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Aktiv Kardiologi for Studerende
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
Basisgruppe til oplysning om Psykiatriske lidelser
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 PLAstikkirugiske Selskab
Studerendes Organisation For Industri- og Erhvervsinteresserede
Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

Join på Facebook

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

freewebsite-service.com/sims

www.studklub.dk
sofas.dk
splas-kbh.dk
www.synapse-connect.org.

www.soenhks.dk
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MOK UDKOMMER
GO! (MÅNEDSMØDE) SE S. 4
KRIMINALISERET YTRING OG SOCIAL RO S. 6
SURTUR KURSURS MED SAX KL 17 SE S. 5

PSYCHINPHO TOSRDAGSBRA KL 17 S 4
DEN EROTISKE BETRAGTER  - SE S. 6

INTET SKER DENNE DATO 
- DET ER EN TRA-DI-TI-ON!
(DER ER FAKTISK UNDERVISNING I BAGSVÆR)
- DET ER MED DONAID

SILØSEP (SIDTE LØRDAG I SEPTEMBER)
ANSØGNINGSFRIST FOR ALLE - SE S. 13

BRØNDBY VINDER MÅSKE (NOK IKKE)
LÆR AT KOMMUNIKERE MED PIPPI
LØBETUR I FÆLLEDPARKEN

MOK DEADLINE KL. 12:00
MØDE I RESEARCH EXCHANGE SE S. 4

FØRSTE MÅNEDSMØDE I KO-GHITA SE S. 4
FYSIKKENS VIRKELIGHED OG VORES EGEN S. 6

Basisgrupper

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

Ugens erotiske betragter

Jeg elsker at 
kigge på

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

Andrea
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En seng er en hylde, hvor man kan lægge 

sin krop, når man ikke bruger den. 

For almenbefolkningens vedkommende gør dette sig mestendels gældende 
om natten.
 
For  andre, og ja måske for læseren selv, kan det hænde, at hylden også anv-
endes gennem morgenen og det meste af formiddagen. Typisk sker dette, hvis 
snoozefunktionen har fået så mange dask, at du - når du endelig rigtig vågner 
– indser, at du skulle have været til morgenkonference i Roskilde for en "Peter 
Jacksons Ringenes Herre: Eventyret om Ringen"s tid siden.
 
Hvorfor gik du ikke bare tidligt i seng? Det gjorde du ikke, fordi du føler dig 
meget mere inspireret om aften, dit solide B-menneske. B for bullshit. Du skulle 
sikkert bare lige sluge et par episoder af Walking Dead. For den serie er jo åh så 
medrivende. Zombielover. Se dog G.O.T. en gang til.

Nå okay så du dropper klinikken, SAUtimerne eller forelæsningerne i Lundsgaard. 
Det er fornuftigt nok, da du alligevel bare ville ende med at sidde og torturere 
dig selv og dine omgivelser med snorken og nikken. Hug en ordentlig kop kaffe 
i dig og dalr ned til bib så du ikke spilder hele din dag.

Bib på Panum - elsket af mange, hadet af endnu flere.  Stolene virker ikke, der er 
FORSKELLIGE typer af stole - det er ikke pænt. Nogle er grønne, andre en anden 
farve. Det er bare som om at det sted ikke bliver vedligeholdt. Hvis du ikke har 
valgt en plads nede i krypten, kan du i det mindste se lidt dagslys. Tænker du 
at det nye Panum-tårn giver mulighed for at studere i et harmonisk, fredfyldt 
miljø med en befriende udsigt ud over København? Nej det gør du ikke, fordi 
den flotte udsigt er forbeholdt folk udefra, niveau 2 til number of floor minus 1 
er forbeholdt forskere, mens der oprettes små glasbure til grupperum, hvorfra 
du kan se din cykel. Hvis du altså har valgt at stille den i kælderen. På den anden 
er det også meget fint, men det er jo ikke København vue per se.

Engang var Blegdamsvej 3, det sted i København, hvor det var mest sandsynligt 
at miste sin cykel. Hvorfor skal man ikke grine af en rumæner på cykel? Fordi de 
kan cykle. Det er jo ikke sjovt. Husk at hjælpe med at integrere et eller andet.

Videre i teksten. Klokken er 16, dagen har stået på 2 timers stram læsning. Du 
kender en, to eller ingen på læsesalen, som du kan holde pause med. Men med 
ham/hende/ingen, som du kender, kan du jo tage en pause. Ned i Studenterk-
lubben og slubre lidt tyndt pjask i dig. 
Nu tager vi gratis kaffe i klubben til meta-planet.  Hvis det nu var gratis tæsk 
i klubben i stedet for kaffe , og du ikke brød dig om de gratis tæsk (kaffe), du 
fik - så kunne du jo bare lade være med at bestille flere tæsk(kaffe). Simpelt.  
Meld dig ind i HG og tag en vagt. Eller bare husk at være taknemmelig over at 
nogle gider lave den kaffe(tæsk) til dig.  Prædike prædike.

Alternativt kan du tage en rigtig pause. Det ville gøre dig godt. Især hvis du rent 
faktisk kom ud af fjerene til tiden, som du havde planlagt dagen før, og måske 
har studeret i næsten 6 timer. Forlad Panum for at strække benene lidt, frisk luft, 
føl du lever. Et stenkast fra byggerodet omkring indgang findes et vaskeægte 
grønt område kaldet Byoasen. 

Lige ned ad Møllegade og ind til højre i De Gamles By ligger Byoasen. Det er en 
bybondegård, opstartet som et projekt af Miljøpunkt Nørrebro i samarbejde 
med Sundhedsforvaltningen.  Der er både marsvin, kaniner, høns og mus. Der 
er også en svævebane - det er du ikke blevet for gammel til. Men det helt store 

trækplaster er gederne. 

Hvordan ville du navngive  syv geder? Nogen på MOK-redaktionen ville opkalde 
dem efter de syv dødssynder. Hvis man har svært ved at huske, foreslås det, at 
man kalder dem allesammen for det samme navn, stavet på forskellige måder. 
F eks. Lars, Larss, Lahrs, Lhars, Hlars. Larzh og La-ars.
Et andet forslag er bare at give dem et nummer, altså fra et til syv. Bare så du ved 
at navngive dem ikke får et forskruet forhold til dine kæledyr og ender med at 
blive en sønderjysk bonde, der boller dem. Det er jo forbudt nu. 

Forleden var der sensommerfest i ByOasen. Man kunne få urtete, brygget på 
en brændende trækvogn. Desværre for projektet er dagene talte, medmindre 
online underskriftindsamlingen for bevarelsen af den lille have får ændret 
kommunalpolitikernes beslutning. Det kunne du vel egentlig godt hjælpe 
med til - 30 sekunder, gjort. Kig eventuelt over og se om det er noget, du finder 
bevaringsværdigt først. Tag en kop tæsk fra Klubben med.

Efter din pause kan du finde roen til at læse resten af aftenen. Ellers må du lade 
være. Hvis det er onsdag, torsdag eller fredag i dag, kan du godt tillade dig at 
tænke på, hvad du skal i weekenden.  Det kan du sådan set også godt de andre 
dage, det handler meget om, hvor du er i dit liv. Har du brug for at planlægge 
tingene, eller krydser du bare den bro, når du kommer til den? Endnu et råd 
fra MOK-redaktionen er at bruge dine planer som motivator til at leve i nuet - 
læg i det, hvad du vil, det er ikke sikkert, at det giver mening. Der er faktisk en 
mulighed for, at det slet ikke betyder noget.

Med halvfjerds procents sandsynlighed skal du til et arrangement, hvor du har 
mulighed for at indtage alkohol. Med femogtredive procents sandsynlighed 
skal du have en skjorte på, som du besluttede dig for at tage på efter fjerde 
tøjrokade. Tallene er taget ud af den blå luft. Husk at lægge det på plads. Sengen 
er en hylde til din krop, ikke dit kluns.

Men du skal sandsynligvis ikke selv lægge hus til festen.  Du overvejer at holde 
noget selv, men hvem gider rydde op? Desuden er du bange for at ingen kom-
mer - eller at det bliver en kedelig fest, og at du for evigt bliver kendt som ham 
der holdte en kedelig fest. Det sidste skal du ikke være bange for - hvis det er 
en kedelig fest, kan ingen huske den alligevel. Vov pelsen, køter. 
Det er selvfølgelig altid en god ide at tage i byen - ingen studier har vist at det 
er en dårlig ide. Durum på vejen hjem, salatpizza dagen efter.

Hvilket peger tilbage til udgangspunktet. Du har i weekenden vendt op og ned 
på nat og dag, og nu misbruger du ikke kun alkohol (>14/21 hhv) men også din 
hylde. Det' okay, det er en begrænset periode i dit liv, og du kan gøre som det 
passer dig. Og du har ikke brug for hjælp. Giv en mand en fisk, og han har mad 
nok til een dag.  La' vær med at lære ham at fiske  - og brødfød dig selv. Han er 
en voksen mand. Og så svært er det ikke at fiske.

Således opmuntret og heldigvis 
snart færdig  med at læse denne 
ligeyldige smøre, og du kan vende 
tilbage til læsningen. Har dagen 
budt på udmattende udfordringer 
af den ene eller anden karakter – 
det være sig alt fra en uoverkom-
melig oprydning til en samtale 
med et familiemedlem, kan du 
jo supplere med et par timer på 
hylden. 

Side 3 på side

Er
ik

/m
ok

-r
ed



4 |  Basisgrupper
Hold da op der er gang i Bamsehospitalet og Sund Krop for 
tiden! 

