringskort - Men hvad betyder det for dig? 
Fra 1/8 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringskort som rejseforsikring, når 
du rejser i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det betyder, at det 
nu i endnu højere grad er vigtigt at have en rejseforsikring. Hvis du starter din ferierejse 
inden den 1. august 2014, vil du stadig være dækket af det gule kort ved rejser i op til 30 
dage. Men starter din rejse efter den 1. august, gælder de nye regler, og du har derfor ikke 
længere dækning på det gule kort. 

Hvad kommer ændringen til at betyde, når jeg rejser på ferie?
Fremover skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort, hvis du skal rejse inden for EU. 
Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, 
medicin mm. under ophold i et EU-land og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du 
er dog stillet anderledes, end du kender det fra det gule sygesikringskort, i og med du kun 
er ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til.

Det betyder blandt andet, at du risikerer at skulle betale en del af den behandling, du 
modtager, når du bliver syg, da det blå EU-sygesikringskort kun dækker, hvis behandleren er 
tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort 
dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker, og i nogle lande kan 
egenbetalingen løbe helt op i 30-40 procent. 

Hjemtransport er heller ikke altid omfattet af dækningen, og derfor er det vigtigt med en 
rejseforsikring, hvis uheldet skulle være ude. 

Har alle en privat rejseforsikring, som dækker i hele verden?
Som hovedregel skal du selv sørge for at tilkøbe en rejseforsikring, som dækker til lige 
netop dit rejsemål, men hvis du har en FADL’s forsikringsordning med en indboforsikring 
hos vores samarbejdspartner Codan, skal du ikke bekymre dig.  Du får nemlig automatisk 
en rejseforsikring til hele verden med i købet, som sikrer dig og din familie lige så godt, 
som før ophør af det gule sygesikringskort. 

Vidste du: 
Codan Verdensrejseforsikring, der automatisk er inkluderet i din indboforsikring,
er netop blevet kåret til den bedste i Danmark af Forbrugerrådet Tænk
(kilde: Tænk Penge, april 2014). 

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER?

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt 
andet ved at indgå aftaler med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår 
og priser for FADLs medlemmer.
Du kan se hvilke medlemsfordele, FADL København tilbyder ved at gå ind på fadl.
dk.
Hvis du har en god ide til en medlemsfordel, vi skal forsøge at skaffe, vil vi meget 
gerne have dig til at skrive til rabat@fadl.dk. Så vil vi kigge på det, og hvem ved – 
måske lykkes det!

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ifølge §13 stk 2 skal vedtægtsændringer offentliggøres i to på hinanden følgende 
numre af MOK. 
På FADL Københavns generalforsamling 10.oktober foreslås en enkelt vedtægtsæn-
dring. 
Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk -> Københavns 
Kredsforeningen -> Foreningens vedtægter.

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau 
som selvejende institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng 
mellem rollen som vagtaktiv og FADL-medlem, hvorfor vi håndhæver denne sam-
menhæng i vedtægterne.

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og 
repræsentantskab den 10.september 2014.

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER? 
 

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt andet ved at indgå aftaler 
med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår og priser for FADLs medlemmer. 

Du kan se hvilke medlemsfordele, FADL København tilbyder ved at gå ind på fadl.dk. 

Hvis du har en god ide til en medlemsfordel, vi skal forsøge at skaffe, vil vi meget gerne have dig til at skrive til 
rabat@fadl.dk. Så vil vi kigge på det, og hvem ved – måske lykkes det! 

 

Forslag til vedtægtsændringer 
 

Ifølge §13 stk 2 skal vedtægtsændringer offentliggøres i to på hinanden følgende numre af MOK.  

På FADL Københavns generalforsamling 10.oktober foreslås en enkelt vedtægtsændring.  

Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk   Københavns Kredsforeningen  
Foreningens vedtægter. 

Gældende formulering i 
vedtægterne 

Ændringsforslag 

§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med virkning fra se-
mesterstart (henholdsvis 1. 
september og 1. februar) og med én 
måneds varsel. Personer, der er 
frameldt Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
betragtes dog som udmeldt ved 
frameldelsen fra studiet. 
Medlemmer, der har været 
vagtaktive inden for en 
kontingentperiode skal dog altid 
betale for hele denne ½-års periode. 
 
 
 
 
 

Sætningen markeret med rødt 
fjernes: 
 
§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med virkning fra se-
mesterstart (henholdsvis 1. 
september og 1. februar) og med én 
måneds varsel. Personer, der er 
frameldt Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
betragtes dog som udmeldt ved 
frameldelsen fra studiet. 
Medlemmer, der har været 
vagtaktive inden for en 
kontingentperiode skal dog altid 
betale for hele denne ½-års periode  

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau som selvejende 
institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng mellem rollen som vagtaktiv og FADL-
medlem, hvorfor vi håndhæver denne sammenhæng i vedtægterne. 

