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FREDAG DEN 9. OKTOBER 2015 I KANTINEN PÅ PANUM

STEM FRA DEN 5. OKTOBER PÅ DINE FORTRUKNE KANDIDATER TIL 
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STEM ALLEREDE FRA 5. OKTOBER PÅ DINE FORTRUKNE 
KANDIDATER TIL FADL´S REPRÆSENTANTSKAB PÅ MIT.FADL.DK

EN GOD AFTEN MED MULIGHED FOR AT HØRE MERE OM FADL, FÅ LÆKKERT 
SMØREBRØD OG HAVE EN FESTLIG AFTEN I SELSKAB MED DINE 
MEDSTUDERENDE OG FADL I KØBENHAVN!
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Aktiv Kardiologi for Studerende
Medicinsk etik og filosofi
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.cogitakbh.dk

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

www.imcc.dk

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

www.portos.dk

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

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
LØB EN TUR MED PANUM RUNNERS SE S. 6
SATS MÅNEDSMØDE SE S. 7

MILLE REJSER TIL ROM
KARRIEREDAG 
FADL TORSDAGSTEMA

FADL GENERALFORSAMLING 
IMCC JUBILÆUMSFEST I KLUBBEN

ALBIN HOLDER SOMMER SALSASAMBAFEST. 
DER ER IKKE NOK TIN I DANSKE SVIN

PROBLEMET MED TIN I DANSKE SVIN ER IKKE 
LØST 
ALBIN SKAL LÆRER AT UDTALE NAVNET PÅ 
SIN FEST. 

MOK HOLDER EFTERÅRSFERIE. 
NÆSTE DEADLINE ER D. 19. OKTOBER KL 12

DENNIS HOLDER EFTERÅRSFERIE FRA STATI-
STIKKURSUS. MEN IKKE FRA SIT LIV!

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

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

Albin

Andrea

Henrik Ø spørger, hvorfor ledningen har fået sin egen afspærring. 
MOK må desværre være ham  svar skyldig 

MOK vil til gengæld gerne vide, hvilket kamera Henrik har brugt til at tage det kæmpe store billede med. 

Erik
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Det sidste jeg husker er, at jeg er alt for fuld til fredagsbar. Der er lysglimt, 
dans og larm, og så bliver der sort. Og stille. 

Hvor lang tid har jeg været væk? 

Mine øjne har svært ved at fokusere, og lyset er stærkt. Med besvær og 
snigende hovedpine får jeg åbnet øjnene, og jeg kan ikke se mit værelse. 
Ellers nogle af mine venners værelse. I stedet ligger jeg på noget der 
ligner en hospitalsstue. 

Ofte har man tænkt på hospitalsstuer som hvide, rene værelser, men 
det her, er mere end det. Det er sci-fiagtigt, men så alligevel ikke helt 
sejt. Der er hverken bippende overvågningsudstyr eller vinduer, og det 
eneste jeg kan se, er min seng i helt hvidt rum. Det er til gengæld en 
almindelig hospitalsseng. 

Jeg prøver at sætte mig ordentligt op for at se noget mere, og jeg ser 
at begge mine lillefingre er fæstnet til sengens sider. Hvad fanden? 
Det kan umuligt være virkeligt det her. Der sidder en lille rund plastik 
dut rundt om fingeren, og den sidder så stramt at det gør ondt at rive 
til – jeg må være vågen. 

Det er ikke sjovt længere, og jeg råber. Straks åbnes døren, og der 
træder to mærkelige typer ind. Klædt i hvidt, står en meget høj mand 
foran mig og en ligeså høj kvinde. Hvorfor hørte jeg ikke fodtrin? De 
er lydløse. Deres hud er blålig, deres hår er hvidt, og de er på en måde 
meget smukke.

”Hvad er det der foregår?” spørger jeg. De kigger på hinanden kort. 

”Tak for din deltagelse i arbejdet her på histologisk afsnit” siger kvinden. 
Hendes stemme er svag. ”Du er perfekt til formålet.” 

Jeg når ikke at svare, før manden fortsætter: ”Du skal allerede nu hjælpe 
os med det første præparat.” Han går hen til siden af min seng, helt tæt 
på, og begynder at tage sterile handsker på. Nu er det virkeligt ikke 
sjovt længere. 

”Lad mig være, jeg har ikke meldt mig til noget!” siger jeg. 
De virker forstyrrende ligeglade. 

Meget hurtigt tager han en skalpel frem, og skærer et stykke hud fra 
min håndryg af. Jeg hyler, og kan slet ikke overskue situationen. Meget 
omhyggeligt pakker han mit væv væk i et gennemsigtigt, blåt glasrør, 
og gør ikke mere ved min hånd. 

Det bløder ned på lagenet. Kvinden har, uden jeg har opdaget 
det,bevæget sig om på siden af mig. Hun giver mig en sprøjte i overar-
men. Jeg begynder at råbe om hjælp, og de forsvinder hurtigt ud af 
døren. Det bliver sort igen. 

Da jeg vågner igen, håber jeg, at det var en ond drøm. Men rummet er 

stadig lige så hvidt og tomt. Jeg opdager, at det er blevet tåget herinde. 
Da jeg kigger ned af mine arme, får jeg lyst til at skrige som aldrig før. 
Hvem kan høre mine skrig? 

Samtlige små sår er dukket op, og der er intet, der har fået lov til hele. 
Man kan også se mærker efter biopsinåle. Mine ben har fået samme 
behandling. 
Jeg besvimer.

Der må være gået dage nu. Hvis ikke uger. Min krop bliver yderligere 
mutileret for hver gang jeg vågner op, og jeg har nu fået anlagt samtlige 
drop og katetre. Hver gang jeg råber af de høje blålige mennesker, får 
jeg en sprøjte. De er provokerende: ”Du er perfekt. Meget dygtig. Lig 
stille.” Deres evige mantra. 

Jeg begynder at få det rigtig dårligt. Jeg tror jeg har feber; der må været 
gået infektion i nogle af sårrene. Der er ikke mere hud på mine ben og 
arme. Jeg er ikke helt vågen, og jeger ikke klar over meget af det, der 
foregår. Det bliver mere tåget inde i stuen. Eller inde i mit hoved.

Fire blålige mennesker træder ind i stuen. Jeg har ikke kræfter til at sige 
mere til dem. De kigger på hinanden. De aflåser min seng, og begynder 
at rulle mig hen mod døren. 
Er det nu jeg får min frihed? 

Jeg bliver kørt ud på en lang, endeløs hvid gang. Jeg får sat mig så meget 
op jeg kan. De blålige mennesker reagerer ikke. Vi kører i lang tid. Jeg 
kan høre svage råb fra de døre vi kører fordi. 

Der kommer et større indhak, hvor man kan se ind til en længere gang. 
Langs gangen er der sirligt stablet rækkevis af glashylder med små blå 
glas. Jeg kan ikke se rækkerne slutte. I de små glas kan man skimte 
vævsprøver. 

”Hvad er det?” spørger jeg. 
”Det er dig.” svarer en blålig kvinde. 
”Ikke kun dig.” siger en mand kort efter. ”Det er alle dem, der har hjulpet 
os på histologisk afsnit. Vi er jeg meget taknemmelige. Du bliver er især 
det perfekte præparat.”
”Må jeg ikke godt komme væk nu?” min stemmer er usikker. 

De stopper med at køre sengen videre. 

”Du skal lige hjælpe os med en sidste ting” siger kvinden. De smiler. De 
er første gang jeg har set dem smile. Det er ikke rart. 

’Tak for din hjælp.” 

Jeg får den sidste sprøjte. 

               Andrea, MOK/red. 
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Forskningsprojekt i rehabilitering for børn med cancer på Rig-
shospitalet søger medicinstuderende til dataindsamling.

Forskningsprojektet ”RESPECT” søger medicinstuderende til at interviewe børn med can-
cer, deres forældre og søskende som led i et stort nationalt interventionsstudie vedrørende 
rehabilitering af børn med cancer. Interviewene foregår telefonisk fra Rigshospitalets 
Børneonkologiske Laboratorium fra kl. 16 i hverdagene og i weekenderne hele dagen.