Vi havde først og fremmest en meget vellykket basisgruppebazar hvor mange nye bam-
selæger dukkede op og meldte sig ind i gruppen, vi glæder os til at se meget mere til jer! 
Så var der aktionsdag i lørdags, som blev en kæmpe succes hvor mange nye bamselæger 
blev oplært i Bamsehospitalet såvel som Sund Krop. Det er anden gang der bliver holdt 
aktionsdag og det er mega fedt at se der er så stor opbakning omkring det, så vi siger 
mange gange tak til alle der dukkede op! 
Nationalweekenden er lige rundt om hjørnet, og der er stadig tid til at DU kan komme 
med. Det bliver en fantastisk lærerig og sjov weekend med mulighed for at lære en masse 
studerende fra de andre universiteter at kende. Der vil være faglige opslag og selvfølgelig 
er der også sociale og festlige indslag, så skynd jer at meld jer til! Det er selvfølgelig også 
helt ok bare at være med til nogle af dagene hvis man ikke kan hele weekenden. 
Hvornår?: 2-4. oktober 
Hvor?: Kildevældsskolen på Østerbro. Selv om det er i København ville det klart være 
hyggeligst hvis man bliver og sover! 
Tilmelding: Facebook eventet ” Nationalweekenden 2015 med Bamsehospitalet og Sund 
Krop” 
Kulturnatten! Bamsehospitalet har sit første arrangement dette semester under Kulturnat-
ten! Det bliver super sjovt og vi håber på der kommer en masse bamselæger og hjælper 
alle de syge bamser. Alle er velkomne, nye som gamle! Når alle bamserne er blevet raske, 
rykker vi sammen indenfor i varmen til IMCC’s jubilæumsfest på Panum! 
Hvornår?: 9. oktober kl. 18-22 
Hvor?: Rådhuspladsen.
Tilmelding: Facebook eventet ”Bamsehospitalet til Kulturnatten 2015” 
Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Vil du gerne styrke din internationale profil og på udveksling i 
2016? 

Nu er det sidste mulighed for at øge dine chancer for at komme på udveksling med IMCC. 
Med IMCC Exchange og Research Exchange kan du komme på et sjovt og lærerigt klinisk 
eller forsknings ophold på fire uger, når det passer dig.

I oktober får vi tre internationale medicinstuderende på besøg i København - to piger fra 
Kenya og en dreng fra Israel - og vi har brug for din hjælp til at gøre deres ophold fantastisk!
Du kan enten være kontaktperson for en udenlandsk studerende i oktober eller udleje 
et værelse/sofa/lejlighed i de samme 4 uger. Perioden er 04.10-01.11.2015. Selvfølgelig 
kan du få lov til begge dele ;D Hvis du lejer et værelse ud, får du et honorar på 1800kr 
pr. studerende. 

Er du interesseret og har du f lere 
spørgsmål? Så kontakt boligansvarlig på: 
bolig.exchange.copenhagen@gmail.com 
eller kontaktpersonansvarlig på: 
buddy.exchangecph@gmail.com
Vi ser frem til at modtage mail fra dig ;D
De bedste hilsner IMCC Exchange og re-
search Exchange i København 

Så er det tid til semesterets første månedsmøde i IMCC Ex-
change og Research Exchange

Mødet vil foregå tirsdag den 29. september kl. 17 i IMCC's lokale i studenterhuset. 
Kom og hør, hvad vi laver og om mulighederne for, at du kan komme på udveksling :) Der 
vil som altid være lidt  godt til ganen. Vi glæder os til at se dig! 

Så er det snart tid tilsemestrets første GOmånedsmøde!!

Vi starter ud med en kort introduktion til GO, hvorefter overlæge Thomas Bergholt vil 
fortælle om kejsersnit – fokus vil primært være på eventuelle komplikationer, indikationer 
og den kirurgiske teknik – det bliver super spændende – så kom..

Onsdag d. 23 september
Tandlæge auditorium 29.01.30
Klokken 16.30

Alle er velkommen, der vil som altid være kaffe, 
the og kage.
Vi glæder os til at se jer! :) /GO 

Første månedsmøde med Cogita

Tirsdag 29/09, kl. 17.00, lokale 42.01.04

Cogita er Panums nye basisgruppe for studerende med 
interesse for medicinsk filosofi og etik, og nu er det tid 
til vores første månedsmøde! Gruppen er tværfaglig, 
så alle studerende er velkomne. Da det er vores første 
månedsmøde, vil der være god mulighed for at være med 
til at få ansvar og inflydelse med det samme. 

Til mødet vil vi blandt andet tale om visionen for ba-
sisgruppen, og planlægge vores første oplæg, der skal 
omhandle medicinering i psykiatrien. Der vil være også 
mulighed for at spise aftenmad sammen efter mødet. 

Du finder eventet på facebook, hvor du også kan læse 
mere om Cogita. Du kan også besøge vores hjemmeside: cogitakbh.dk

Uddannelsesweekend 2015!
 
Går du og drømmer om at afprøve dine førstehjælps-skills, blive udfordret i førstehjælps-
situationer og bruge din viden til at undervise andre?
FFF’s Uddannelsesweekend giver dig muligheden!
Efterårets Uddannelsesweekend afholdes weekenden 17.-18. Oktober i Studenter-
huset på Panum.
Ud over denne fantastiske studierelevante aktivitet, byder weekenden, og din fremtid 
som FFF’er, på en masse spas og socialt med frivilliggruppen 

Tjek facebook ”Uddannelsesweekend FFF København - E2015” og TILMELD dig OG din 
læsemakker!

Vi glæder OS til at se DIG!

PsykInfos torsdagsbar på PANUM d. 24 september kl. 17.00-
19.00, lokale 42.0.01, Pavillonen

FORTÆLLINGER INDEFRA
Få et glas bobler og hør to EN AF OS ambassadører fortælle hudløst ærligt om livet med 
psykisk sygdom.

Simon Dec fik diagnosen skizofreni som 19-årig. Simon fortæller om, hvordan vrangfor-
estillinger styrede hans liv, og om hvordan han oplevede at blive patient i psykiatrien.

Christina Villadsen fortæller om livet med en borderline diagnose, hvor hun også har 
oplevet angst og depressioner og at blive sat i bås som den opmærksomhedshungrende.

Begge oplægsholdere har oplevet det indefra og går i kødet på myterne, betydningen af 
åbenhed, medicin, hvilke behandlere har gjort en forskel i deres liv, og hvad der har været 
vigtigt for at komme ud på den anden side.

Der vil være mulighed for at stille 
spørgsmål til begge oplæg.
Tilmelding er nødvendig på psykinfo@
regionh.dk eller 3864 1300 – først til 
mølle

PsykInfos torsdagsbar gør dig klogere 
med boblende, debatskabende og afstigmatiserende psykiatrioplæg. 
Arrangementet er lavet i samarbejde med PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende

Efter arrangementet vil PMS holde månedsmøde, hvor alle medicinstuderende er velkomne 
til at være med! Her skal vi snakke om de kommende arrangementer mm.

SIMS indkalder til generalforsamling den 19. Oktober 2015

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 generalforsam-
lingen på sims-formand@gmail.com.
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Kursus i BRANDSÅRS-KIRURGI!

SPLAS tilbyder hermed en lille gruppe medicinstuderende, en mulighed for at prøve 
kræfter med brandsårskirurgien.
Vi kommer til at arbejde på grise og du får tæt supervision af 4 læger med plastikkirurgisk 
baggrund. 

INFO!
Programmet ser ud som følgende:
16.00-16.30: Forberedelse.
16.30-17.15: Teoretisk undervisning.
17.15-17.30: Pause
17.30-19.00: Praktisk hands-on tid.
19.00-19.30: Afslutning
 
Bemærk kurset er tilrettelagt, så ALLE STUD.MED kan være med, uanset semester eller 
erfaring.
Tidspunkt:tirsdag d. 6. oktober kl. 16:00 – 19.30
Pris: 100,- kr. og dækker  forplejninger 
Sted: Info om mødested mv. bliver tilsendt pr. mail til de tilmeldte
Tilmeld dig: Skriv til info@splas-kbh.dk også hvis du har spørgsmål. Fordeling sker via 
lodtrækninger :)
Kursusansvarlig: Sikandar Aziz
Undervisningsansvarlige læge: Pia Cajsa ten Voorde

FØLG OS PÅ FACEBOOK! ”SPLAS – Studerendes plastikkirurgiske selskab”

Tag på klinikophold i Afrika eller Indien med PIT i efteråret 
2016

Der er nu åbent for ansøgningerne til at komme 
af sted på klinikophold med PIT i efteråret 2016. 
Ansøgningsfristen er d. 15. oktober 2015, og 
pladserne vil blive tildelt på PITs nationale møde, 
som afholdes d. 17. oktober 2015. 

Find mere information samt vejledning til at 
ansøge på vores facebookside ’PIT Køben-
havn – Praktikant I Troperne’. Du får adgang til 
ansøgningsskemaet, ansøgningsvejledning, 
hospitalsbeskrivelser og rapporter fra tidligere 
udsendte på podio.com. For at få et login skal du 
sende en mail til podio.pit@gmail.com. 
Du kan desuden læse mere om PIT www.imcc.
dk/pit. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Hospital                          Land              Periode                 Antal pladser       Bemærkning
Mungeli C. F Hospital Indien september-november 2 
Mbulu Hospital Tanzania september-november 2 
Songea Regional HospitalTanzania september-november 2 
Mpwapwa Hospital Tanzania september-november 2 
SalvationArmy Hospital Zambia september-november 2 Dyrt hospital
Naggalama Hospital Uganda september-november 2 
Siaya Hospital Kenya september-november 2 

Vil du lære at sy? Skal du påTKO?  Skal du have genopfrisket din 
sutur?