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og repræsentantskab den 
10.september 2014. 

GENERALFORSAMLING

En perfekt aften med mulighed for at høre mere om FADL, blive underholdt og have en festlig aften i selskab med 
dine medstuderende og FADL København!

Lækkert mad og drikke samt sprøde toner fra de gode DJ´s.

Komikeren Geo hopper på scenen og giver en humoristisk 

beskrivelse af hvordan han oplever sundhedsvæsenet.

After-party

Dagsorden ifølge vedtægterne – din mening tæller!

Fredag 10. oktober kl. 17 i Studenterklubben på Panum

HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk

 STEM allerede fra 6. oktober på dine foretrukne  kandidater til FADL’s repræsentantskab: mit.fadl.dk

Vi glæder os til at se dig

FADL, Foreningen af Danske Lægestuderende, Københavns Kredsforening ·  www.fadl.dk

KredsforeningenKredsforeningen



| 13 

Indkaldelse til MedicinerRådets Generalforsamling og 
Månedsmøde

Så er endnu et hold medicinstuderende sendt flyvende fra start og endnu en flok tæt-
tere på at blive læger. MedicinerRådet fortsætter som altid med at sikre de studerendes 
stemme og indflydelse i alle dele af universitetet. Oktober er en travl måned med vor 
vanlige månedsmøde, men også generalforsamling, hvor vi skal have valgt folk ind i 
institutråd og studienævn samt andre ad hoc poster. 

I inviteres til vor Månedsmøde og Generalforsamling – kom og gør en positiv forskel på 
dit studie. 

Datoer:
• Månedsmøde: 1. Oktober kl. 17
• Generalforsamling: 11. Oktober kl. 14.00, workshop starter dog kl. 10.00

Dagsorden Generalforsamling:
• Valg af dirigent og referent
• Formandens beretning
• Beretning fra udvalg og tillidsposter
• Vedtagelse af budget
• Indkomne forslag
• Valg af bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, MR-ambas 
 sadør, PR-ansvarlig, Sundråds-repræsentant og Studenterrådsrepræsentant.
• Valg af revisor
• Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og bestyrelser
• Nedsættelse af og valg til udvalg under MR
• Eventuelt

Dagsorden Månedsmøde
• Formalia
• Bogmarked
• Præsentation af Virtuelt Bogmarked ved Sandra og Anders
• AMEE 2014
• Tilbagemelding fra semestrene
• Tilbagemelding fra udvalg
• Orientering fra bestyrelsen, herunder status på økonomi
• Studienævnet
• Sundrådet
• Studenterrådet
• Meddelelser
• Eventuelt

Vi glæder os til at se jer alle sammen i Studenterhusets lokaler: Tag trappen op til 1. Sal og 
1. Lokale på højre hånd. 
Ring 40829048 hvis I står og ikke kan finde vejen ind.

Info fra MR

”Hvorfor skal jeg til eksamen på en søndag?”

Eksamensdatoerne på Peter Bangs vej bliver valgt ved, at de forskellige studienævn 
sender en eksamensplan ind til en administrativ gruppe, som skal koordinere, hvornår 
de forskellige studier skal til eksamen. For at alle kan komme til eksamen er de nødt til at 
inkludere aftener og weekender.
Vi i MedicinerRådet mener, at det er for dårligt, at studerende skal til eksamen på lørdage, 
søndage og hverdagsaftener til kl 22. Vi har sagt det til studiechefen adskillige gange og 
fået samme svar:
”Der udbygges med 100 pladser på Peter Bangs Vej og spekuleres i, at lave flere eksa-
menslokaler på Amager”
Det er ikke godt nok. Vi fortsætter med at kæmpe kampen i MedicinerRådet og indtil 
videre har vi sagt til dem, som fastlægger eksamensdatoerne, at vi hellere vil have week-
endeksaminer end afteneksaminer. Vi synes ingen af delene er fair, men vi mener slet ikke, 
at vi kan byde studerende at skulle til eksamen til kl 22.

Skal du til eksamen på 6., 8. eller 9. semester? Eller har 
du fået dig et lægevikariat i en skadestue? Så burde du 
komme til følgende arrangementer i MIRA:

AKUT RADIOLOGI i samarbejde med SATS
Se side 15

KNOGLERØNTGEN
11 november kl. 16-18. Tilmelding og sted kommer snarest.

ABDOMINALE PROBLEMSTILLINGER 
Tid, sted og tilmelding kommer snarest.

Sundhedspolitik & Advocacy om Access To Medicines
Universities Allied For Essential Medicines inviterer til en aften for alle sundhed-
spolitiske interesseret studerende. Rundt om i verden har flere millioner ikke adgang til 
medicin der gør dagligdagen svær for dem og deres familie og i værste tilfælde leder 
til deres død. En væsentlig årsag er prisen på medicin som kan koste en månedsløn at 
betale. 
Vi vil gerne give studerende information om problematikken og den kompleksitet 
og skitsere mulige løsninger vi som studerende kan gøre lokalt på vores universitet, 
nationalt på Christiansborg og internationalt igennem E.U., WHO og vores samarbe-
jdspartnere (Medicin Sans Frontiere Access Campaign, Healt Action International og 
IFMSA.)