Du kommer til at tale med mennesker i krise, hvorfor vi søger modne og kompetente 
medicinstuderende med forståelse for familiernes situation.

Holdet består af ti medicinstuderende fra flere semestre. Jobbet er fleksibelt og du bestem-
mer selv sine arbejdstider, dog minimum en gang om ugen. Til gengæld forventer vi, at du 
er selvstændig, pligtopfyldende og samvittighedsfuld i forhold til arbejdet og at du hjælper 
til med at løfte den fælles opgave. Det vil blive prioriteret at du er på et lavt semestertrin. 

Løn inklusive feriepenge og pension udgør 161,50 kr. i timen.

Ansøgningsfrist: senest torsdag d. 22. oktober kl.12.00.

Samtaler vil blive afholdt onsdag d. 28. oktober samt torsdag d. 29. oktober om aftenen 
på Rigshospitalet.

Opstart 1. november. 

Ansøgninger inkl. CV mailes til: respectrigshospitalet@gmail.com

For nærmere information kontakt Josef Nathan Jensen på email respectrigshospitalet@
gmail.com

Forskningsassistent (stud.med.) søges til klinisk lægemiddel-
forsøg på Neurologisk Klinik, Rigshospitalet - Glostrup

Forskningsassistent søges til hjælp ved et klinisk lægemiddelforsøg hvor effekten af nyt 
migræneforebyggende medicin undersøges ved Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk 
Klinik, Rigshospitalet - Glostrup. 

Arbejdsopgaverne vil bestå i:
- Screening og evt. randomisering af migrænepatienter til forsøget.
- Se inkluderede patienter til kontrolbesøg.
- Tage blodprøver, urinprøver og elektrokardiogram
- Dataindtastning

Det forventes at du:
- Har bestået 6. semester
- Kan arbejde optil 16 timer ugentligt
- Kan overholde deadlines
- Kan være opsøgende og motiverende i forhold til patient compliance.

Vi kan tilbyde:
- Kursus i interview og basal diagnostik af hovedpinepatienter
- Undervisning i neurologisk undersøgelse
- Deltagelse i Phd-projekter i et aktivt forskningsmiljø.

Ansættelsen er timelønnet. Der er mulighed for halv- eller helårligt scholarstipendiat til 
at fuldføre opgaverne, kombineret med eventuel kandidatopgave.
Arbejdsperiode: Medio oktober 2015 til juni 2016, med mulighed for forlængelse. 
Arbejdssted: Neurologisk Klinik, Rigshospitalet, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Hvis du er interesseret, så send venligst kort motiveret ansøgning, CV samt karakterud-
skrift til

Samaira Younis, læge, Ph.d.-studerende
E-mail: samaira.younis.01@regionh.dk
Tlf: 38 63 21 76

Casper Christensen, læge, Ph.d.-studerende
E-mail: casper.emil.christensen.03@regionh.dk
Tlf: 38 63 20 27

PhD-studerende (klinisk assistent) ved Dansk Hovedpinecenter, 
Neurologisk klinik, Rigshospitalet, Glostrup.

Vi søger en dygtig og energisk PhD-studerende ved Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk 
klinik, Rigshospitalet, Glostrup fra d. 1. februar 2016 eller snarest derefter til et spændende 
forskningsprojekt om migrænens mekanismer.

Det drejer sig om et klinisk forskningsprojekt der skal undersøge de patofysiologiske 
mekanismer der starter et migræneanfald. 
Fokus for projektet er eksperimentelle humane studier for at undersøge effekten af visse 
nyopdagede signalstoffer i hjernen og deres effekt på hovedpine og migræne. 
Projektet er forankret på Rigshospitalet, Glostrup men vil involvere samarbejdspartnere 
i regionen og i udlandet.

Der foreligger udkast til PhD-projekt og finansiering er sikret. 

Du kommer til at arbejde i en stor gruppe, med erfarne vejledere og en lang historie med 
succesfulde PhD-forløb. Det betyder optimale muligheder for vejledning og kontakt med 
andre PhD-studerende. 

Stillingen er relevant for yngre læger med en interesse for neuroscience og klinisk 
neurologi. 

Dine kvalifikationer:
Bestået kandidateksamen i medicin, eller forventet i kandidateksamen foråret 2016. Der 
vil blive lagt vægt på tidligere dokumenteret forskningserfaring inden for neurologi 
samt publicerede arbejder, men alle med interesse for neurologi opfordres til at ansøge.

Ansættelsesforhold:
Ansættelse sker som klinisk assistent under gældende overenskomst og relevant faglig 
organisation. Indskrivning som ph.d. studerende på vil ske SUNDs ph.d. skole.

Ansøgning:
Motiveret ansøgning, CV, kandidatbevis (elles forventet dato for kandidateksamen), 
karakterliste, publikationsliste og eventuelle referencer indsendes til messoud.ashina@
regionh.dk

Ansøgningsfrist 1. December 2015.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Professor, overlæge, ph.d., 
dr.med. Messoud Ashina, e-mail: messoud.ashina@regionh.dk 

Forskningsår på Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet.

Vi søger en medicinstuderende med interesse for neurologi til et klinisk forskningsprojekt 
omhandlende betydningen af kvantificerede motoriske symptomer ved demenssyg-
domme i forhold til bl.a. diagnostik og differentiering. 

Projektet kræver rekruttering af patienter med udførelse af neurologisk undersøgelse og 
et standardiseret motorisk testbatteri, hvor den forskningsårsstuderende udover forskn-
ingserfaring også forventes at opnå flere kliniske kompetencer og førsteforfatterskab på 
en publikation i et internationalt tidsskrift. 

Stillingen aflønnes med 10.000 kr./mdr.  med ansættelse for en 1-årig periode fra starten 
af 2016. Ansøgningsfristen d. 23. oktober. 

Motiveret ansøgning og CV sendes til steen.gregers.hasselbalch@regionh.dk, der også 
kan kontaktes for eventuelle spørgsmål.

• Stud.med’er søges til sekretærarbejde i praksis i Virum i september
• 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

Brænder du for at arbejde med sundhedsfremme i praksis? 
Så har vi studiejobbet til dig!

Virksomheden Prescriba søger netop nu medicinstuderende på min. 7. semester til at 
foretage sundhedstjek.

Om jobbet
Prescribas sundhedstjek er et tilbud til den enkelte medarbejder om at få viden og redsk-
aber til egen sundhed. Som sundhedskonsulent for Prescriba laver du følgende målinger:
Taljeomkreds, Blodtryk, Body Mass Index, Kolesterol (total, HDL og LDL) Fedtprocent, 
Triglycerid, Konditest og Blodsukker 
Derudover har vi altid fokus på, at der skal være plads til en motiverende samtale med 
udgangspunkt i medarbejderens  behov for vejledning inden for sundhed og trivsel. 

Om dig
• Stud.cand.med i medicin – min 7. semester
• Fleksibel, åben og udadvendt
• Gode kommunikationsegenskaber
• Arbejder selvstændigt
• Erfaring fra klinik
• Viden og interesse for forebyggelse og emner som kost,  motion, stress og livsstil 

er en fordel. 

Vi kan tilbyde
Et fleksibelt job, hvor vi altid forsøger at lave en arbejdsplan ud fra, hvornår du kan arbejde. 
Arbejdsbyrden kan variere meget i perioder. 
Du vil få grundig oplæring, efteruddannelse i den motiverende samtale og løbende spar-
ring. Alle sundhedskonsulenter er timelønnede.