Såhar basisgruppen SAKS kurser netop til dig! 
Sutur 1 – onsdag d. 23. sep kl. 17:00

Tilmeldingen sker via billetto, som du finder påeventet. SKYND DIG, der er kun 21 pladser 
pr. kursus! Det koster 50kr,- og du skal være medlem af SAKS

SAKS indkalder hermed til generalforsamling!

Der skal kæmpes om bestyrelsesposterne og: Dette vil finde sted TIRSDAG D. 13 OKTOBER

SÅ hvis du er interesseret i at være aktiv i SAKS, have medindflydelse på, hvordan vores 
dejlige basisgruppe skal køre eller hvis du bare synes at SAKS er for fedt og du simpelthen 
ikke kan få nok - SÅ KOM!
Der vil være masser snacks, soda-
vand og brandtaler når generalfor-
samlingen løber af stablen - alle er 
velkomne.

Vi glæder os til at se jer!
SAKS

SATS månedsmøde med generalforsamling onsdag d. 7/10kl 
16.15

Kære SATS-medlemmer
Det er nu igen blevet tid til generalforsamling med valg af bestyrelse og beslutningstagen 
omkring vedtægtsændringer. 
Dagsorden:
1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen
2. Siden sidst:
- Akutte procedurer, Basisgruppebazar
3: Kommende kurser:
- Karrieredag med FYA og DASAIM, Akut Patient
4. Eventuelt
5. Generalforsamling med valg af bestyrelse og beslutningstagen omkring vedtægtsæn-
dringer.
Ønsker man at stille op til bestyrelsen vil vi sætte pris på en mail på bestyrelse@sats-kbh.
dk men dette er selvfølgelig ikke et krav, man kan også bare stille op som kandidat til 
valget ved generalforsamlingen.
Man skal være medlem af SATS for at være stemmeberettiget til generalforsamlingen.

SATS søger frivillige til kongressen EMS2016

Er du interesseret i det præhospitaleområde (dvs alt hvad der foregår før patienten ankom-
mer til hospitalet)? Og kunne du tænke dig muligheden for gratis at få foden indenfor på 
en helt nyopstartet kongres? Så har SATS lige det rigtige tilbud til dig!
 
Som læge er det dit eget ansvar at holde dig opdateret om det nyeste indenfor dit felt. 
Dette kan gøres gennem kurser, og ikke mindst - kongresser! :) 
SATS giver dig nu muligheden for ikke blot at opleve en helt ny kongres, men også at 
være en del af arbejdet bag. 
Den 30. maj til 1. juni 2016 afholdes den første europæiske Emergency Medical Ser-
vices Congress (EMS16). Kongressen afholdes i København, Tivoli og SATS er med hele 
vejen. EMS16 er en tværfaglig kongres som dækker hele det præhospitale område inkl. 
modtagelse, dvs. der vil både deltage læger, sygeplejersker, ambulancebehandlere, 
paramedicinere osv. 
 
I forbindelse med kongressen skal der bruges frivillige som skal hjælpe med at få kongres-
sen til at glide ved f.eks. at tage imod deltagerne, vise vej til forskellige lokaler og hjælpe 
med diverse praktiske detaljer. Der vil også være mulighed for at organisere i de "sjove" 
aktiviteter som f.eks. Morningrun, Championship samt koordinering med internationale 
frivillige. Hvis du hjælper 2 dage på konferencen, får du 1 dags gratis deltagelse samt 
et certifikat J
 
Alle interesserede inviteres til informationsaften torsdag d. 15. oktober kl. 14-16.30 
hos Den Præhospitale Virksomhed i Ballerup, Telegrafvej 5, opgang 2, 3 sal, hvor der vil 
blive informeret om kongressen samt rundvist på 1-1-2 vagtcentralen, 1813 modtagelsen 
og en AMK vil fortælle om livet som læge ved akutberedskabet. Derudover vil der blive 
fremvist lægeambulance – såfremt den ikke er på kald.
 
For at deltage skal man sende sit fulde navn, til pr@sats-kbh.dk senest d. 1/10.
 
Spørgsmål kan rettes til theo.walther.jensen@gmail.com. Der er plads til 40 deltagere til 
informationsaftenen og alle semestertrin er velkomne. Arrangementet er åben for alle 
interesserede både medlemmer af SATS og ikke medlemmer.
 
Alt i alt er dette en god måde at stifte bekendtskab med lægerollen "organisator" på et 
niveau hvor alle kan være med og alle kan blive udfordret.

Se mere om kongressen på www.EMS2016.org 1st European Emergency Medical Ser-
vices Congress in Copenhagen 2016ellerpåfacebookeventethttps://www.facebook.com/
events/522858167867243/

SATS kursus i Akut Patient

Næste Kursus i Akut Patient afholdes d. 10-11.oktober kl. 9-17 på DIMS
Rigtig meget af det man lærer på studiet forsvinder ud i en tomhed, fordi man ikke kan 
sætte det i relation til noget virkeligt eller fordi man glemmer de vigtige pointer, før man 
når at prøve dem af i klinikken.
På dette kursus får du rig mulighed for at få gennemgået hjertestopalgoritmen, træne et 
hjertestop gennem simulationstræning, lære de vigtigste kirurgiske og medicinske akutte 
tilstande og efterprøvet din viden gennem praktisk erfaring i simulationstræningen.
Dette kursus henvender sig specielt til dem, som kun står få skridt fra at blive læger og 
dem som er på vej ud i et vikariat. 
Så kom og lær hvordan du holder patienten i live, indtil bagvagten kommer frem, hvordan 
du holder dig kølig og fattet selvom hele verden føles, som om den styrter rundt om dig.
Kursusansvarlig: Andreas Ravn 
akutpatient@sats-kbh.dk
Tilmelding: Tilmeldingen åbner d. 24.sep. kl. 16:00. Deltagelse forudsætter medlemskab 
af SATS. Pris: 100 kr.
Hold øje med SATS på vores hjemmeside, facebook og twitter @sats-kbh
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 
39, 2015
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst, og du kan bl.a. bruge ham til per-
sonlige samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan være anonym. Du bliver ikke 
registreret. Studenterpræsten foretager desuden kirkelige handlinger som bryllup og dåb.

Studentermenigheden tilbyder en bred vifte af aktiviteter. I dette semester kredser en del 
af vore arrangementer om temaet ”I virkeligheden…” og undersøger fra mange vinkler 
”virkeligheden” og vores forhold til den.
________________________________________
TEMA: Kriminaliseret ytring og social ro (Jacob Mchangama)
Tid: onsdag 23. september kl. 17.00-19.00
Sted: CSS Kommunehospitalet, lok. 18-01-11

Foredrag ved Jacob Mchangama, direktør for Tænketanken Justitia

Ytringsfriheden er, som de øvrige frihedsrettigheder, ikke kommet af sig selv. Den er meget 
hårdt vundet, demokratiet afhænger af den og hver ny generation må kæmpe for den. 
Samtidigt er befolknings-sammensætningen stadig mere kompleks, og der stilles krav 
om forståelse, tolerance og respekt for nye borgere og livsmåder. Gælder det derfor om at 
afbalancere frihed med tolerance – helst moralsk gennem selvcensur men ellers juridisk 
gennem forbud mod blasfemi, hadetale eller kritik, der opfattes krænkende? Eller er frihed 
og tolerance ikke modsætninger men to sider af samme sag? Og er der virkelig en kausalsam-
menhæng mellem fravær af hadetale, bidende satire og grov kritik – og social ro og orden?

Tilmeld gerne på Facebook: Den Grønne Kuppel.Studentermenigheden på Kommune-
hospitalet.
________________________________________
TEMA: Fysikkens virkelighed og vores egen (Holger Bech Nielsen)

Tid: tirsdag 29. september kl. 19.30
Sted: Sankt Johannesgården, Store Sal, Blegdamsvej 1b

Foredrag ved professor emeritus Holger Bech Nielsen
Hvordan ser virkeligheden ud fra fysikkens kvantevirkelighed og fra vores makrovirkelighed? 
Og hvordan hænger det hele sammen?

Tilmeld gerne på Facebook: www.facebook.com/smikbh/events
________________________________________
TEMA: Screening – syg til bevist rask?
Tid: onsdag 7. oktober kl. 17.00-19.00
Sted: CSS Kommunehospitalet, lokale 35-01-06

De praktiserende læger Henrik Keller og Henrik Dibbern møder professor Elsebeth Lynge, 
Institut for Folkesundhed

Er danskerne i virkeligheden grundraske eller grundsyge? Har vi en slags omvendt bevisbyrde, 
hvor kroppen er under anklage og syg(eliggjort) indtil det modsatte – raskheden – er bevist? 

Hvad gør statens screeningsprogrammer ved vores helbredsopfattelse og tærskel for 
normalitet? Finder man, hvad man leder efter, eller overdiagnosticerer og overbehandler 
man? Hvad er de menneskelige omkostninger ved ’falske positiver’ og ventetiden på 
domsafsigelsen? Hvad er de økonomiske omkostninger ved – og faggruppers og medic-
inalindustriens interesser i – screeningen af store befolkningsgrupper? Og hvad opvejer 
den brede ’sygeliggørelse’ i Sundhedsstyrelsens optik? To praktiserende læger møder en 
professor i folkesundhed!