Kom til en (uforpligtende) aften med små oplæg fra vores medlemmer, hvor du også vil 
have mulighed for at stille spørgsmål og diskutere emnerne.

Dato: Torsdag d. 2. oktober kl 17-20
Sted. Miniauditoriet, lokale 29.01.32, Panum
Program 
17.00 Velkommen (Nynne Nørgaard-Christensen)
17.10 HIV medicin og hvordan prisen faldt (Nina Gregersen)
17.25 Social ansvarlig licenspolitik (SRL) (Marie Hvelplund)
17.40 Forskning på KU i sammenligning med den globale sygdomsbyrde (Nina Le 
Dous)
17.55 - PAUSE -
18.05 Hvem er UAEM og hvad har vi nået indtil nu? (Mila Broby Johansen)
18.15 Organisationens struktur (Mila Broby Johansen)
18.25 Mål for fremtiden 
- Hensigtserklæring ved KU (Marie Hvelplund)
- Neglected Tropical Disease of the month (Nina Le Dous)
- Access 2 Medicines week (1.-7. november 2014) (Nynne Nørgaard-Christensen)
18.45 Frie handelsaftaler: en konsekvens for folkesundheden? (Benjamin Ebeling)
18.55 Hepatitis C behandling = 500.000DKK ! (Benjamin Ebeling)
19.00 - Fællesspisning og videre diskussion/spørgsmål - 
20.00 Tak for i aften

TILMEDLING PÅ WWW.FACEBOOK.COM/UAEMDENMARK

MÅNEDENS OVERSETE SYGDOM

Onchocerciasis (river blindness)

Onchocerciasis er en parasitær sygdom, der overføres af sortfluer af arten Simulium. 
Sygdommen kan medføre depigmentering, hudlæsioner og permanent blindhed. 
På verdensplan lider 37 millioner mennesker af sygdommen og det estimeres at 
120 millioner er i risiko for at udvikle sygdommen. Der eksisterer ingen vaccine eller 
forebyggende medicinsk behandling. Ivermectin, der oprindeligt blev udviklet til be-
handling af veterinære ormeinfektioner, udgør nu den eneste eksisterende behandling.

Oversete tropiske sygdomme (NTDs) er en gruppe infektions- og parasittære syg-
domme som er næsten udryddet i højindkomstlande, men fortsat rammer lav- og 
middelindkomstlande. Behandlingsmulighederne er enten sparsomme eller ikke 
eksisterende. Man regner i dag med at 1/6 af verdens befolkning er ramt af én eller flere 
oversete tropiske sygdomme.

Den, der vil være stor blandt jer
 - Om Jesus som inspiration for lederrollen i det 21. århundrede

Mandag d. 13. oktober afholder Kristne Medicinere og Veritas Danmark sit første Veritas 
arrangement. Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Nordisk Ministerråd, tidligere norsk 
sundhedsminister, partileder og chef for det norske Rikstrygdeverket deler i oplæg 
tanker og erfaringer som udgangspunkt for en debat om, hvad vi kan lære af Jesu 
eksempel i en sekulær samtid.

Velkommen til at deltage i Haderup auditoriet kl. 19.00

Er du ikke indehaver at et SUND studiekort, kræves tilmelding på mail panumveritas@
gmail.com senest kl. 11.00 på dagen. Du vil således kunne blive lukket ind på Panum 
efter at hovedindgangen lukker kl. 17.00.

Arrangeret af Veritas Danmark og Kristne 
Medicinere i samarbejde med Kristeligt For-
bund for Studerende.

GODT FUNDET!
Du er nu meget tættere på at komme med i Revyen. 

Sidste år blev vi i Medicinerrevyen fuldstændig overvældet af tilmeldingen til STUDI-
ETS/NORDEUROPAS FEDESTE BEGIVENHED. Vi tror det skyldtes Hovedgruppen af 
Medicinstuderende, der gerne vil sy kostumer, forny symaskinekørekort og brodere 
korssting – JER ER DER STADIG BRUG FOR. Men vi vil også have JER med, der er klar på 
at lave ALT DET ANDET LIGESÅ FEDE, der skal til for at sætte en fantastisk forestilling op.
Hvis DU overvejer at være med i Revyen – som jo altså er den fedeste begivenhed på 
studiet/i Nordeuropa – så kom til Intro Møde d. 1. oktober kl. 20.00 i Klubben, hvor vi 
fortæller mere, dvs. ALT.

Hold kæft, vi glæder os til at se dig! Kærlig hilsen Medicinerrevyen. 