Er du interesseret i jobbet?
Hvis du er interesseret i jobbet så fat pennen - og skriv en kort ansøgning og send dit 
CV senest 20. oktober. Sendes til stine@prescriba.com og katrine@prescriba.com - skriv 
'Job som sundhedskonsulent' i emnefeltet. Hvis du har nogle spørgsmål til jobbet kontakt 
katrine@prescriba.com. 
Læs mere om Prescriba og vores sundhedstjek 
på www.prescriba.com
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MedicinerRådets Generalforsamling   7. Oktober 2015
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
4. Vedtagelse af budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse bestående af: 
 Formand
 Næstformand
 Kasserer
 MR-ambassadør
 PR-ansvarlig
 Sundrådsrepræsentant
 Studenterrådsrepræsentant
7. Valg af revisor
8. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og bestyrelser
 Valg til Studienævnet
 Valg til Akademisk Råd
 Valg til dispensationsudvalget
 Valg til kvote 2 udvalget
 Valg til rustursudvalget
 Valg til kvalitetsudviklingsudvalget
 Valg til VBK-udvalget
 Valg til bachelorudvalget
 Valg til kandidatudvalget
 Valg til MOK’s bestyrelse
 Valg til ansættelsesudvalget
 Valg til lægeforeningens prægraduate uddannelsesudvalg
9. Valg til institutråd
  ICMM (Institut for Cellulær og Molekylær Medicin)
  BMI (Biomedicinsk Institut)
  IKM (Institut for Klinisk Medicin)
  IFSV (Institut for Folkesundhedsvidenskab)
  ISIM (Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi
  RM (Retsmedicinsk Institut)
  INF (Institut for Neurovidenskab og Farmakologi)
  CMR (Center for Metabolic Research)
10. Valg til interne udvalg
 PR-udvalg
 Valg-udvalg
 AMEE-udvalget
 Fundraiser-udvalget
 Fest og Hyggeudvalget
11.Eventuelt

Klinik i Halmstad?
Måske har du hørt om nogle af dine medstuderende, som er blevet sendt i klinik i Halmstad 
i Sverige på 9. semester. Dette var smart dengang en masse svenske studerende læste 
medicin i København og ønskede et klinikophold i Sverige. Dette er ikke tilfældet mere, 
og nu sender vi studerende til Halmstad, som har prioriteret det meget langt nede på 
deres prioriteringsliste.
Det har vi selvfølgelig taget op i MedicinerRådet, og i studienævnet har vi besluttet, at 
Halmstad ikke vil være en mulighed fra forårssemesteret 2016.
Så går du på 7. semester og har været nervøs for at blive smidt til Halmstad næste semester 
(svarende til 9. semester på den gamle studieordning), så frygt ej.
Det kommer ikke til at ske.

Basisgrupper/ Studenterpolitik /Gøgl

Kunne du tænke dig et kursus i FAST-scanning? 

Her er en oplagt mulighed for at gøre sig fortrolig med ultralyd, inden du træder ind i 
en klinisk hverdag. 

Ultralydsscanning er en færdighed som kræver træning. Som medicinstuderende og 
ung læge kan det være vanskeligt at få mulighed for praktisk erfaring. På CEKU har vi 
en simulator som giver mulighed for at få FAST-scanning i hænderne. CEKU tilbyder et 
undervisningsforløb hvor man som utrænet bruger kan får udstyret i hænderne og blive 
trænet op på et højt teknisk niveau. 

I forbindelse med et studie, hvor denne simulator indgår, har jeg fornøjelsen af at til-
byde medicinstuderende på 12. semester et sådant undervisningsforløb. Formålet med 
deltagelsen er at du, som deltager, tilegner dig færdigheder på samme niveau som en 
speciallæge i radiologi på denne simulator. Formålet med undersøgelsen er at se hvor 
meget træning der skal bruges for at nå dette punkt. 

Selve undervisningsforløbet: 
•  Inden kurset starter, skal du gennemføre en prætest. Dette tager omtrent en time 

og foregår i perioden 8/10 til 19/10 (tidspunkt aftales ud fra dine ønsker). 
• Kurset består af tre til fire undervisningssessioner på ca. tre timer hver. Disse 

gennemføres i løbet af en uge i enten november eller december. 
• Både prætest og træning foregår på Rigshospitalet, Opgang 4, 3. sal. 
• Det er gratis at deltage. 
• Der er tale om individuel undervisning og der er max. 24 pladser som fordeles efter 

først til mølle-princippet. 
• Når du har gennemført modtager du et kursusbevis der dokumenterer dine 

færdigheder.  

Krav: 
Det er en forudsætning for din deltagelse at du er på 11. eller 12. semester og ikke har 
modtaget andre kurser i simulationsbaseret ultralydstræning end dem der indgår på 
medicinstudiet. 

Hvis du er interesseret i dette tilbud er du meget velkommen til at kontakte mig, så vi kan 
aftale nærmere om en tid til prætest. 

Jesper Kørup Jensen (Kontaktperson)
Reservelæge, prækursist i Anæstesi, tilknyttet CEKU. 
Jesperkoerup@gmail.com/ 60 15 70 01 
Supervisor: Martin G Tolsgaard, MD, PhD, Research Fellow, CEKU, Rigshospitalet.

Kære MOK læser

Jeg håber som altid, du har det for vildt, at I er nogen små tigermisser og får lavet nogen 
flinke, flotte mennesker til jeres liv. I har været forrygende gode til at komme med forslag 
og feedback face-to-face på de sidste ugers pickuplines. Jeg har oven i købet modtaget 
min første mail på pickuppanum@gmail.com , hvilket resulterede i sejrsdans og kæmpe 
optur. Jeg siger det bare!

Denne uge bliver pensum noget, der er blevet efterlyst af op til halvanden af mine venner. 
Vi skal ud i de helt flinke, lidt vamle, du ved, de dér linjer, der er så pæne, at du kan bruge 
dem på dine kærester (eller andre prinsesse/engle-agtige piger/drenge). I får lidt over tre 
denne uge, og du kan øve dem på nærmest hvem som helst. Ud i verden og vær lidt flink! 

Ugens pickuplines: 
1. Hvad tid skal du være tilbage i Himlen? 1
2. Jeg vidste ikke, at englene fløj så lavt her til aften! 
3. Hvis der faldt en stjerne hver gang, jeg tænkte på dig, ville himlen være et mørkt sted! 
4. Det eneste dine øjne ikke har fortalt mig, er dit navn. 2
5. Er der nogen, der har kontaktet Gud endnu?  Der mangler vidst en engel i Himlen. 
6. Slog du dig?/Gjorde det ondt? Da du faldt ned fra Himlen? 

Jeg skriver tit noget om tilbagemeldinger, men jeg er flyttet til Nykøbing for tiden, så 
du møder mig formentlig ikke i klubben. TILGENGÆLD kan jeg træffes på mailen, og 
ellers håber jeg, du vil komme forbi 69 og dele ud af dine bedste/værste pickups, samt 
udveksle erfaringer <3 

Kærlighed, god karma og efterårs-kysser fra roemarkerne. 

Caro. 9.sem. nu fra Nyk. 

1 Her skal man være forberedt på, at der godt kan blive helt stille. Hvis det bliver (for) 
akavet, kan det være en god ide, at smide en backupline/”kommer du her tit? Ellers…?” 
oveni! Det virker altid. Næsten. Hvis man smiler.
2 Inden du lige fyrer noget af om folks øjne, så kig lige på dem! Det er så ærgerligt, når 
man kommer til at fortælle folk, at de har flotte glasøjne!
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Efterår i Bamsehospitalet og Sund Krop

Vi har brug for hænder på lørdag! Vi tager ud til Solrød bibliotek og behandler bamser 
og vil meget gerne have flere af vores bamsehjælpere med - uanset om man er ny eller 
gammel, oplært eller ej. Vi tager afsted i samlet flok fra København ved 9-tiden, og er 
hjemme igen ved 15-tiden. Transporten bliver betalt, så der er ingen undskyldning for 
ikke at bruge et par hyggelige timer med bamserne! 

Vi glæder os desuden til at se vores dejlige bamsehjælpere på fredag til Kulturnatten, og 
husk at komme forbi vores bar til IMCC's jubilæumsfest bagefter og hils på!

Og sidst men ikke mindst har vi månedsmøde på torsdag hvor tidligere bamselæge 
Søren Bager Christensen kommer og fortæller om sit forskningsprojekt: "Fysisk aktivitet 
hos børn - eller hvorfor din lille guldklump ikke skal have en Ipad". Vi mødes kl. 16.30 i 
miniauditorium 1 i kælderen ved tandlægerne, og bagefter tager vi over i loungen i stu-
denterhuset og hygger med at lave pynt til vores nye tavle på vandregangen. Man kan 
desuden evt. være med på noget aftensmad hvis man har lyst til det.