Tilmeld gerne på Facebook: Den Grønne Kuppel.Studentermenigheden på Kommune-
hospitalet.
________________________________________
UDSOLGT! Filosofisk svampetur – til gengæld er der pladser på:

Filosofisk mostur
Tid:lørdag den 10. oktober kl. 10.10
Mødested:Gribsø Station
Tilmelding: det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigsenest 6. oktober til Nicolai 
på praest@sund.ku.dk

Vi kigger på mos og filosoferer med Claus Emmeche, Flemming Ekelund og studenterpræst 
Nicolai Halvorsen.

Mange lægger ikke mærke til mos, men alle har set mos. Mossernes forunderlige verden 
kræver nærsyn og særsyn og derfor er det en god ide at medbringe en lup. Også her vil vi 
filosofere på turen, måske med udgangspunkt i de meget små forskelle. 

Vi har vores svampeekspert Flemming med, som også er meget kyndig i mos, hvilket han vil 
introducere os for. Har man interesse i lav (lichen) kan man givet også få noget ud af turen, 
men vi kan ikke garantere “lavfilosofisk” tænkning. Måske kan man også finde en svamp.

Husk at tage mad og drikke med, godt fodtøj og påklædning til forholdene.
________________________________________
Studenterpræst Nicolai Halvorsen

Kontakt studenterpræsten på telefon (28 75 70 94) eller mail (praest@sund.ku.dk) – eller find 
ham på kontoret (Panum Instituttet, Lokale 15.2.1).
Træffetid: 
 Ti: 13-14
On: 12-14
To: 12-14
Fr: efter aftale

Facebook: facebook.com/smikbh eller www: studenterpraesterne.ku.dk og www.smikbh.dk 

Hertoft-eftermiddage 
Sæson 2015-16 
Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej 
(opgang 61a) 
Tidsrum: Kl. 16.00-18.00 
Målgruppe: Alle interesserede 
Arrangører: Sex & Samfund, Dansk Forening for Klinisk Sexologi & Sex-
ologisk Forskningscenter, AAU 
Kontakt: www.sexogsamfund og www.klinisksexologi.dk 
Adgang: Gratis 

24. september: 
Pia Søltoft 
Kierkegaard – den erotiske betragter 
Oplægget vil kaste lys over Søren Kierkegaards lidenskabelige iagttagelse af kærlighedens 
ydre skikkelser og inderste kringelkroge. Særligt vil hans syn på den drømmende og sø-
gende attrå (og hans beundring for Mozarts musiske maleri heraf ) danne baggrund for at 
vise, hvordan Kierkegaard opfatter kærligheden som en iboende og før-bevidst trang til at 
elske og blive elsket. En trang, som danner grundlag for selve menneskets menneskelighed. 
Oplægsholderen er lektor i teologi ved Københavns Universitet og forfatter til den anmelder-
roste bog ”Kierkegaard og kærlighedens skikkelser”. 

29. oktober: 
Hans Bonde 
J.P. Müller – en pionér inden for sexologi og kropskultur 
Sportsmanden J.P. Müller (1866-1938) udgav i 1904 en bog om hjemmegymnastik med titlen 
”Mit System”. Bogen blev en international bestseller oversat til 26 sprog og solgt i halvanden 
million eksemplarer. Også inden for æstetik og nøgenkultur blev Müller banebrydende, 
hvilket markeredes ved, at han i 1903 vandt Dansk Atletunions Konkurrencer for smuk 
Legemsbygning. I 1908 kickstartede han dansk sexologi med bogen ”Kønsmoral og Livslykke”. 
Heri argumenterede han stærkt imod den kristne kirkes seksualmoral og argumenterede 
for fri prævention og det legitime i sex før ægteskabet mellem de to, der elsker hinanden. 
Typisk for Müller begrundede han den ”sunde” seksualitet ud fra hygiejnen, idet han hæ-
vede, at driftsafkaldet rummede fare for at udvikle perversioner, herunder homoseksualitet. 
Oplægsholderen er professor i idrætshistorie ved Københavns Universitet. 

26. november: 
Michael Virkelyst 
Tantra, tao og ”healing love” 
Fundamentet for ”healing love” er opbygning, transformation og cirkulation af Yin (seksuel 
energi). Yin-energi er en kreativ, generativ kraft, der er afgørende for udviklingen af Chi 
(livskraftsenergi) og Shen (åndelig energi), som i praksis gør det muligt at højne sin åndelige 
udvikling. Oplægsholderen er taoistisk terapeut og vil fokusere på arbejdet med det enkelte 

individs oplevelse af energi. Det sker ud fra den taoistiske forståelse, som gennem årtusinder 
har vist sig som en effektiv måde at opbygge og kultivere den seksuelle energi i kroppen. 

21. januar:  
Louise Zeuthen 
Du SKAL gøre, hvad du har lyst til! Frisindsparadokser hos Su-
zanne Brøgger 
En kritisk undersøgelse af frigørelsesbevægelsens uhæmmede opvurdering af lysten går som 
en rød tråd gennem Suzanne Brøggers liv og forfatterskab. Det lyder tillokkende at ophæve 
lysten til lov, men hvad er lyst overhovedet for en størrelse? Skal lysten betragtes som en 
naturskabt drift, eller kan den også være kulturelt betinget? Hvornår er lyst lig med frihed, 
og hvornår fører den til tvang? I gråzonen mellem privatliv og selviscenesættelse bliver 
figuren ”Suzanne Brøgger” en arena, hvor spørgsmål af denne art kan stilles og foldes ud. 
Som sådan fortæller Brøggers mytedannelse en væsentlig historie om frigørelsesprojektets 
mange paradokser, som stadig spøger i vores kultur. Oplægsholderen er lektor i nordisk 
litteratur ved Københavns Universitet og forfatter til den anmelderroste bog ”Krukke – en 
biografi om Suzanne Brøgger”. 

25. februar: 
Lucy Vittrup 
Hvad er erogi? En opdagelsesrejse i erotikkens kraftvarmeværk 
Orgasmeteknik og dildotyper. Ord, vi smider om os med, uden større blufærdighed. Men 
samtidig er seksualiteten i stigende grad blevet frakoblet mennesket gennem al den fokus 
på teknik. Lyst, ulyst. Funktion, ikke-funktion. Hurtig udløsning, forsinket udløsning. Dét 
fokus gør erogien op med. Erogi handler om den samlede seksualitet. Den kraft, som opstår, 
når vi evner at skabe forbindelse mellem kønnet, hjertet og sindet. Det er erogiens mission 
at føre seksualiteten tilbage på dagsordenen som del af menneskets væren. I og uden for 
sengen. Som en energi og en sanselighed, der er kilde til stærkere relationer, dybere men-
ing og indre livskraft. I oplægget vil cand.mag, Lucy Vittrup fortælle, hvad erogi er – og 
hvordan begrebet blev født ud af mødet mellem frodige colombianske Andesbjerge og 
kropsforskrækket nordjysk Indre Mission. 

31. marts: 
Caroline Due, Sara Hornum Inanloo & Charlotte Lund 
Kvinde kend (stadig) din krop! 
I femteudgaven af ”Kvinde kend din krop” gør forfatterpanelet op med de myter og tabuer, 
der klæber til kvindekroppen. Gennem billeder, tekst og personlige historier forsøger de at 
afmystificere kvinders kroppe – og vise et andet billede af kvinder end den polerede dukke, 
som vi kender fra det offentlige rum. I ”Kvinde kend din krop” er kvinden et menneske med alt, 
hvad der dertil hører, af kropslige funktioner, ar, rynker og forbudte væsker. Oplægsholderne 
er medlemmer af bogens redaktionsgruppe og vil fortælle om arbejdet med at opdatere 
den 40 år gamle nyklassiker – og diskutere, hvad bogen kan bruges til i dag.
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FADL 2014-15 – Mange plusser og et enkelt stort minus

Foreningsåret 2014-2015 blev på mange måder et rigtigt godt år for 
FADL. 
På plus-siden skal i første række nævnes, at vi fik forhandlet nye 
overenskomster i hus, der ikke mindst sikrede, at vagttagerne stadig 
får transportdækning. Denne praksis ville regionernes forhandlere 
ellers i første omgang fjerne helt. Fremdriftsreformen er blevet sat 
under pres, og det knager voldsomt under den. FADLs kontakter til 
det politiske liv bragte den nye uddannelsesminister, Esben Lunde 
Larsen, på besøg i FADL-huset på Blegdamsvej for at hører vores 
mening om, hvor skoen trykker mest.
Internt i FADL er vi i fuld gang med udfoldelsen af mange fælles 
projekter. Tre nye medarbejdere – en i hver af kredsene – har givet 
os markant flere muskler på en række områder: uddannelsespolitik, 
arbejdsmarkedsinitiativer, juridisk bistand til medlemmerne, nye 
medlemsfordele, forsikringsforhandlinger osv. Og en fuldtids it-me-
darbejder i sekretariatet, der udvikler mitFADL, laver nyhedsbreve til 
alle medlemmer, integrerer med sociale medier og senest har frigivet 
den nye udgave af www.fadl.dk - dette står også på resultatlisten i år.
Men der er også en kraftig minus-side. FADL har samlet set mistet 
1.000 medlemmer på ca. 1½ år. Det er et kæmpe problem økonomisk 
– og på længere sigt indflydelsesmæssigt. Den problemstilling er 
absolut nr. 1 i det nye foreningsår 2016, der venter.