Studenterpolitik / Basisgrupper
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Mener du, at unge har gavn af god seksualundervisning? Og 
har du mod på at undervise på en sjov og anderledes måde? 

Hvis ja, så er Sexekspressen en basisgruppe for dig! 

Sexekspressen er en gruppe af studerende, der laver frivillig seksualundervisning i 
folkeskolernes 7. til 10. klasse. I løbet af en dag bliver eleverne undervist i mandens og 
kvindens anatomi, kønssygdomme, prævention, følelser, homoseksualitet, grænser og 
meget mere. Det hele foregår på en grundig og lærerig måde, mens vi samtidig lægger 
vægt på at eleverne skal have det sjovt undervejs.

For at kunne give eleverne den bedst mulige seksualundervisning, vil du gennem 
intern undervisning i Sexekspressen blive uddannet Sexpert. Derfor kan du være med 
uanset semestertrin. 

Hvis du er klar til at udfolde dig som seksualunderviser, eller hvis du bare vil høre mere, 
så kom til et af vores månedsmøder. Her vil der være kaffe, kage og andet godt, samt 
hyggeligt samvær på tværs af semestertrin. Næste møde afholdes: 

TORSDAG D. 2. OKTOBER KL. 17 
i studenterhuset ved Panum.

Efter mødet vil der som altid være fællesspisning, for dem der har lyst (dette koster dog 
et lille beløb). 

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen !

! Sexekspressen afholder ACTIONDAG LØRDAG D. 18. OKTOBER, så sæt kryds i kalen-
deren. Mere information følger !

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i SPLAS – Studerendes 
Plastikkirurgiske Selskab

SPLAS’ Ordinære Generalforsamling afholdes i lokale 31.01.38a. Mandag den 13. okto-
ber, klokken 16:30.

Aftenen vil starte med et foredrag af læge Pia ten Voorde fra Rigshospitalets plastikki-
rurgiske afdeling, som giver os en præsentation af det plastikkirurgiske speciale og tips 
til at blive plastikkirurg under tidsfristerne.
Herefter vil generalforsamlingen forløbe.

Dagsordenen:
o Formalia
o Valg af dirigent
o Valg af referent
o Bestyrelsens beretning
o Forelæggelse af årsregnskab
o Fastlæggelse af næste års budget/kontingent
o Behandling af indkomne forslag
o Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant(er)
o Eventuelt:
- Forslag til vedtægtsændringer.

Alle er velkomne. Det bliver hyggeligt!

Se mere på www.splas-kbh.dk eller find os på facebook ”SPLAS – Studerendes Plastik-
kirurgiske Selskab”.

Ved spørgsmål skriv til info@splas-kbh.dk

Løbeskader - hvordan håndterer vi det?
Onsdag d. 8. oktober kl. 18.00-20.00 i lokale 42.1.01 og 42.1.03

Kom til praktisk foredrag onsdag d. 8. oktober kl. 18.00-20.00, hvor idrætsfysioterapeut 
Kim Lykke kommer og gennemgår en af de hyppigste løbeskader, nemlig knæskader. Vi 
får styr på knæundersøgelsen og lærer at behandle denne type løbeskade i praksis. 

Alle kan deltage* - uanset om du lige er startet på studiet og blot ønsker at kunne un-
dersøge gamlefars slidte løbeknæ, er på 3. semester og gerne vil imponere censor med 
en korrekt knæundersøgelse til eksamen eller er på kandidaten og gerne vil forberede 
dig til klinikopholdene.

* For at kunne deltage skal man være medlem af enten SIMS eller SAMS. Info vedr. 
indmeldelse findes på basisgruppernes hjemmeside: 
SIMS: http://www.freewebsite-service.com/sims/forside.php 
SAMS: http://sams.dsam.dk/

Der er max. plads til 30 deltagere. Der åbnes for ”først-til-mølle”-tilmelding onsdag d. 
17. september. Tilmelding på loebeskader@gmail.com med navn, mail, semestertrin 
samt dokumentation af medlemskab. 
Foredraget er gratis, og der vil blive serveret lidt let spiseligt i løbet af aftenen.

SIMS arrangerer
PANUMMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014!

Fredag d. 3. oktober kl. 15.00, inden lange fredagsbar i Klubben, afholdes der i Fælled-
parken Panummesterskaberne i fodbold.

Alle studerende på Panum kan stille op i 7-mandshold, hvor der skal være min. 1 pige 
på banen.

Tilmelding til senest torsdag d. 2. oktober til simsformand@gmail.com

Det koster 50 kr. pr. hold, som betales på dagen. Turneringen afholdes på Blegdams-
fælleden i Fælledparken. 

Præmie til vinderholdet og til holdet med den bedste udklædning!

SIMS indkalder til generalforsamling den 13. oktober 2014

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Forelæggelse af regnskab
4) Fastlæggelse af næste års kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse
7) Eventuelt

Evt. indkomne forslag skal sendes til formanden mindst en uge før generalforsamlin-
gen på sims-formand@gmail.com.