I kan finde vores arrangementer på facebook på gruppen "Bamsehospitalet & SundKrop, 
København". Vi glæder os til at se alle vores dejlige bamsehjælpere! 

Kursus i Hoved-Hals- og Plastikkirurgi 

Vil du prøve kræfter med hoved-hals kirurgi? SØNHKS tilbyder nu et hands-on kursus i 
både Øre-næse-hals- og plastikkirurgiske færdigheder på grise! Kurset vil løbe af stablen 
på Afdelingen for Eksperimentel Medicin, hvor vi får stillet en operationsstue til rådighed. 
Kirurgiske instrumenter vil blive leveret af Karl Storz. 

Undervisningen varetages af 2 reservelæger i plastikkirurgi, samt ovl. Thomas Frisch fra 
Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgisk Klinik. Til at finde rundt i grisens anatomi har vi 
en dyrlægestuderende, som har erfaring med undervisning i dyrenes anatomi på veter-
inærstudiet. Samtlige undervisere vil ligeledes assistere og guide ved den kirurgiske del. 

Kurset består af to dele: 
- 1 time med gennemgang af anatomi og de operationelle indgreb i praksis 
- 2 timers hands-on kirurgi med fjernelse af gl. parotis og gl. thyroidea samt træning i 
lapkirurgi på grisene 

SØNHKS stiller handsker til rådighed, men du skal medbringe egen kittel og dissektion-
spincet (hvis du har sådan en tilbage fra 3. semester). Der er plads til 16 deltagere. 
Pris: 100 kr. inkl. forplejning! 
Tidspunkt: 30. oktober 2015 kl. 17:00-20:30 
Sted: Information om hvor vi mødes bliver tilsendt pr. mail. 

Tilmeldingen åbner torsdag den 15/10 kl. 17:00 på www.soenhks.dk, og foregår efter først 
til mølle-princippet. Tilmeldingen lukker når der er nok tilmeldte, ellers senest kl 18 tirsdag 
den 20/10. Herefter bliver der tilsendt en mail om mødested og yderligere informationer. 

Alle kan deltage i kurset, men SØNHKS-medlemmer 
har fortrinsret.

DELTAG I SOFAS’ FEDE KONKURRENCE III
- Der venter en lille præmie til den heldige vinder
- Vinderen udtrækkes d. 27. oktober blandt de rigtige svar
- Husk at sende dit svar til sofaskbh@gmail.com!

CASE 
71 årig kvinde, kendt med KOL, forhøjet BT og diabetes. Hun indlægges grundet plud-
seligt opståede smerter samt åndedrætsbesvær. Smerterne opstod for 3 timer siden og 
er centreret i epigastriet. Hun beskriver også ubehag i brystet
Hun har fået taget følgende EKG:

Hvad fejler hun?

PS. SOFAS holder månedsmøde d. 27. oktober kl. 17.00. 
Hold dig opdateret på SOFAS-konkurrencer og –
arrangementer ved at like vores facebookside (SOFAS 
København). Hold endelig udkig efter vores stand til 
Karrieredagen!  

Fællesspisning
Vidste du, at mange danskere ofte føler sig ensomme? Det vil vi gerne gøre noget ved.

Kom og mød din læsemakker eller kollega over en omgang hjemmelavet mad og giv dit 
input til, hvordan vi sammen kan gøre KU til et sted, hvor fællesskab er i fokus. Det sker 
til sundereSUND-fællesspisning i Café Kommunen på CSS på onsdag den 7. oktober 
kl. 18-20. 

Menuen står på indisk gryderet med og uden kød efterfulgt af kaffe med sødt. 

Tilmelding:
Du tilmelder dig ved at sende en mail til grydp@sund.ku.dk med dit fulde navn og 
telefonnummer. 

Pris:
Dagens ret koster 50 kr. og du kan købe øl og sodavand i Kommunes bar. 

Betaling for mad kan ske med MobilePay og kontanter. Drikkevarer kun med kontakter.

Vi glæder os til at spise sammen og prøve at løse udfordringen med for mange ensomme 
studerende.
De bedste hilsner
SUNDidé – Studerende for Sundhedsinnovation

PUFF inviterer til oplæg om artikelskrivning. Oplægget retter sig mod alle, der skal til 
eller er igang med at skrive en artikel, og vil indeholde generelle tips og tricks. Holdet 
bag forskerkurser.dk vil afdramatisere processen og give gode råd til at komme igang.

Oplægget vil blive holdt af:
Jacob Rosenberg, Overlæge, professor, dr.med.
Jacob Burcharth, Læge, Ph.D.
Kristoffer Andresen, Læge

Tid og sted:
Mandag d. 26. oktober. kl. 16.30-17.30
Panum, lokale tilkommer.

Tilmelding:
Åbent for alle

Har du mod på at undervise på en sjov og anderledes måde?

Så er Sexekspressen noget for dig!

Som Sexpert hos Sexekspressen får man lov til at give folkeskolernes 7. til 10. klasse en 
skoledag med seksualundervisning. Man snakker med børnene om alt fra anatomi, sex-
sygdomme og prævention til følelser, homoseksualitet og meget mere! Det hele foregår 
på en grundig og lærerig måde, mens vi samtidig lægger stor vægt på, at både vi og 
eleverne har det sjovt undervejs.

Hvis du har lyst til at udfolde dig som seksualunderviser, eller hvis du bare vil høre mere, 
så kom til et af vores månedsmøder. Her vil der være kaffe, kage og andet godt samt 
hyggeligt samvær på tværs af semestertrin. Næste møde afholdes: 

TORSDAG D. 1. OKTOBER KL. 17.00 
i Studenterhuset ved Panum.
Se event på Facebook: ”Månedsmøde Sexekspressen”

Efter mødet vil der som altid være fællesspisning for dem, der har lyst. 

Sæt desuden allerede nu kryds i kalenderen til vores næste ACTIONDAG lørdag d. 14. 
november, hvor du kan blive UDDANNET SEXPERT! 
Se event på Facebook: ”Sexekspressen København ANDEN actiondag”

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

PANUMRUNNERS
Husk dine løbesko på Onsdag! 

Hver onsdag eftermiddag løber PANUMRUNNERS afsted i flok – mød os kl. 16:15 foran 
Panums hovedindgang til en tur rundt om søerne 
(+⁄− ) en sø eller to! Når vi er mange- som vi har 
oplevet de sidste par gange – så deler vi os gerne op 
i grupper efter hastighed! Vi hepper på de hurtige 
og lunter med de langsommere! ALLE er velkomne! 

Se vores Facebook gruppe for mere info om ar-
rangementer, interval træning, trappeløb og andet 
aktivt hygge!
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SATS månedsmøde med generalforsamling onsdag d. 7/10 kl 16.15 i lokale 42.0.01

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.

Den nye bestyrelse vil holde deres 
første bestyrelsesmøde umiddelbart 
efter generalforsamlingen. 

Man skal være medlem af SATS for at 
være stemmeberettiget til general-
forsamlingen.

DYK MED PANUM UNDERWATERCLUB!
PUC er en fuldt udstyret dykkerklub af studerende for studerende (og ikke-studerende), 
og din mulighed for at få vedligeholdt dine dykkerskills. Vi er 35 medlemmer der tager 
ud og dykker i de danske farvande. Skriv til info@puc.nu hvis du vil høre mere eller gå ind 
på vores hjemmeside www.puc.nu. Der kan du læse mere om indmeldelse og kontingent 
samt se billeder og fortællinger fra vores seneste dykkerture! 

NYT TILBUD VED INDMELDELSE NU!
Som noget nyt tilbyder PUC indmeldelse for resten af året 2015 for næsten ingen penge! Nu 
er det muligt, ved indmeldelse for næstkommende år, at få inkluderet resten af nuværende 
år med stor rabat: Ialt kun 1200 kr. for 1,5 års PUC medlemsskab!
- Indmeldesesgebyr 200 kr.
- Kontingent for næstkommende år: 750 kr.
- Resterende, nuværende år: 250 kr. (hvoraf 140 kr. går til DSF-forsikring for det rester-
ende år) 

KOM OG HØR MERE PÅ MÅNEDSMØDET D. 29. OKTOBER
Vi holder næste månedsmøde torsdag d. 29. oktober 2015 kl. 17 på Panum Instituttet 
(der er afhentning ved hovedindgangen til Panum Instituttet kl. 16:55, hvorefter vi går 
ned I kælderlokalet), hvor du kan møde de andre dykkere i PUC og se og høre om vores 
faciliteter, og hvilke muligheder vi kan give dig. 