OK 15
2015 har været overenskomstår – dvs. at FADLs overenskomster for 
SPV/VT, lægevikarer og universitetsansatte udløb og skulle fornys 
gennem forhandling og aftale med arbejdsgiverne i Danske Region-
er, staten og forsvaret.
Særligt på SPV/VT-området var der problemer. Inden sommerferien 
havde FADL nogle hårde overenskomstforhandlinger med region-
erne vedrørende transportbetaling og refusion.
Årsagen til dette var at aftalen som lå til grund for både transport-
betaling og -refusion ikke lå i overenskomsten, men var en gammel 
aftale, der var indgået med amterne. 
Regionerne ønskede ikke længere at opretholde aftalen, dette for-
mentlig af økonomiske årsager, og opsagde denne til d. 1. april 2015.
 Dette gjorde at vagttagere oplevede at blive sendt ud på vagt til 
hospitaler, der lå uden for universitetsbyerne uden at få betaling eller 
refusion for dette. Det var FADLs forventning at regionerne havde 
opsagt aftalen i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og 
derfor ønskede at finde en løsning, hvilket ikke var det indtryk vi blev 
mødt af i forbindelse med forhandlingerne. 
 Forhandlingerne har været langstrakte og vanskelige og først lige in-
den sommerferien begyndte regionerne at åbne op for muligheden 
for at indføre transportordninger i overenskomsten. 
Det endelige resultat af forhandlingerne på transportområdet bety-
der at vi har fået indført transportbetaling som en del af overenskom-
sten, hvilket er en væsentlig succes for FADL, da dette ikke har stået i 
overenskomstteksten før og altså ikke har været noget vi har kunne 
gøre krav på.
Fremadrettet vil FADL forsøge at forhandle lokalt med hospitalerne 
for at opnå lokale transportaftaler, der giver bedre betaling og 
dermed en bedre vagtdækning på de mere perifære sygehuse. 
Urafstemningen om overenskomsterne blev afsluttet i løbet af som-
merferien, hvilket de i følge vedtægtsbestemmelser skal, hvilket 
formentlig har resulteret i den ikke imponerende stemmeprocent på 

ca. 15%.
Dog var de studerende, der stemte om overenskomsten enige om 
at godkende resultatet, hvilket hovedbestyrelsen tillige gjorde i 
september.
Nu forestår så efterreguleringsarbejdet hos vagtbureauerne samt at 
implementere den nye transportaftale og forsøge at indgå de oven-
for nævnte lokalaftaler. 
 Vi takker alle medlemmerne for støtten og ønsker jer tillykke med de 
nye overenskomstaftaler!
 

FADLs arbejdsmarked
FADL har gjort meget i det seneste år for at skaffe nye relevante job-
muligheder for de lægestuderende. Et arbejdsmarkedspolitisk udvalg 
er nedsat og mange nye initiativer taget. Der er holdt møder med et 
antal regioner og kommuner om mulighederne i det nære sundheds-
væsen. Vi har tilbudt de praktiserende læger i PLO en overenskomst 
med FADL for at få mere fokus på almen praksis. Vi har holdt møder 
med lægemiddelindustrien og en række interesseorganisationer for 
at gøre mere opmærksom på, at vi har kompetencer og en uddan-
nelsesbaggrund, der kan bruges langt bredere på sundhedsområdet. 
Vagtbureauerne er dog stadig den absolutte kerne på FADLs arbejds-
marked. FADLs vagtbureauer har nu gennemgået transformationen 
fra at være drevet og ejet af FADL til at være selvejende institutioner 
med status af in-house vagtbureauer under regionerne. Begge 
vagtbureauer (DLVV og KVB) har studenterledede bestyrelser og kan 
varetage de lægestuderendes behov.
KVB - det københavnske vagtbureaus aktiviteter følger gennem 2015 
de budgetter og handlingsplaner, der er lagt for de kommende år. 
Timeomsætningen er fortsat høj og ender sandsynligvis på 475.000 
timer som i 2014. I 2013 var timeomsætningen på 450.000 timer. 
Vagtbureauet har ca. 2600 aktive vagttagere. De tjente i 2014 i 
gennemsnit 48.166 kr.
Anderledes vanskeligt ser det ud for vagtbureauet i vest (Aarhus og 
Odense), Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest, DLVV. I sidste 
års beretning fra Hovedbestyrelsen spåede FADL, at DLVV’s om-
sætning vil være faldet med 25 % i forhold til 2013. Desværre viste 
spådommen sig at være korrekt. DLVV har oplevet et fald fra 207.000 
vagttimer til 155.000 timer. Efter FADLs vurdering er udviklingen 
katastrofal. For relativt få år siden var timeomsætningen i de to 
vestlige vagtbureauer på tilsammen 390.000 timer. Den ekstremt lave 
timeomsætning truer ikke kun DLVVs overlevelse men hele fremtiden 
for et reelt landsdækkende arbejdsmarked for FADLs medlemmer.

Fremdriftsreformen
Fremdriftsreformen fik virkning for nye studerende fra efteråret 2014. 
Efter planen omfattes alle indskrevne universitetsstuderende af frem-
driftsreformen fra efteråret 2015.
FADLs indsats mod fremdriftsreformen har fulgt flere spor. FADL-
politikere været i kontakt med rektorater, dekanater og institutter ved 
universiteterne, for at høre om og diskutere planerne for implemen-
teringen af reformen, herunder reformens betydning for orlovsret-
tighederne. Gennem samarbejde med Danske Studerendes Fællesråd 
(DSF) og Lægeforeningen lykkedes det at få budskaber igennem til 
pressen om fremdriftsreformens negative konsekvenser for lægevik-
ardækningen af hospitaler, for prægraduat forskning og for kvaliteten 
og samarbejdsevnerne for fremtidige læger. Bl.a. fik FADL i foråret en 
helsides artikel i Politiken om de lægestuderendes problemer.

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26 
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Telefon: 3530 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag - torsdag: kl. 8.00 - 17.00
Fredag: kl. 8.00 - 14.00
(Telefonerne er åbne dagligt fra kl. 10 til kl. 15)
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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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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). 

Kredsforeningen
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FADL 2014-15 – Mange plusser og et enkelt stort minus

Foreningsåret 2014-2015 blev på mange måder et rigtigt godt år for 
FADL. 
På plus-siden skal i første række nævnes, at vi fik forhandlet nye 
overenskomster i hus, der ikke mindst sikrede, at vagttagerne stadig 
får transportdækning. Denne praksis ville regionernes forhandlere 
ellers i første omgang fjerne helt. Fremdriftsreformen er blevet sat 
under pres, og det knager voldsomt under den. FADLs kontakter til 
det politiske liv bragte den nye uddannelsesminister, Esben Lunde 
Larsen, på besøg i FADL-huset på Blegdamsvej for at hører vores 
mening om, hvor skoen trykker mest.
Internt i FADL er vi i fuld gang med udfoldelsen af mange fælles 
projekter. Tre nye medarbejdere – en i hver af kredsene – har givet 
os markant flere muskler på en række områder: uddannelsespolitik, 
arbejdsmarkedsinitiativer, juridisk bistand til medlemmerne, nye 
medlemsfordele, forsikringsforhandlinger osv. Og en fuldtids it-me-
darbejder i sekretariatet, der udvikler mitFADL, laver nyhedsbreve til 
alle medlemmer, integrerer med sociale medier og senest har frigivet 
den nye udgave af www.fadl.dk - dette står også på resultatlisten i år.
Men der er også en kraftig minus-side. FADL har samlet set mistet 
1.000 medlemmer på ca. 1½ år. Det er et kæmpe problem økonomisk 
– og på længere sigt indflydelsesmæssigt. Den problemstilling er 
absolut nr. 1 i det nye foreningsår 2016, der venter.

OK 15
2015 har været overenskomstår – dvs. at FADLs overenskomster for 
SPV/VT, lægevikarer og universitetsansatte udløb og skulle fornys 
gennem forhandling og aftale med arbejdsgiverne i Danske Region-
er, staten og forsvaret.
Særligt på SPV/VT-området var der problemer. Inden sommerferien 
havde FADL nogle hårde overenskomstforhandlinger med region-
erne vedrørende transportbetaling og refusion.
Årsagen til dette var at aftalen som lå til grund for både transport-
betaling og -refusion ikke lå i overenskomsten, men var en gammel 
aftale, der var indgået med amterne. 
Regionerne ønskede ikke længere at opretholde aftalen, dette for-
mentlig af økonomiske årsager, og opsagde denne til d. 1. april 2015.
 Dette gjorde at vagttagere oplevede at blive sendt ud på vagt til 
hospitaler, der lå uden for universitetsbyerne uden at få betaling eller 
refusion for dette. Det var FADLs forventning at regionerne havde 
opsagt aftalen i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og 
derfor ønskede at finde en løsning, hvilket ikke var det indtryk vi blev 
mødt af i forbindelse med forhandlingerne. 
 Forhandlingerne har været langstrakte og vanskelige og først lige in-
den sommerferien begyndte regionerne at åbne op for muligheden 
for at indføre transportordninger i overenskomsten. 
Det endelige resultat af forhandlingerne på transportområdet bety-
der at vi har fået indført transportbetaling som en del af overenskom-
sten, hvilket er en væsentlig succes for FADL, da dette ikke har stået i 
overenskomstteksten før og altså ikke har været noget vi har kunne 
gøre krav på.
Fremadrettet vil FADL forsøge at forhandle lokalt med hospitalerne 
for at opnå lokale transportaftaler, der giver bedre betaling og 
dermed en bedre vagtdækning på de mere perifære sygehuse. 
Urafstemningen om overenskomsterne blev afsluttet i løbet af som-
merferien, hvilket de i følge vedtægtsbestemmelser skal, hvilket 
formentlig har resulteret i den ikke imponerende stemmeprocent på 

ca. 15%.
Dog var de studerende, der stemte om overenskomsten enige om 
at godkende resultatet, hvilket hovedbestyrelsen tillige gjorde i 
september.
Nu forestår så efterreguleringsarbejdet hos vagtbureauerne samt at 
implementere den nye transportaftale og forsøge at indgå de oven-
for nævnte lokalaftaler. 
 Vi takker alle medlemmerne for støtten og ønsker jer tillykke med de 
nye overenskomstaftaler!
 