Månedsmøde i SAMS

Tid: Onsdag d. 8. oktober, kl. 17.00-17.45
Sted: 42.0.07

Vi følger op på den fantastiske start, som vi havde ved 1. møde i september.
Der vil være "opdateringer for den sidste måned", diskussioner hvor alle kan byde ind, 
og fokus på efteråret arrangementer.

Der bliver til SAMS-møderne serveret gratis pizza!

Vi glæder os til at se dig (og tag endelig din nye holdkammerat med).

OBS! Mødet slutter kl. 17.45, så man også kan nå løbeskadeforedraget (se mere på 
vores hjemmeside herom)

Er du interesseret i et spændende STUDIEJOB, så se her :

1) Lægepraksis - Lægepraksis - Husumvej 131 (Brønshøj)

2) Rehabiliteringsafdelingen i DIGNITY

3) Lægepraksis - Vallensbæk Strand

Se mere på SAMS.DSAM.dk under fanen ”Jobportal”.

Kan du huske hele pensum?

Kom til FORNIKS store arrangement:
Hukommelse og Indlæring 2014

7. oktober kl. 18.00-20.00 i Victor Haderup Auditoriet på Panum

Program:
18.10 - Velkomst
18.15-18.45: Hjerneforsker, Troels W. Kjær, fortæller om anatomien og fysiologien bag 
indlæring og hukommelse.
18:45-19:00: Pause med sandwich og saftevand sponsoreret af FADL.
19:00-19:30: Psykolog, Hysse Birgitte Forchhammer fortæller, hvordan man kan optim-
ere sin indlæring f.eks. ved brug af hukommelsesteknikker. 
19:30-20:00 Overlæge, Anne-Mette Hejl bringer et klinisk perspektiv på hukommelse 
og indlæring med bl.a. demenssygdomme.

Så tag din læsemakker eller en medstuderende i hånden, kom 
til Hukommelse og Indlæring 2014 og bliv klogere på din 
hjerne!
Velmødt- FORNIKS
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SATS afholder kursus i 
Akutte procedurer

Kurset indbefatter aflastning af trykpneumothorax, anlæggelse af pleuradræn, intra-
ossøs adgang og nødtracheotomi på donationsmateriale (mors) inden 3. semesters 
dissektionskursus går i gang.

Torsdag den 2. oktober 2014 kl. 16.00 – 20.00

Arrangementet er lukket, dvs. kun for medlemmer af SATS, og koster 50 kr. Der 
forventes en basal forståelse for de anatomiske forhold svarende til indgrebene, dvs. 
bestået 3. sem.

Tilmelding sker på www.sats-kbh.dk fra torsdag d. 25. september kl. 16.00.
Der er kun 19 pladser og tilmeldingen sker efter først til mølle-princip.

Med venlig hilsen SATS
Christian Ballegaard
Anders Granholm

SATS MÅNEDSMØDE 
D. 1/10 KL 16.15
I AUDITORIUM 42.1.17

Månedsmødet starter med et foredrag af Haifa, som tog til krigshærgede Syrien kort 
efter færdiggørelsen af sin uddannelse. 
Hun fortæller om livet, arbejdet og viser en masse kraftige billeder. Hør om hvordan 
man med sparsomme ressourcer kan bedøve og behandle et bredt spektrum af 
patienter. 

Efter foredraget holder vi månedsmøde med følgende dagsorden:

Dagsorden:
Dagsorden
1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen 

2. Siden sidst:
- Katastrofeøvelse i Ballerup Superarena
- Idé og udviklingsmøde
- Katastrofeweekend i Århus
- Basisgruppebazar

3. Kommende arrangementer:
- Akutte procedurer
- Karrieredag
- Foredrag om Akut Radiologi
- Generalforsamling 
- 15 års fødselsdag
4.  Evt
Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi 
og traumatologi er velkomne til at deltage i SATS’ månedsmøder og høre mere om 
SATS (Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab). Medlemskontin-
gentet på 50 kr. om året giver mulighed for deltagelse i en lang række arrangementer, 
som udelukkende er for medlemmer. Fx. TRAUMEDAGE 2013, som var et 3-dages 
full-scale simulationskursus der blev afholdt for 70 studerende på Vordingborg Kaserne 
I foråret. Se mere på www.sats-kbh-dk eller Facebook, Linkedin og Twitter under ”SATS 
København”. 

KÆRE SATS-VEN
NU DA VI FYLDER 15 ÅR OG TRÆDER IND I DE VOKSNES RÆKKER, VIL VI GERNE FEJRE 
DET SAMMEN MED 
DIG!
VI KAN GARANTERE AT DETTE BLIVER EN AFTEN MED PÅSKØNNET RESPIRATIONS-
FREKVENS OG TAKYCARDI, DER GIVER GENLYD OVER DET GANSKE DANSKE LAND.