DYKKERCERTIFIKAT I MAJ 2016
Panum Underwaterclub (PUC) har samarbejde med ’DykkerGitte’ planlagt et begynder-
dykkerkursus (PADI certificeret Open Water Diver) for alle der kunne være interesserede. 
Kurset er tilrettelagt til den travle studerendes samlet i en uddannelsesweekend d. 6., 7., 
8. maj 2016. Der kommer mere information om dette i løbet af 2015 i MOK, på hjemmes-
iden og som opslag på Panum. 

Vi glæder os til at dykke med dig! :)

PIPPI foredrag med månedsmåde onsdag d. 14 oktober kl. 16.30

Vil du gerne vide lidt mere om livet som pædiater? 
Vil du gerne have tips og tricks til hvordan man bliver pædiater?
Så kom til foredrag hos PIPPI! 

Denne måneds foredrag handler om pædiater livet. Vi har inviteret den bedste pædiater 
vi kunne finde til at komme og fortælle om stort og småt med udgangspunkt i livet som 
pædiater. 
Alle der har lyst er mere end velkomne! I PIPPI elsker vi hinanden men vi elsker også at 
få nye venner.

For praktisk information om foredraget se PIPPI tavlen og facebook. 

Efter foredraget er der månedsmøde med aftensmad, hvor 
vi bl.a. skal tale om PIPPIs fremtidige profil. Vi vil rigtig gerne 
have nye input så kloge hoveder og nye venner er mere end 
velkomne!

Kærlig hilsen 

PIPPI

GO inviterer til månedsmøde om HPV-vaccinen d. 6. oktober kl. 17! 

Vi har inviteret tre kompetente oplægsholdere ud for at nuancere debatten om HPV-
vaccinen og dens berettigelse i det danske børnevaccinationsprogram. De vil fortælle 
om deres daglige arbejde med netop vaccinen og vi håber på, at de kan hjælpe os med 
at finde ud af, hvad der er op og ned i debatten. 

Efter oplægget holder vi et kort månedsmøde, hvor dem, som har lyst, er meget velkomne 
til at deltage. 

Tjek vores facebookgruppe eller eventet ”HPV-vaccinen – effekt, 
målgruppe og bivirkninger” for mere information. 

Alle er velkomne og vi glæder os til at se jer!

Kursus i AKUT OBSTETRIK

Onsdag d. 25. november
På Hvidovre hospital 
Kl. 16-ca. 20.30

Få et indblik i den akutte del af obstetrikken, og hvordan du håndterer forskellige 
situationer.

Endnu engang afholder GO i samarbejde med Hvidovre Hospital kursus i akut obstetrik. 
Kurset er rettet mod medicinstuderende på 6. semester og opefter. 

Kursusgebyret er kr. 75,- og dækker forplejning (aftensmad, snacks, drikkevarer) 

Tilmelding kræver medlemskab af GO. Er du ikke medlem, så skynd dig at blive det nu; 
kontingentet skal være indbetalt senest en uge inden kursustilmeldingen, dvs. senest 
15. oktober 2015! Du kan læse mere om medlemskab på http://gynobs.nu/koebenhavn/
bliv-medlem/ 

Tilmeldingen åbner tirsdag d. 20. oktober kl. 12.00! Skulle der være flere tilmeldte end 
pladser i løbet af de første 12 timer, vil pladserne blive tildelt ved lodtrækning. Dog vil 
studerende på kandidatdelen blive prioriteret højest. Hvis der herefter skulle være flere 
ledige pladser, vil de blive fordelt efter ’først til mølle’.

Sådan tilmelder du dig kurset:
Send en mail til gotilmelding@gmail.com med • fulde navn • semestertrin • telefonnummer
• mail • orientering om særlig diæt (fx vegetar)

Du vil dagen efter modtage en svarmail om, om du er tildelt plads på kurset, og i så fald 
nærmere information om betalingen.

De bedste hilsner fra AO-udvalget

Uddannelsesweekend E2015!

Brænder du for førstehjælp, har du lyst til at blive udfordret og lære endnu mere, og 
drømmer du om at undervise i fagligt relevant stof? 

Førstehjælp For Folkeskoler giver dig muligheden for det – og meget mere!
Kom til efterårets Uddannelsesweekend, som afholdes weekenden 17.-18. oktober i 
Studenterhuset på Panum!
Ud over denne fffantastiske studierelevante aktivitet, byder weekenden, og din fffremtid 
som FFF’er, på en masse sjov og ballade og social aktivitet med studerende på forskellige 
semestertrin.

Tjek Facebook ”Uddannelsesweekend FFF København - E2015” og tilmeld dig OG din 
læsemakker!

Vi glæder OS til at se DIG!

Vil du gerne styrke din internationale profil og på udveksling i 
2016?
Så kom og hør, hvad vi laver i IMCC Exchange og Research Exchange og om mulighederne 
for, at du kan komme på udveksling. 
Tirsdag den 27. oktober har vi månedsmøde, generalforsamling og international middag 
med vores tre medicinske udvekslingsstuderende - kom glad og join os 
Torsdag den 12. november afholder IMCC blå dag. Vi holder informationsmøde for alle, 
der kunne være interesserede i at komme på klinik- eller forskningsophold i udlandet i 
2016. Vi vil fortælle om alt det praktiske omkring ansøgningsprocessen, og der vil være 
flere medicinstuderende, der fortæller om deres erfaringer med Exchange og Research 
Exchange ophold. Lokale følger. 
Vi byder selvfølgelig også på kaffe og kage!
De bedste hilsner   IMCC exchange og research exchange i København
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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)

Beretning fra formanden

Foreningsåret 2014-2015 blev på mange måder et rigtigt godt år for 
FADL København.
2014-2015 blev året hvor fremdriftsreformen trådte i kraft for alle 
lægestuderende, hvilket vi i FADL har fulgt tæt.
FADL København har markeret sig i indsatsen mod fremdriftsrefor-
men og har afholdt møder med alle interessenter og gøre opmærk-
som på de negative konsekvenser af reformen som særlig rammer 
lægestuderende. Denne indsats kulminerede i et møde med den 
nytiltrådte Forsknings- og uddannelsesminister Esben Lunde Larsen 
i FADL-huset på Blegdamsvej 26. Vi vil i FADL København være med 
til at samarbejde med universitetet så den bebudede justering af 
fremdriftsreformen bliver så hensigtsmæssigt indført som overho-
vedet muligt. Dette vil vi blandt andet gøre ved at bidrage med den 
viden vi har fået igennem vores studieundersøgelse.

Vi har i det forgangne foreningsår haft overenskomstforhandlinger 
som især på SPV-VT delen var komplicerede.  Årsagen til dette var, 
at aftalen som lå til grund for både transportbetaling og -refusion 
ikke lå i overenskomsten, men var en gammel aftale, der var indgået 
med amterne. Regionerne ønskede ikke længere at opretholde 
aftalen, dette formentlig 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 universitets-
byerne 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 løsn-
ing, hvilket ikke var det indtryk vi blev mødt af i forbindelse med 
forhandlingerne. 

Det lykkedes at få indføjet en transportbetaling og billetrefu-
sion i overenskomsten, og nu forestår et arbejde med at indgå 
lokalaftaler, så vi sikrer den samme gode dækning af vagter uden 
forhovedstadsområdet samt, at de lægestuderende tager disse 
vagter på ordentlige vilkår. 

Det store minus i det forgangne år har været at konstatere at vi 
har ca. 300 medlemmer mindre end inden opdelingen mellem 
medlemskab og mulighed for at tage vagter gennem vagtbureauet. 
Denne problemstilling kræver stor opmærksomhed og ny initiativer 
så alle lægestuderende kan se fordelen ved at være med i FADL. Vi 
er dog glade for at konstatere at medlemstallet er på vej fremad 
igen for første gang siden 2013.