FADLs arbejdsmarked
FADL har gjort meget i det seneste år for at skaffe nye relevante job-
muligheder for de lægestuderende. Et arbejdsmarkedspolitisk udvalg 
er nedsat og mange nye initiativer taget. Der er holdt møder med et 
antal regioner og kommuner om mulighederne i det nære sundheds-
væsen. Vi har tilbudt de praktiserende læger i PLO en overenskomst 
med FADL for at få mere fokus på almen praksis. Vi har holdt møder 
med lægemiddelindustrien og en række interesseorganisationer for 
at gøre mere opmærksom på, at vi har kompetencer og en uddan-
nelsesbaggrund, der kan bruges langt bredere på sundhedsområdet. 
Vagtbureauerne er dog stadig den absolutte kerne på FADLs arbejds-
marked. FADLs vagtbureauer har nu gennemgået transformationen 
fra at være drevet og ejet af FADL til at være selvejende institutioner 
med status af in-house vagtbureauer under regionerne. Begge 
vagtbureauer (DLVV og KVB) har studenterledede bestyrelser og kan 
varetage de lægestuderendes behov.
KVB - det københavnske vagtbureaus aktiviteter følger gennem 2015 
de budgetter og handlingsplaner, der er lagt for de kommende år. 
Timeomsætningen er fortsat høj og ender sandsynligvis på 475.000 
timer som i 2014. I 2013 var timeomsætningen på 450.000 timer. 
Vagtbureauet har ca. 2600 aktive vagttagere. De tjente i 2014 i 
gennemsnit 48.166 kr.
Anderledes vanskeligt ser det ud for vagtbureauet i vest (Aarhus og 
Odense), Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest, DLVV. I sidste 
års beretning fra Hovedbestyrelsen spåede FADL, at DLVV’s om-
sætning vil være faldet med 25 % i forhold til 2013. Desværre viste 
spådommen sig at være korrekt. DLVV har oplevet et fald fra 207.000 
vagttimer til 155.000 timer. Efter FADLs vurdering er udviklingen 
katastrofal. For relativt få år siden var timeomsætningen i de to 
vestlige vagtbureauer på tilsammen 390.000 timer. Den ekstremt lave 
timeomsætning truer ikke kun DLVVs overlevelse men hele fremtiden 
for et reelt landsdækkende arbejdsmarked for FADLs medlemmer.

Fremdriftsreformen
Fremdriftsreformen fik virkning for nye studerende fra efteråret 2014. 
Efter planen omfattes alle indskrevne universitetsstuderende af frem-
driftsreformen fra efteråret 2015.
FADLs indsats mod fremdriftsreformen har fulgt flere spor. FADL-
politikere været i kontakt med rektorater, dekanater og institutter ved 
universiteterne, for at høre om og diskutere planerne for implemen-
teringen af reformen, herunder reformens betydning for orlovsret-
tighederne. Gennem samarbejde med Danske Studerendes Fællesråd 
(DSF) og Lægeforeningen lykkedes det at få budskaber igennem til 
pressen om fremdriftsreformens negative konsekvenser for lægevik-
ardækningen af hospitaler, for prægraduat forskning og for kvaliteten 
og samarbejdsevnerne for fremtidige læger. Bl.a. fik FADL i foråret en 
helsides artikel i Politiken om de lægestuderendes problemer.

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26 
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Telefon: 3530 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag - torsdag: kl. 8.00 - 17.00
Fredag: kl. 8.00 - 14.00
(Telefonerne er åbne dagligt fra kl. 10 til kl. 15)
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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). 

Kredsforeningen
| 3 Kredsforeningen

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26 
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Telefon: 3530 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag - torsdag: kl. 8.00 - 17.00
Fredag: kl. 8.00 - 14.00
(Telefonerne er åbne dagligt fra kl. 10 til kl. 15)
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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
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- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
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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). 

FADL’s kurser 

Vi har dette semester ansat tre nye undervisere i hhv. Akut abdo-
men, neurologi og psykiatri, og både nye som gamle undervisere 
glæder sig alle sammen til at komme i gang med denne omgang af 
kurser. 

Tilmeldningsfristen til FADL’s kurser var  torsdag d. 10/9, men hvis du 
er heldig er der stadig et par restpladser tilbage og du kan holde øje 
med det på fadl.dk. 

Udover de kurser vi plejer at holde, som er henvendt til jer studer-
ende på kandidaten, prøver vi dette semester noget nyt og laver to 
kurser til jer på bacheloren; nemlig et for jer nye på 1. Semester samt 
dig der skal til at tage TKO og generelt føler dig lidt på bar bund – så 
hold øje her i MOK samt på vores hjemmeside. 

Vi glæder os til at se jer!

De bedste hilsner
Kursusudvalget, Københavns Kredsforening. 

Det lykkedes også at få en aftale med alle fire lægeuniversiteter om 
at iværksætte en studieundersøgelse blandt alle landets lægestuder-
ende. FADL formulerede spørgeskemaet og modtog knapt 2800 svar 
om bl.a. hvordan lægestuderende oplever og reagerer på frem-
driftsreformen. I august måned var undersøgelsen under færdigbe-
handling, på dette tidspunkt kunne vi konstatere at undersøgelsen 
rummer en massiv kritik af reformens mange negative følger.
I København organiserede FADL-repræsentanter en arbejdsgruppe 
som op til folketingsvalget i juni arbejdede intenst med at påvirke 
holdningerne til fremdriftsreformen hos folketingspolitikere på 
valgturne. Dette har skabt en række værdifulde politiske kontakter 
og den helt store gevinst blev opnået, da den nytiltrådte Uddan-
nelsesminister, Esben Lunde Larsen, medio august besøgte FADL-
huset til en drøftelse af reformen. Med sig havde ministeren et DR 
tv-hold, og mødet mellem ministeren og FADL blev bragt i DRs Bag 
Borgen (Se klippet på FADL.dk/FADL – bag Borgen)

Nye og billigere forsikringsprodukter på vej
Endelig vil jeg fremhæve, at FADL netop i disse dage er ved at 
lægge sidste hånd på en helt ny kollektiv forsikringsaftale for FADLs 
medlemmer. Forud er gået et kæmpe undersøgelses- og forbere-
delsesarbejde samt mange forhandlinger med forskellige parter. 
Sikkert er det, at der kommer nye produkter på hylderne – som 
ønsket af mange medlemmer – samt at forsikringerne generelt 
bliver billigere. Glæd jer – og vi lover jer alle god information om de 
ny forsikringstilbud inden de træder i kraft.

Vi ser frem til et nyt spændende foreningsår i FADL med flere nye 
medlemmer. Om året der gik kan du læse mere i Hovedbestyrelsens 
beretning på www.fadl.dk. Her finder du også beretningerne fra de 
nationale udvalg i FADL.

Af Thomas Ehlers
Formand for FADLs hovedforening

Generalforsamling 2015

FADL København indkalder til Generalforsamling 15 fredag den 9. 
oktober 2015 kl. 17.00 i Panums kantine. 

Efter generalforsamlingen byder vi på mad og drikke. 

Så husk at tilmeld dig festen på mit.fadl.dk, der er tilmeldingsfrist 
den 2. oktober. 

Stil op til repræsentantskabet hos FADL København 
Husk at du indtil torsdag den 24/9 kan stille op til FADL Københavns repræsentatskab. Du kan hente en opstillingsblanket i FADL’s reception. 
Blanketten skal udfyldes og afleveres i receptionen. For at stille op skal du være FADL medlem. 
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Er du overflytter fra Odense, Århus eller Aalborg? 

Så husk, at vi afholder overflyttermøde, hvor du kan få besvaret alle 
dine spørgsmål. Du vil få meget information om, hvad FADL’s Kreds-
forening København kan gøre for dig, og hvis du gerne vil arbejde 
via FADL’s Vagtbureau København, bliver du også klædt på til dette. 

Det sidste møde finder sted: 

Tirsdag den 22 september kl. 17.00-19.00 

I kantinen i FADL-huset.

Tilmelding: Skriv en mail med navn og dato for deltagelse til 
Charlotte på cf@fadl.dk

Kredsforeningen

Forslag til vedtægtsændringer i FADL København

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

På FADL Københavns generalforsamling 9.oktober 2015 foreslås to 
vedtægtsændringer. 

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

Gældende formulering i vedtægterne: 
§ 4. Som medlemmer af kredsforeningen optages lægestuder-
ende ved Københavns Universitets Sundhedsvi¬den¬skabeli¬ge 
Fa¬kultet. Efter ansøgning kan medlemskab tillige opnås af læges-
tuderende ved landets øvrige universiteter, der kan dokumentere at 
have bopæl i kredsforeningens geografiske område. Hovedbestyrels-
en fastsætter nærmere regler for inddelingen af landet i geografiske 
områder

Ændringsforslag: 
(Ændringer markeret med rødt og understreget)

§ 4. Som medlemmer af kredsforeningen optages personer 
der er tilmeldt lægestudiet ved Københavns Universitets 
Sundhedsvi¬den¬skabeli¬ge Fa¬kultet. Efter ansøgning kan 
medlemskab tillige opnås af lægestuderende ved landets øvrige 
universiteter, der kan dokumentere at have bopæl i kredsforenin-
gens geografiske område. Endvidere kan personer med fast og 
længerevarende tilknytning til Danmark, og som læser medicin ved 
et udenlandsk universitet, ansøge om optagelse som medlem så-
fremt de under ophold i Danmark kan dokumentere at have ophold 
indenfor Kredsforeningens geografiske område. Hovedbestyrelsen 
fastsætter nærmere regler for inddeling af landets i geografiske 
områder og for saglig udmøntning af tilknytningskravet.