VI SLÅR DØRENE OP TIL ET BRAG AF EN 
FØDSELSDAG
TORSDAG D. 30 OKTOBER
KL. 18.00 I STUDENTERKLUBBEN PÅ PANUM

VI AKUTINDLEDER MED BOBLER OG KAGEMAND, SKRUER OP FOR PUMPERNE MED 
KEYNOTE SPEAKER, DER VIL SØRGE FOR DIT BLOD BLIVER FYLDT MED JET-FUEL OG 
REVERTERER MED EN LET ANRETNING.

DJ’EN SKRUER OP FOR VARMEN I DIT BLOD SÅ LAD DINE CROCS BLIVE HJEMME OG HOP 
I DANSESKOENE!

OBS! 
HUSK KONTANTER TIL BAREN SAMT FØLG SATS-FLAGENE FRA HOVEDINDGANGEN PÅ 
NØRRE ALLÉ TIL KLUBBEN HVIS DU FARER VILD

Skal du til EKSAMEN på 6., 8. eller 9. semester? 
Eller overvejer du LÆGEVIKARIAT i en SKADESTUE? 
Så meld dig til følgende arrangement:
AKUT Radiologi 
et samarbejde mellem SATS & MIRA 

Program:
- Frikende nakke + columna, hvornår til billeddiagnostik?
- Kort om FAST UL 
- Røntgen (nakke/ryg, thorax, bækken)
- Akut CT 

Foredraget holdes ved radiolog Eva Narvestad i afdelingens konferencerum med 
adgang til deres faciliteter.  

Tid og sted: 
Tirsdag den 28. Oktober kl 16.00 i ONK-konferencerummet på Radiologisk Afd, Rigshos-
pitalet. 
Mød op ved elevatorerne kl. 15.55, opgang 3 2. Sal, så følges vi til konferencerummet. 

Tilmelding: 
Gratis for medlemmer af enten MIRA eller SATS. 
Tilmelding foregår efter først-til-mølle, der er tildelt 15 pladser til medlemmer fra hver 
basisgruppe. Indmelding i basisgrupperne foregår på hhv. mira-kbh.dk eller sats-kbh.dk
- Hvis du er medlem af MIRA, så send en mail til: akut@mira-kbh.dk
- Hvis du er medlem af SATS, foregår tilmeldingen via hjemmesiden www.sats-kbh.dk

PMS foredrag og månedsmøde 
onsdag d. 8/10 kl. 17.00, pavillionen lokale 42.0.11
Til vores næste månedsmøde er vi glade for at kunne præsentere Mette Brandt-
Christensen, som i sit arbejde som psykiater har haft en stor kontaktflade med 
retspsykiatrien. Anvendelse af tvang i psykiatrien er til stadig debat i mediebilledet og 
blandt fagfolk. Bag denne anvendelse ligger antagelser omkring det, at et menneske 
er ”sindsygt” eller ”psykotisk”. Psykiatere har til alle tider diskuteret hvad der forstås 
ved sindssygdom, og psykosebegrebet har stadig en særlig plads i den psykiatriske 
diagnostik foruden i psykiatri.- og straffelov. 
I oplægget gives et historisk rids over forståelsen af psykosebegrebet og der trækkes 
linier til dets særlige juridiske betydning.

Efter oplægget vil vi holde månedsmøde, hvor alle er velkomne til at blive og deltage

Vi glæder os til at se Jer!

Mvh PMS

Hvornår er screeninger gode, og hvornår bliver det for meget af det gode? 

GO inviterer til en debat under overskriften “Prænatal fosterdiagnostik, abort og etik”. 
Her får vi besøg af: 
- John Brodersen, speciallæge i almen medicin, Ph.D. 
- Karin Sundberg, speciallæge i gynækologi og obstetrik, Dr. Med.
-  Olav Bjørn Petersen, speciallæge i gynækologi og obstetrik, Ph.D.

Alle tre klar til en spændende etisk debat, og hvis du vil være med, så sæt kryds i 
kalenderen: 

ONSDAG D. 29. OKTOBER KL. 16.30
(lokale følger)

Vi glæder os til at se dig, og der vil som altid være kaffe og 
kage. 

! Efter debatten vil der være fællesspisning, for alle der har 
lyst. Det kommer dog til at koste et lille beløb ! 
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IMCC Research Exchange
Er du interesseret i forskning? Kunne du tænke dig at kombinere et forskningsophold 
med en rejse? Så se lige her!

Med IMCC Research Exchange får du muligheden for at kombinere rejse med forskning! 
Vi sørger for kontakten med værtslandet, og du får stillet en bolig til rådighed under 
hele opholdet. Mød mennesker fra hele verden samtidig med, at du får en enestående 
mulighed for at forske i et projekt efter eget ønske. 
Forskningsopholdet varer 1-3 måneder og koster 2800 kr. med afrejse de fleste tid-

spunkter af året. Se nedenfor hvilke lande, der er mulighed for at ansøge til i 2015/2016!
Ansøgningsfristen for at søge et ophold er d. 1. december 2014!