Sædvanen tro har der i det forgangne år været stor opbakning til de 
sociale arrangementer i FADL København. Dette er vi rigtig glade 
for og har lige inden foreningsårets afslutning valgt at lancere en 
foredragsrække kaldet “Torsdags-tema”. 

Slutteligt har vi i 2014-2015 afholdt det højeste antal efteruddan-
nelseskurser nogensinde med stor medlemsopbakning. Det er 
glædeligt at se at så mange medlemmer gør brug af efteruddan-
nelsesmuligheden og at evalueringerne viser at kurserne giver et 
stort fagligt udbytte. Kursusaktiviteten er en helt central del af FADL 
København og vil også fortsætte med at være dette fremadrettet. 

FADL København har i det forgangne år naturligvis også været 
involveret i det tværnationale samarbejde i FADL, hvilket man kan 
læse mere om i Hovedforeningens beretninger.

Med tak for et godt foreningsår

Thomas Svare Ehlers
Formand for FADL København

Ledige pladser på FADL kurser

Der er fortsat ledige pladser på følgende kurser: Akut medicin, EKG, 
Blodprøver og Nefrologi. 
Tilmelding sker via mit.fadl.dk. Læs mere om kurserne på www.fadl.
dk. 

FADL Torsdags-tema

I FADLs kantine Blegdamsvej 26 kl. 16.15 – 17.45
Temaet: 
ALT DET, DU IKKE VIDSTE, DU GERNE VILLE VIDE OM BAKTERIER

Mød Peder Worning - forfatteren til bogen ”Der er flere bakterier i et 
gram lort, end der er mennesker i hele verden”(FADLs Forlag)

Februar 1941. Krigen i Nordafrika går rigtig skidt for aksemagterne. 
Da Erwin Rommel ankommer, opdager han, at han ikke har én, men 
to fjender. Mange af de tyske soldater får en mavesygdom, som 
giver tynd mave med blod i afføringen. Dysenteri. Den gør i den 
varme ørken flere tyske soldater ukampdygtige end englændernes 
våben. Kuren er meget overraskende: Når en beduin får diarré, 
følger han efter en kamel. Når den skider, æder han i al hast den 
friske lort, hvorefter dysenterien fortager sig. Hvad er det i den 
friske kamellort, som kan helbrede sygdommen? Svaret er uventet: 
Det, der bekæmper dysenteribakterien, viser sig at være en anden 
bakterie: Bacillus subtilis.

Dette er blot et af mange eksempler på, hvordan bakterier kan 
komme os mennesker til gode. Peder Worning gør i bogen op med 
vores hysteri over bakterierne og det dårlige ry, de har fået. Et hys-
teri, medierne også er med til at skabe. Bakterier er ikke altid kilden 
til dårligdom – nogle gange er de faktisk kuren til at blive rask.

Peder Worning er forsker i bakterier og ansat på Klinisk Mikrobi-
ologisk Afdeling på Hvidovre Hospital. Foredragsholder og – med 
denne bog – forfatter.

Alle er velkommen.
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Fra mandag den 5. oktober og frem til fredag 
den 9. oktober kan du stemme på de 32 
kandidater, der stiller op til det kommende 
repræsentantskab for FADL København.  

 

Log ind på mit.fadl.dk og stem!  

Andrea Maier
5. semester 

Kære alle! 

Jeg stiller op til repræsentantskabet med et ønske om 
at bruge min gode vilje, energi og mine erfaringer på at 
vedligeholde og udvikle det stærke FADL vi har nu.   
I år har været overenskomstsår, og jeg har haft privilegiet 
af at sidde med til forhandlingsbordet. Det har været rigtig 
spændende og udfordrende at være med til at forme og 
skabe bedre arbejdsvilkår og lønforhold for SPV’ere og 
VT’ere. Især transporten var en hård kamp – men vi vandt! 
Og som et ekstra drys på kagen har vi nu fået et isolationstillæg.   
Uddannelsespolitisk har vores arbejde også båret frugt – FADL har fået en stærk 
stemme i det politiske landskab, og den kan tydeligt mærkes i kampen mod fremdrift-
sreformen. Det er en kamp der stadig skal kæmpes, og det er en kamp jeg fortsat vil 
lægge mine kræfter i!  
Endvidere vil jeg blive ved med at skabe hyggelige arrangementer for mine medstuder-
ende og således både styrke det faglige og sociale fællesskab FADL har at byde på.  
Din stemme vil betyde meget for mig, og jeg vil gøre mit bedste for at repræsentere 
dig som min medstuderende, varetage dine interesser og sikre dig din bedst mulige 
fagforening.   

De bedste hilsner, 
Andrea Maier

Annarita Ghosh Andersen
3. semester

Kære medstuderende!

Jeg går på 3. semester og stiller op til FADLs repræsent-
antskab for første gang. Jeg har dog taget en del SPV 
vagter og været medlem af FADL siden 1. semester. Jeg 
har også været med i Medicinerrådet og interesseret mig 
for studenterpolitik siden jeg startede, men det der tiltaler 
mig ved vores fagforening er at den både rummer vores 
studie-, arbejds-, og fritidsliv og det er også grunden til 
at jeg gerne vil engagere mig og måske endda gøre det 
endnu bedre.

For mig er medlemmerne kernen i FADL; det er det der giver os vores store sammenhold, 
både i vagtbureauet og gennem alle de fede arrangementer, og det er gennem en fag-
forening med et stort medlemstal, at vi har stor politisk gennemslagskraft.

Derfor vil jeg gerne arbejde for at vi får endnu flere medicinstuderende til at finde ud af 
hvor meget man får ud af gennem FADL, og viderebygge de kommunikationsformer vi 
har med de medicinstuderende, og arbejde videre for vores gode arbejdsforhold. Der 
er blevet gjort et rigtig stort stykke arbejde af det nuværende repræsentantskab, og jeg 
håber jeg kan bidrage med nye kræfter og en vilje til at bære det hårde arbejde videre.

Anne Terp
8. semester

Kære medstuderende, 

Jeg hedder Anne og jeg går på 8. Semester. De sid-
ste to år har jeg været repræsentant i Københavns 
Kredsforening. Mit arbejde er primært blevet lagt 
bestyrelsen og Københavns Vagtbureaus bestyrelse 
samt som  formand i det Nationale Medlems-
Fordels-udvalg, hvor vi har arbejdet hårdt for at sikre 
FADLs medlemmer en endnu bedre og billigere 
forsikring.  
Det sidste år har været et spændende og 
udfordrende år – ikke bare for FADL, men for de 
medicinstuderende generelt . Det har været et 
år, hvor overenskomster har skullet genforhandles – og vi har kæmpet for bedre løn, 
samme gode vilkår for de arbejdende medicinstuderende og fået forhandlet trans-
portgodtgørelse hjem til de SPV’ere og VT’ere.  Samtidig har studiefremdriftsreformen 
for alvor gjort sit indtog på medicinstudiet og har i den grad været et vigtigt punkt på 
dagsordenen i FADL.
Jeg er ikke i tvivl om, at det kommende foreningsår kommer til at blive mindst lige 
så spændende som det seneste – og jeg håber meget på få din stemme, så jeg kan 
fortsætte mit arbejde i vores fælles fagforening.