Begrundelse:
Der er tale om to ændringer i §4, stk. 1, der muliggør optagelse af 
medlemmer, der ikke tidligere har kunnet optages.
Første ændring gør det muligt at optage vinter-startere allerede fra 
efterårssemestrets start. Disse ”0. semesters-studerende” er kommet 
ind på studiet og har tilmeldt sig til start i februar men er endnu ikke 
formelt indskrevet på KU. Der har hos en række af disse studerende 
været et ønske om at kunne blive medlemmer af FADL for bl.a. at 
kunne gøre brug af en række af FADLs medlemsfordele fx forsikring, 
rabat på bøgerne fra FADLs Forlag, mv. Dette muliggør denne æn-
dring.
Den anden ændring vedrører personer, der studerer medicin ved et 
udenlandsk universitet. Har de en fast og længerevarende tilkny-
tning til Danmark og bor i kredsforeningens geografiske område 
under ophold i Danmark, kan de ansøge om at blive medlemmer af 
FADL.
De to ændringer er uafhængige af hinanden og behandles derfor 
hver for sig på generalforsamlingen.

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 
2015 og repræsentantskab den 9.september 2015.

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26 
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Telefon: 3530 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag - torsdag: kl. 8.00 - 17.00
Fredag: kl. 8.00 - 14.00
(Telefonerne er åbne dagligt fra kl. 10 til kl. 15)
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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). 

FADL’s Torsdags Tema

Torsdags tema er et åndehul i FADLs kantine på Blegdamsvej 26. 
Her vil FADL ni torsdag i træk have forskellige foredragsholdere til at 
holde et lille oplæg med efterfølgende debat. 
Dette er et arrangement som er for alle og som er fra kl. 16.15-17.45 
fra torsdag den 1. oktober til 26. november 2015.

Foredragene vil være om stort og småt, bl.a. får vi besøg af Carolina 
Maier, sundhedspolitisk ordfører fra Alternativet, forfatter Jørgen 
Lange og Sandra Wulffeld som vil fortælle om medicinpriser og 
patentsystemet.
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Er du overflytter fra Odense, Århus eller Aalborg? 

Så husk, at vi afholder overflyttermøde, hvor du kan få besvaret alle 
dine spørgsmål. Du vil få meget information om, hvad FADL’s Kreds-
forening København kan gøre for dig, og hvis du gerne vil arbejde 
via FADL’s Vagtbureau København, bliver du også klædt på til dette. 

Det sidste møde finder sted: 

Tirsdag den 22 september kl. 17.00-19.00 

I kantinen i FADL-huset.

Tilmelding: Skriv en mail med navn og dato for deltagelse til 
Charlotte på cf@fadl.dk

Kredsforeningen

Forslag til vedtægtsændringer i FADL København

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

På FADL Københavns generalforsamling 9.oktober 2015 foreslås to 
vedtægtsændringer. 

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

Gældende formulering i vedtægterne: 
§ 4. Som medlemmer af kredsforeningen optages lægestuder-
ende ved Københavns Universitets Sundhedsvi¬den¬skabeli¬ge 
Fa¬kultet. Efter ansøgning kan medlemskab tillige opnås af læges-
tuderende ved landets øvrige universiteter, der kan dokumentere at 
have bopæl i kredsforeningens geografiske område. Hovedbestyrels-
en fastsætter nærmere regler for inddelingen af landet i geografiske 
områder

Ændringsforslag: 
(Ændringer markeret med rødt og understreget)

§ 4. Som medlemmer af kredsforeningen optages personer 
der er tilmeldt lægestudiet ved Københavns Universitets 
Sundhedsvi¬den¬skabeli¬ge Fa¬kultet. Efter ansøgning kan 
medlemskab tillige opnås af lægestuderende ved landets øvrige 
universiteter, der kan dokumentere at have bopæl i kredsforenin-
gens geografiske område. Endvidere kan personer med fast og 
længerevarende tilknytning til Danmark, og som læser medicin ved 
et udenlandsk universitet, ansøge om optagelse som medlem så-
fremt de under ophold i Danmark kan dokumentere at have ophold 
indenfor Kredsforeningens geografiske område. Hovedbestyrelsen 
fastsætter nærmere regler for inddeling af landets i geografiske 
områder og for saglig udmøntning af tilknytningskravet.

Begrundelse:
Der er tale om to ændringer i §4, stk. 1, der muliggør optagelse af 
medlemmer, der ikke tidligere har kunnet optages.
Første ændring gør det muligt at optage vinter-startere allerede fra 
efterårssemestrets start. Disse ”0. semesters-studerende” er kommet 
ind på studiet og har tilmeldt sig til start i februar men er endnu ikke 
formelt indskrevet på KU. Der har hos en række af disse studerende 
været et ønske om at kunne blive medlemmer af FADL for bl.a. at 
kunne gøre brug af en række af FADLs medlemsfordele fx forsikring, 
rabat på bøgerne fra FADLs Forlag, mv. Dette muliggør denne æn-
dring.
Den anden ændring vedrører personer, der studerer medicin ved et 
udenlandsk universitet. Har de en fast og længerevarende tilkny-
tning til Danmark og bor i kredsforeningens geografiske område 
under ophold i Danmark, kan de ansøge om at blive medlemmer af 
FADL.
De to ændringer er uafhængige af hinanden og behandles derfor 
hver for sig på generalforsamlingen.

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 
2015 og repræsentantskab den 9.september 2015.

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26 
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Telefon: 3530 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag - torsdag: kl. 8.00 - 17.00
Fredag: kl. 8.00 - 14.00
(Telefonerne er åbne dagligt fra kl. 10 til kl. 15)
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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). 

FADL’s Torsdags Tema

Torsdags tema er et åndehul i FADLs kantine på Blegdamsvej 26. 
Her vil FADL ni torsdag i træk have forskellige foredragsholdere til at 
holde et lille oplæg med efterfølgende debat. 
Dette er et arrangement som er for alle og som er fra kl. 16.15-17.45 
fra torsdag den 1. oktober til 26. november 2015.

Foredragene vil være om stort og småt, bl.a. får vi besøg af Carolina 
Maier, sundhedspolitisk ordfører fra Alternativet, forfatter Jørgen 
Lange og Sandra Wulffeld som vil fortælle om medicinpriser og 
patentsystemet.

Annoncer
Vil du være forskningsårsstuderende?

Vi søger 8 forskningsårsstuderende til deltagelse i et stort projekt i akutmodtagelserne på 
Herlev, Hillerød og Bispebjerg. Formålet med projektet er at undersøge om introduktion af 
en ny blodprøve kan forebygge dødsfald eller alvorlige komplikationer hos akut indlagte 
medicinske og kirurgiske patienter.
I forbindelse med projektet skal biomarkøren suPAR analyseres fra blodprøver fra alle 
indlagte patienter i akutmodtagelserne over en periode på 4 måneder. 
Derudover vil hver enkel studerende få tildelt deres eget projekt, som den studerende har 
selvstændigt ansvar for. Der er flere mulige projekter og endelig projektvalg bestemmes 
i samarbejde mellem vejledere og den studerende.
Det videnskabelige udbytte vil være, at den studerende bliver medforfatter på en pub-
likation fra det store projekt samt være førsteforfatter på publikation fra det individuelle 
projekt.

De studerende vil skulle bruge ca. 4 måneder på det store fællesprojekt og ca. 9 måneder 
på det individuelle projekt. 
Arbejdet vil foregå på klinisk biokemisk afdeling skiftevis på Hillerød-, Herlev- og Bispebjerg 
Hospital. Der skal være døgndækning fra 11/1- 16/5, hvorfor der skal påregnes en aften/
nattevagt og en dagvagt på hver 12 timer om ugen, samt en vagt fra 11-19 i den periode. 
Stillingen aflønnes med 10.000 kr. om måneden. Arbejdstiden vil være ca. 40 timer 
ugentligt. Ansættelsen løber fra 4/1-2016 og til 31/1-2017. Har du eksamen i januar 2016, 
planlægger vi os ud af det! 
Vi vil gerne have at du
• Er medicinstuderende og gerne på kandidat-delen, men ikke et krav.
• Er fleksibel og kan tage ansvar
• Er interesseret i forskning
• Kan arbejde både selvstændigt og som del af en større gruppe
Vi kan tilbyde
• Vejledning af erfarne speciallæger
• Forskningserfaring inden for både store og små projekter
• Deltagelse i aktivt forskningsmiljø

Ansøgningsfristen på stillingerne er 1/10-15 inden klokken 12. Der afholdes ansæt-
telsessamtaler indenfor 14 dage herefter.
Du bedes sende en mail med en kort motiveret ansøgning inklusiv c. v. til martin.schultz@
regionh.dk, der også kan kontaktes for eventuelle spørgsmål.

Projektgruppen består af 
Seniorforsker PhD Jesper Eugen-Olsen, Hvidovre Hospital.  
Professor Dr.med Lars S Rasmussen, Rigshospitalet.
Professor Dr.med Lars Køber, Rigshospitalet.   
Overlæge Dr.med Kasper Iversen, Herlev Hospital
Overlæge Dr.med Erik Kjøller, Herlev Hospital   
Ledende overlæge Lisbet Ravn, Herlev Hospital
Ledende overlæge Birgitte Nybo Andersen, Bispebjerg Hospital.  
Læge og PhD-studerende Martin Schultz, Herlev Hospita

Vores forskningsgruppe, placeret på Biomedicinsk Institut, Afdeling for Molekylær Patologi, 
søger to engagerede og lærevillige studerende til at indgå i vores forskningsprojekt med 
fokus på hjerneinflammation. Vi arbejder primært med cerebral iskæmi, hvor immunsys-
temets celler vides at have stor betydning for omfanget af vævsskaden.