Læs mere om de enkelte landes forskningsprojekter på www.ifmsa.net/public

Læs mere om ansøgningsprocessen på flg link: 
http://imcc.dk/aktiviteter/udveksling-og-klinikophold/research-
exchange/

For yderligere spørgsmål kontakt venligst lokalformand i Køben-
havn, Thisayini Baskaran, på følgende mails: research-kbh@imcc.dk 
eller lore.cph@gmail.com

ANSØGNING OM PIT-OPHOLD + NATIONAL WEEKEND

Så er der åbnet for ansøgningen til at komme ud med PIT i efteråret 2015! 

Ansøgningen er åben frem til d. 16. oktober 2014. 
Pladserne vil blive tildelt  d. 18. oktober 2014 på PIT’s nationale møde, som i år afholdes 
på PIT’s Nationale weekend fra 17 – 19. oktober. Kom og vær med til vores hyttetur, den 
nationale weekend, hvor PIT’ere fra hele landet samles til en super hyggelig, festlig og 
PIT-faglig weekend på fyn. Alle er velkomne, også selvom man ikke har ansøgt om at 
komme ud med PIT eller aldrig har været til et PIT møde. Hvis man gerne vil vide hvad 
PIT er, og hvad vi står for, er PIT’s nationale weekend det helt rigtige sted at starte. 

Find mere information på vores facebook-sider ’PIT København’ og ’PIT København – 
Praktikant I Troperne’ eller kom til vores månedsmøde d. 13. oktober 2014. Du kan også 
skrive en mail til podio.pit@gmail.com for at blive oprettet som bruger på PODIO – PIT’s 
arbejdsplatform på nettet, og få direkte adgang til ansøgn-
ingsskemaet!

Vi glæder os til at modtage din ansøgning og forhåbentlig se 
dig til PIT’s nationale weekend

Med venlig hilsen
PIT – Praktikant I Troperne

IMCC Research Exchange 
Er du interesseret i forskning? Kunne du tænke dig at kombinere 
et forskningsophold med en rejse? Så se lige her! 
 
Med IMCC Research Exchange får du muligheden for at kombinere rejse med forskning! Vi sørger for 
kontakten med værtslandet, og du får stillet en bolig til rådighed under hele opholdet. Mød mennesker fra 
hele verden samtidig med, at du får en enestående mulighed for at forske i et projekt efter eget ønske.  
Forskningsopholdet varer 1-3 måneder og koster 2800 kr. med afrejse de fleste tidspunkter af året. Se 
nedenfor hvilke lande, der er mulighed for at ansøge til i 2015/2016! 
 

Land/organisation Antal pladser Afrejseperiode 
Canada-Quebec (IFMSA-

Quebec) 2 Alle måneder (helst juli/august) 

Belgien (BeMSA) 1 Juli/august 

Brasilien (DENEM-Brazil) 1 Alle måneder 

Chile (IFMSA-Chile) 1 Alle måneder 

Frankrig (ANEMF) 1 August 

Holland (IFMSA-NL) 1 Alle måneder (undtaget 
december) 

Indonesien (CIMSA-ISMKI) 1 Juli/august 

Italien (SISM) 1 Juli 

Japan (IFMSA-Japan) 2 Alle måneder 

Korea (KMSA) 1 Juli/august 

Portugal (PorMSIC) 1 Juli 

Spanien (IFMSA-Spain) 1 Juli 

Taiwan (FMS-Taiwan) 2 Alle måneder (undtaget januar, 
februar og juni) 

Tyrkiet (TurkMSIC) 1 Juli/august 

Tyskland (BVMD) 1 Alle måneder (undtaget juni og 
juli) 

USA (AMSA) 1 Juli 
 
Ansøgningsfristen for at søge et ophold er d. 1. december 2014! 
 
Læs mere om de enkelte landes forskningsprojekter på www.ifmsa.net/public 
 
Læs mere om ansøgningsprocessen på flg link:  
http://imcc.dk/aktiviteter/udveksling-og-klinikophold/research-exchange/ 
 
For yderligere spørgsmål kontakt venligst lokalformand i København, Thisayini Baskaran, på følgende mails: 
research-kbh@imcc.dk eller lore.cph@gmail.com 

IMCC NEPAL
 
IMCC Nepal har til formål at fremme sundhedsforhold i Nepal, og samarbejder med 
nepalesiske medicinstuderende.  
Vores nuværende projekt omhandler nedsunken livmoder blandt nepalesiske kvinder
Hvis du har spørgsmål, kontakt os da på: nepaid@imcc.dk Læs evt. mere på: http://imcc.
dk/aktiviteter/nepaid

Og kom gerne til vores intromøde: 
Mandag d. 6/10 kl. 17 i studenterhuset
- alle er velkomne

International Medical Cooperation Committee

IMCC er en frivillig organisation, der laver sundhedsfremmende arbejde i både 
Danmark og udlandet. Vi arbejder med sundhed inden for tre grupper: Udviklings- og 
hjælpearbejde, undervisning og oplysning samt udveksling- og klinikophold. Vi har 
en vision om at skabe en retfærdig verden, hvor alle har lige adgang til sundhedsydel-
ser og er fysisk, mentalt og socialt velbefindende samt øge befolkningens viden om 
sundhedsrelaterede emner. 