Benedikte Kollerup Madsen
6. semester 

Mit navn er Benedikte og jeg går på 6.semester. Jeg 
stiller op til repræsentantskabet for anden gang. 
Min motivation for at gøre dette er, at jeg synes det 
arbejde Fadl gør, både i forhold til overenskomster, 
politisk arbejde og sociale arrangementer er rigtig 
vigtigt og jeg vil gerne være en del af den motor 
der driver Fadl . Jeg har i det foregående foreningsår 
siddet med i Arrangement- og foredragsudvalget og 
ønsker at blive ved med dette. Derudover vil jeg også 
gerne engagere mig i andre udvalg, da jeg synes der 
er en masse spændende arbejde i Fadl at tage fat på. 
Hvis i vælger mig som jeres repræsentant, vil jeg gøre mit absolut bedste for at skabe 
de bedst mulige vilkår for Københavns medicinstuderende og sørge for at der fortsat er 
en masse festlige og sociale arrangementer for Fadl’s medlemmer. 



| 11 Valg i Kredsforeningen
Claas-Frederik Johannsen
3. semester

Kære medstuderende,
mit første år i FADL er gået - det har ikke været som 
forventet - 
derfor stiller jeg op igen.
Som den eneste af sidste års 28 repræsentanter gik jeg 
på 1. semester og var indstillet på ikke at få ansvar og 
vigtige opgaver - men tværtimod var jeg en del af holdet 
fra dag ét. Uddannelsespolitik, især fremdriftsreformen 
og dens utilstrækkelighed, har været og er stadig min største interesse og det felt jeg 
arbejder mest med. Den største succes har været, at vi har kæmpet os til en plads ved 
bordet, hvor reformen skal tilpasses det næste halve år. Jeg har været en del af flere andre 
udvalg og har her arbejdet med at forbedre introforløbet for 1. semesters studerende.
Med din stemme vil jeg i det nye år fastholde FADLs fokus på fremdriftsreformen. Nu 
handler det om at skabe resultater. Tilpasningsprocessen er i gang - og vi er og forbliver 
en del af den. FADL skal blive bedre til at inkludere og vi skal sammen styrke dialogkul-
turen i foreningen. Det er en hjertesag for mig, at skabe flere tilbud, kurser og fordele for 
medlemmer på bachelordelen. 

Emma Odgaard
2. semester 

Kære medstuderende,
Jeg stiller op til FADL’s repræsentantskab for første gang. 
Jeg har stor interesse for det fagpolitiske omkring vores 
uddannelse herunder fremdriftsreformen. Som studerende 
på 2. semester har jeg siden studiestart været underlagt 
fremdriftsreformen og dens konsekvenser. Jeg ønsker derfor 
at tage en aktiv del i FADL’s arbejde med reformen. 
Jeg er stolt af, at vi medicinstuderende har en stærk fag-
forening som FADL bag os. Jeg ønsker at være med til at 
vedligeholde og udvikle FADL for de nuværende og kommende medlemmer. 
Udover det politiske arbejde har FADL været rigtig gode til at skaffe fordele for alle os 
medlemmer og har afholdt en række vellykkede arrangementer. Jeg vil gerne være med 
til, at skaffe flere nye medlemsfordele og at få stablet næste års arrangementer på benene. 
Jeg er sikker på, at jeg kan gøre en forskel og lære af de ældre repræsentanter, der har 
gjort et utrolig flot og stort stykke arbejde for FADL de sidste par år. 
Jeg håber derfor, at du vil give mig din stemme, så jeg kan få muligheden for dette. 

Erika Nodin
11. semester 

Kære medstuderende.

Mit navn er Erika Nodin. Jeg går på 11. semester og har 
været repræsentant i FADL i 3 år. I den tid har jeg været 
aktiv i Arrangements- og foredragsudvalget som bl.a. 
arrangerer DHL og julebanko, endvidere har jeg været 
aktiv i Uddannelsespolitisk udvalg.
I det sidste foreningsår har jeg desuden siddet med 
som suppleant i FADLs Hovedbestyrelse, noget jeg 
håber på at fortsætte med i det næste foreningsår. At 
mødes med medicinstuderende fra hele landet og diskutere fælles problemstillinger og 
finde løsninger sammen er noget af det jeg synes er mest spændende med arbejdet i FADL.  
Mine 3 år i FADLs repræsentantskab har været enormt lærerige men jeg føler stadig at 
jeg har mere at bidrage med og det er derfor jeg har valgt at genopstille til repræsent-
antskabet igen i år.  

Med venlig hilsen, 
Erika Nodin

Jonas Olsen 
12. semester 

”Kære medstuderende
Jeg stiller for 7. år i træk op til FADL’s repræsentant-
skab, fordi jeg synes det er vigtigt, at vi har en stærk 
fagforening, der arbejder for de studerende, både på 
studiet og på arbejdet. Det kommer nok ikke som no-
gen overraskelse, at jeg hovedsageligt koncentrerer 
mig om de studerendes vilkår på studiet igennem 
akademisk råd, studienævnet, medicinerrådet og 
selvfølgelig FADL, hvor jeg har siddet i Uddannelse-
spolitisk Udvalg i 5 år.
Vi har fået en ny uddannelsesminister, der har lovet 
at se fremdriftsreformen efter i sømmene, og det 
er en unik mulighed for FADL til, at vi skal holde 
ham op på hans ord og få afværget de mest grelle 
konsekvenser. Hvis reformen bliver ændret, så det er op til universiteterne selv at piske 
de studerende, er der brug for et stærkt samarbejde mellem FADL og de øvrige studen-
terpolitiske organisationer på KU, så vi fx kan bevare muligheden for orlov, hvilket jeg 
har tænkt mig at arbejde for.

NB: Selv jeg går på 12. semester, er jeg først færdig i juni ’16 og kan således sidde (næsten) 
en hel valgperiode i FADLs repræsentantskab, akademisk råd og studienævnet.”

Josefine Tangen Jensen
7. semester

Jeg har siddet i Repræsentantskabet de seneste tre år - og 
håber på at gøre det endnu et år.
Jeg har i det seneste år siddet i Hovedbestyrelsen, der er 
FADLs nationale bestyrelse. Her tages beslutninger på tværs 
af landet og fælles beslutninger om FADLs fremtid. Desuden 
har jeg i de sidste to år været med i de Universitetsansattes 
Udvalg, hvor jeg har være med til at forhandle den nye ove-
renskomst, der forsat sikrer de studerende, der er ansat ved 
universiteterne, en god løn. 
Jeg har i de sidste tre år været aktiv i Arrangements- og 
Foredragsudvalget, hvor jeg blandt andet har været med til at arrangere julebanko og 
DHL. Det giver mulighed for at have en hyggelig eftermiddag eller aften, hvor det ikke 
handler om studiejob eller fremdriftsreform.
Det har alt sammen været spændende arbejde, som jeg gerne vil fortsætte med i det 
kommende foreningsår. Jeg mener, at det er vigtigt med bred repræsentation i FADL, 
og med mine tre års erfaring føler jeg, at jeg har noget at bidrage med. Jeg håber, at du 
vil stemme på mig.

Katrine Feldballe Bernholm
6. semester 

Kære medstuderende

Jeg ønsker at repræsentere dig i vores stærke fagforen-
ing. Jeg har siddet i Repræsentantskabet det sidste år 
– og sikke et år! FADL har i det forgangne år forhandlet 
overenskomster, hvor jeg har siddet med til at forhandle 
overenskomster for lægevikarer. Vi fik et godt resultat 
og jeg håber meget på at kunne fortsætte arbejdet med 
at sikre så mange medicinstuderende som muligt gode 
løn- og arbejdsvilkår. Vi har i Lægevikargruppen søsat 
et projekt som skal overenskomstdække medicinstu-
derende på simulationsenhederne og forhåbentlig også 
forskningsassistenter  – dette arbejde vil jeg fortsat meget 
gerne bidrage til. Med fremdriftsreformen er der kommet nye rammer for hvordan vi som 
medicinstuderende kan tage arbejde på hospitalerne og det ligger mig på sinde at få sikret 
de bedste muligheder for os. Uddannelsespolitik har også min store interesse. FADL er 
blevet en betydningsfuld spiller i debatten om fremdrift. Det har jeg arbejdet med det 
seneste år og det vil fortsat være en fokuseret del af mit arbejde. Sidst men ikke mindst vil 
jeg arbejde for at FADL bliver mere gennemsigtigt. Alt det der laves i Repræsentantskabet 
og på landsplan, skal kommunikeres bedre ud, så flere medlemmer får indblik. Jeg håber 
meget på din stemme! 