Vi  søger to studenter som kan hjælpe med at foretage lymfocytisoleringer af friske 
blodprøver som er taget på Glostup Hospital. Din primære arbejdsgang vil finde sted på 
Glostrup Hospital, Apoplektisk afdeling, hvor du inden lymfocytisoleringen er med til at 
bedømme om patienten opfylder projektets inklusionskriterier, tage blodprøver på disse, 
samt score dem på hhv. NIHSS og mRs.
Det ugentlige  timeantal vil ligge mellem 5 og 10.

Vi søger ligeledes en student som er bekendt med at kører ELISA på isolerede celler 
fra blodprøver. Der skal køres RhoA, ROCK og MLCP. Du skal primært være selvkørende 
og  det er derfor vigtig, at du har gode kendskaber til denne procedure. Denne stilling 
kommer primært til at have sin gang på BRIC , hvor arbejdstiden vil blive aftalt nærmere. 

Hvis du synes det kunne være spændende at indgå i et dynamisk forskningsmiljø med 
en høj publikationsrate og samtidig lære nye forskningsteknikker og endda tjene penge 
på det, så er denne stilling lige noget for dig!

Ansøgningen sendes til: nicole.carstens@bric.ku.dk

Ansøgningsfristen er:  30.10.2015

Professor Flemming Fryd Johansen 
Research Project ManagerNicole Elisabeth Ø. Schultz

Stud.med’er søges til sekretærarbejde i praksis i Virum i sep-
tember

• Lægepraksis i Birkerød søger Stud.med til sygeplejerskevikar pr. 7/9. OBS; intet semes-
terkrav
• Lægepraksis i Brønshøj søger Stud.med i 3 mdr. plus/minus
• Lægepraksis i Vanløse søger flere Stud.Med i længere periode

Læs mere på jobportalen på Sams.dsam.dk

Kurset Basal Patologi søger studentermedhjælp

Vi søger en studentermedhjælp til at være sekretær for kurset Basal Patologi. Dette inde-
bærer at holde overblik over bilag, udgifter samt bevillingspenge fra diverse fonde. En 
væsentlig del af arbejdet består i at understøtte undervisningen ved at opdatere vores 
undervisningsblog i løbet af kurset, se pathology.edublogs.org, samt i perioder hjælpe 
til afsendelse af fondsansøgninger. Der kan derudover komme løbende forefaldende 
sekretæropgaver.
Det er en fordel med gode it-kundskaber samt evne til at holde overblik. Du vil selvfølgelig 
blive sat ind i alle arbejdsopgaver.
Arbejdstiden vil være svingende, mellem 5 og 16 timer om måneden, med mulighed for 
at arbejde hjemmefra og for selv at planlægge sin arbejdstid. 
Ved interesse send en ansøgning til almenpatologi@yahoo.dk.
Ansøgningsfrist: 15.oktober 2015.

Mvh. Basal Patologi, 5. semester.

Vil du gerne tjene 1.500 for 4 timers arbejde – så læs med her! 

Vi søger kvinder til et videnskabeligt forsøg, og du kan deltage hvis du er:
• Mellem 18-38 år
• Sund og rask
• Ikke tager noget fast medicin
• Ikke ryger
• BMI 18-28
• Normalt fysisk aktiv

Forsøget vil foregå over ca. 4 timer, hvor blodet størkningsevne undersøges under indgiv-
else af adrenalin, mens du ligger i en seng. Indgivelsen af adrenalin er i en så lille koncentra-
tion, at deltagere i tidligere forsøg ikke har kunnet mærke det. Tre katetre vil blive placeret 
i blodårer på armen til måling af blodtryk, hjertefrekvens, samt opsamling af blodprøver 
og indgivelse af adrenalin. Yderlige et kateter vil blive placeret i en blodåre til leveren. 

Som deltager i forsøget modtager du et skattepligtigt honorar på 1.500kr 
For yderligere information kan du kontakte mig på mads.jacob.niemann@regionh.dk 
eller telefon 60633752

Mads Jacob Niemann
Anæstesiafdelingen 
Rigshospitalet 2041

Harvard Medical School – Massachusetts General Hospital – 
VKO ophold

Der er etableret et samarbejde imellem Massachusetts General Hospital (Harvard Medical 
School) afdeling for OtoRhinoLaryngology (ØNH) og afdelingen for ØNH på Rigshospitalet.
Samarbejdet går ud på, at der i  januar 2016 kan sendes 2 stud.med. afsted på et 4 uger 
langt klinisk ophold indenfor ØNH på Massachusetts Generel Hospital, Boston, USA. 

De studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen på lige vilkår med sidste års 
Harvard Medical School studenter og vil have de samme pligter og ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO. 

Alle med interesse for ØNH der senest i efterårssemestret har gennemfører kurset, 
opfordres til at ansøge – topkarakterer og publikationer er ikke en forudsætning for 
ansøgning.

Krav:
• Du er på kandidat-delen og har afsluttet ØNH-kurset inden opholdet i     
USA påbegyndes
• Du er interesseret 
i ØNH
•Du taler godt en-
gelsk og kan klare 
dig i udlandet.

Hvis ovenstående 
har interesse bedes du indsende følgende:
• Motiveret ansøgning på engelsk (max. 
½  A4 side)
• Karakterudskrift
• CV (max 1 A4 side)

til Professor Christian von Buchwald på adressen: Rigshospitalet, ØNH-afdeling 2071, 
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø (Mærk kuverten Boston).

I tilfælde af spørgsmål, besvares disse til ØNH introforelæsning fredag d. 25/9 eller ved 
kontakt til en af kontaktpersonerne for udvekslingsaftalen: 
Læge Martin Frendø-Sørensen på: frendoe@hotmail.com
Professor Christian von Buchwald på: christian.von.buchwald@regionh.dk

Deadline er fredag d. 9. oktober kl. 10.

Der er søgt og bevilget støtte til flybilletter. Yderligere fonde kan søges til dækning af 
logi mv.
”Malpractice insurance” skal selv arrangeres med lokalt forsikringsselskab i USA.
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Annoncer

ÅBENT DEBATMØDE
5-ÅRS FRISTEN – ER DEN HENSIGTSMÆSSIG FOR
 PATIENTEN, FOR SAMFUNDET - OG FOR LÆGEN?

Panum Instituttet, Lundsgaard auditoriet
29. oktober 2015 kl. 16.30

Debatpanel
• Berit Bjerre Handberg (Sekretariatschef i Videreuddannelsessekretariatet)

• Helle Søholm (Næstformand, Yngre Læger)
• LiselottBlixt (DF)

• Flemming Møller Mortensen (S)
• May-Britt Kattrup (LA)

Arrangør: Kvindelige Lægers Forening (ses kvindeligelaeger.dk).
 Alle er velkomne - tilmelding ikke nødvendig.

	  

Ønsker	  du	  assistance	  i	  form	  af	  	  
databehandling,	  -‐visualisering	  og	  
rapportering	  i	  forbindelse	  med	  større	  
projekter	  f.eks.	  speciale	  eller	  Ph.D?	  	  
	  
NIMA	  er	  grundlagt	  af	  to	  unge	  statistikere	  
fra	  Københavns	  Universitet.	  	  
Vi	  tilbyder	  statistisk	  support	  samt	  
matematisk	  modellering	  til	  en	  fornuftig	  
pris.	  Kontakt	  os	  på:	  
	  
telefon:	  27	  28	  48	  83	  
mail:	  nimakontakt@gmail.com	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
Niklas	  og	  Mads	  

Sjove ting at sige ... og pizza
Af Simon og Andrea MOK/red. 

1. Ring til Pizza Hut og bed om nummeret til Dominos (LOL)
2. Peg på himlen og udbryd: "Se, en død fugl!" og se, hvor mange 
der kigger.
3. Ring til pizza hut og tal om, hvor svært det er at være vegetar. Bestil 
en pepperoni pizza
4. Vis en medarbejder hos Pizza Hut et billede af dig selv og spørg, om 
de har set denne person!
5. Gå ind på Pizza Huts toilet og hæng en plakat med titlen "Mistet 
hund" op. På plakaten er der et billede af en kat.
6. Gå ind i en Pizza Hut, peg på en pizza og skrig: "Jeg vil ha' den der, 
mor!"
7. Fyld en spand op med hoppebolde, gå hen i en trappeopgang med 
mange folk, hæld boldene ud og råb: "Min Pizza Hut!"
8. Klæd dig ud som en pizza, gå hen til Pizza Hut og skrig: "Du spiser 
mine børn!"
9. Superlim en pizza til gulvet og se, hvor mange folk i Pizza Hut, der 
prøver at samle den op.
10. Køb en pizza, spørg ekspedienten, om de tror på enhjørninge og 
smask så pizzaen ud i panden.
11. Klag over at din pizza har et hul i den.
12. Gå ind i en pizza, råb "Følg efter den bil!" og peg på en parkeret bil.
13. Råb "Hey, dig med pizzaen på!" og se, hvor mange, der vender 
sig om.
14. Put mayonnaise i en skål, frys det og fortæl dine venner, at det 
er pizza.
15. Ring til Pizza Hut og fortæl dem, at du ikke har tid til at snakke 
med dem lige nu.
KH MOK