Vil du kaste din kærlighed i en af vores projekter, eller har du lyst til at skabe dit eget 
sundhedsfremmende projekt? Så mød op til infodag i Lundsgaard d. 22. september kl. 
14 og hør mere eller besøg vores hjemmeside www.imcc.dk, hvor du kan læse om alle 
vores aktiviteter. 

Do no Harm - d. 7/10 kl 17
Hvordan undgår man, at projekter i udviklingslande ikke stiller samarbejdspartenere 
eller målgrupperne i et uhensigtsmæssigt afhængighedsforhold under og efter projek-
tets afslutning. Kommer man i sin iver efter at hjælpe til at tage et job fra en i lokalsam-
fundet? Kan det føre til stridigheder at give udstyr til én stamme frem for en anden?

Do no harm bygger på bæredygtighedsprincipper og fokuserer på identifikation og 
imødekommelse af problemstillinger, der kan opstå i udviklingsarbejde. Workshoppen 
vil både komme rundt om kulturelle, organisatoriske og individuelle aspekter og be-
greber. Dette gøres ud fra en teori, der lægger vægt på lokalbefolkningen i udviklings-
lande som en stærk og nødvendig ressource. 

Synes du dette lyder som en workshop for dig? 
Så vær med d. 7. oktober kl 17 i lokale 42.1.07. Du 
melder dig til via dit IMCC medlemslogin. 
Vi glæder os til at se dig! 

Bliv underviser for Førstehjælp For Folkeskoler d. 11/10 + 12/10!

Så sker det igen. Dette semesters vildeste og fedeste event spækket med ACTION og 
SPÆNDING der får håret på kraniet til at rejse sig: Semesters eneste mulighed for at 
blive FFF underviser!

FFFs Uddannelsesweekend, hvor du lærer at blive underviser, strækker sig over 2 
dage og giver dig et sprit nyt førstehjælpskursus samt solid træning i undervisning af 
folkeskoleelever.

Lørdag aften vil der være mulighed for at deltage i spisning (inkluderet i prisen). Efter 
maden er der FFFest hvor både paratviden og alkoholdehydrogenasen vil blive testet. 
Det er altid rigtig hyggeligt og der vil også være “gamle” FFF’er der glæder sig til at 
møde dig.

Prisen for weekenden er 100 kr. 

Dato: Lørdag 11. oktober + søndag 12. oktober. For at 
få kurset godkendt skal man være med lørdag fra 9.30 - 
18.00 og søndag fra 9.30 - 16.00. For at få fuldt udbytte 
af weekenden er lørdag aften og nat et must.

Få info om tilmelding på Facebook! Søg på ‘FFFs Ud-
dannelsesweekend’.

Vi glæder os til at skulle undervise med dig,

Førstehjælp For Folkeskoler

Bamsehospitalet og Sund Krop

Først og fremmest skal der lyde en kæmpe-gigantisk stor tak til alle de frivillige der var 
med til Sundhedsdagene i Øksnehallen; I gjorde et kæmpe stykke arbejde, og fra flere 
sider er vores indsats blevet bemærket og rost – Big up’s til jer!

Der sker ting og sager i den kommende tid for Bamsehospitalet og Sundkrop, så her 
kommer en lille reminder med datoer der skal noteres i kalenderen:

9/10 – Måneds-/Info-møde samt Bamsesutur.
Som noget nyt dette semester holder vi i Bamsehopitalet og Sund Krop Månedsmøder 
for alle frivillige og interesserede. Dette første månedsmøde bliver kombineret med 
et informationsmøde, så alle der ikke ved hvad Bamsehospitalet og Sund Krop er for 
en størrelse, kan komme og blive klogere. Samme dag afholder vi desuden et kursus i 
bamsesutur, se eventet ”Bamse sutur 1” på facebook for mere info!

10/10 – Kulturnatten.
Igen i år skal vi med brandmændene til kulturnatten. Tilmelding foregår via google 
docs, se følgende link: https://docs.google.com/forms/d/1Z6yUrquDs2F2xU7VzVirNLx51or
SHl71eOBYkGlv_xA/viewform?usp=send_form

Vi glæder os til at se en masse skønne bamsehjælpere, 
hurra for jer!

Basisgrupper