Kh Katrine

Katrine Kjær Iversen
7. semester 

Kære medstuderende 
Jeg stiller op til repræsentantskabet med det formål at 
varetage vores interesser som studerende og ikke mindst 
som vagttagere igennem vagtbureauet. Jeg vil arbejde for, 
at vores fagforening kommer til at fungere endnu bedre, end 
den gør nu, og at vi som medlemmer får mest muligt ud af 
vores kontingent - dette i form af sociale arrangementer og 
medlemsfordele, men også fordele i et bredere perspektiv. 
Jeg ser nemlig FADL som en vigtig platform og mulighed 
for os studerende at sikre os gode studie- og arbejdsvilkår 
og protestere, når de bliver presset. Der er stadigvæk masser af kampe at kæmpe med 
en femårsregel, som endnu ikke er afskaffet, en fremdriftsreform som puster os alle koldt 
i nakken samt et nyt finanslovsudspil, som indeholder nedskæringer i forskningsmidler 
samt besparelseskrav til universiteterne. 
Din stemme betyder meget for mig, og jeg vil gøre mit bedste for at repræsentere og 
varetage vores interesser.

Med håb om et godt valg
- Katrine 

Katrine Søgaard Thomsen
5. semester 

Kære FADL-medlem!
Da jeg kom ind i FADL sidste år, var det med ønsket om at 
involvere mig i den politiske kamp mod fremdriftsreformen. 
Dét ønske har jeg i høj grad fået indfriet. Jeg har deltaget i 
det spændende arbejde med at få politikerne i tale og få sat 
fremdriftsreformen på dagsordenen – og med besøg på Chris-
tiansborg og stor kampgejst, er det lykkedes! Vi skal dog i det 
næste år sørge for, at reformen forbliver højt på dagsordenen.
I det forgangne år har jeg lært ufatteligt meget om vores foren-
ing – om strukturen, om hvordan man gennemfører et stykke 
arbejde i foreningen og når et mål. Og jeg har lært, at FADL kan 
mere end at være en samlet politisk stemme for de medicinstuderende. FADL har også 
en masse at tilbyde det enkelte medlem. I det forløbne år har jeg siddet i kursusudvalget, 
som sikrer at der bliver holdt kvalitetsrige kurser for medlemmerne – det arbejde ønsker 
jeg at fortsætte i det kommende foreningsår. 
Jeg håber meget, at jeg får lov til at bruge min erhvervede viden om og erfaring i fore-
ningen på at at involvere mig yderligere i både det politiske arbejde og i arbejdet for det 
enkelte medlem. Tak for opmærksomheden!
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Niels Bjørn Dalsgaard
3. semester

Kære medstuderende,
Jeg stiller op til FADLs repræsentantskab for første gang. De 
sidste par år har repræsentantskabet knoklet hårdt for, at os 
medicinstuderende har de absolut bedste vilkår. Jeg stiller op 
med et ønske om at trække min del af læsset. 
FADL er afhængig af sine medlemmer, og en vigtig sag for mig er, 
at FADLs medlemstal stiger. Jeg vil være med til at skabe mere opmærksomhed på, hvor 
heldige vi er at have en fagforening, der varetager vores interesser, samt hvilke muligheder 
og fordele det medfører at være medlem. Jeg vil være med til skabe et socialt forum på 
tværs af semestrene, der styrker vores fællesskab. Herved kan FADL fortsætter arbejdet, 
og vi studerende kan solidarisk stå stærkt sammen.
 Arbejdet som ”Repper” lyder udfordrende og spændende, og jeg er sikker på, at jeg vil 
være i stand til at sætte mit præg på diskussionen.
 Jeg håber, at i vil give mig jeres stemme, så jeg kan give mit bidrag og deltage aktivt i 
arbejdet for vores fælles sag!

De venligste hilsner,
Niels Bjørn Dalsgaard

Kristian Mosfeldt Jeppesen
Forsker efter 5. semester 

Jeg hedder Kristian, og er halvvejs i et forskningsår mellem 5. og 
6. semester. Jeg stiller igen i år op til Repræsentantskabet, efter at 
jeg i det seneste år har siddet som suppleant. I det forløbende år 
har jeg blandt andet engageret mig i FADL Københavns Kursusud-
valg. Jeg har ambitioner for, at vi skal arbejde på at tilbyde endnu 
flere relevante kurser, også tidligere på studiet end 6. semester. 
Det arbejde i FADL jeg bruger mest tid på, er i min rolle som 
formand for FADLs nationale Arbejdsmarkedspolitiske Udvalg 
(APU). I APU afsøger vi arbejdsmarkedet, for at finde nye, relevante og spændende arbe-
jdspladser til medicinstuderende. Med din stemme lover jeg, at jeg fortsat vil gøre mit 
allerbedste for at realisere de mange potentielle muligheder. I øjeblikket arbejdes der på 
aftaler med de praktiserende læger, lægemiddelindustrien og på en aftale der gør det 
muligt for tosprogede medicinstuderende at varetage tolkebistand på landets hospitaler. 
Slutteligt håber jeg på din stemme, så jeg også fortsat kan indgå i det fagpolitiske sa-
marbejde, vi FADL har indgået med diverse politikere, for at sikre at fremdriftsreformen 
justeres og implementeres mest hensigtsmæssigt for os studerende. 

Med håbet om din stemme og en frugtbar generalforsamling.

Kristian Mosfeldt Jeppesen

Linnea Gerdes
2. semester

Jeg stiller op til FADLs repræsentantskab for første gang og går 
på 2. semester. 
Jeg mener, at FADL gør et kæmpe stykke arbejde for os medicinstu-
derende. Det har jeg i høj grad kunnet nyde godt af, ikke kun når det 
handler om vores gode overenskomst i forbindelse med SPV-vagter, 
men også sociale arrangementer i løbet af semestre. Det arbejde vil 
jeg gerne være en del af.
For mig er det vigtigt, at så mange som muligt melder sig ind i FADL, så vi kan holde fast 
i vores store organisation. Da jeg startede, fik jeg at vide, at omkring 90% var medlem af 
FADL i København, stod det til mig var det 100%. Det vil jeg arbejde hen mod. 
En stor organisation er nemlig rigtig vigtig på mange punkter og har mange fordele, 
herunder politisk indflydelse. Politisk står vi overfor udfordringer bl.a. i form af fremdriftsre-
formen og femårsreglen, hvor jeg vil gøre mit bedste, for at være talerør for os studerende.

Din stemme er vigtig, så husk at bruge den, 
Mange hilsner Linnea

Mads Koch
3. semester

Kære medstuderende
Jeg hedder Mads og stiller op til FADL repræsentantskabet for 
første gang.

Måske du kender mig, måske du ikke gør, detersåmændmindre 
vigtigt. Hvad der ervigtigt er at jeg stiller op til FADL's repræsent-
antskabogagter at bruge min tid og energii et fællesskab der giver 
til os allesammen. I denne sammenhæng ønsker jeg at give noget igen!
Jeggårpå 3.semesteroghar min daglige gang på Panum og i studenterklubben og er 
således altid tæt på detnærmiljø jeg ønsker at repræsentere og styrke. 

Jeg har gåpåmod, virkelyst og er frisk på at blive udfordret og udviklet i en fagligsam-
menhæng. Det er første gang jeg stifter bekendtskab med uddannelsespolitisk arbejde 
inden for denne skala, men magnituden af dette skræmmer mig ikke, tværtimod.
Jeg håber  at få lov tillægge et stykke arbejde for dig og mig i vores fagforening, så stem 
på mig for din og min skyld.

Bedste hilsener
Mads

Mads Marstrand Helsted
7. semester

Hej! Jeg hedder Mads Helsted, og jeg går på 7. semester.  Jeg 
stiller op til repræsentantskabet for fjerde gang. 
Jeg har i år fortsat koncentreret mig om det uddannelse-
spolitiske arbejde. Måske lagde du mærke til, at vi i foråret 
bad jer om at svare på et spørgeskema omhandlende 
forskellige forhold på studiet. Undersøgelsen spurgte ind 
til de studerendes holdning til fremdriftsreformen, stud-
iemiljø, prægraduat forskning mm. Undersøgelsen er et 
værktøj, vi kan bruge til at gøre forholdene bedre for de medicinstuderende. Derudover 
har jeg i år igen siddet med i Hovedbestyrelsen. Jeg mener, det er vigtigt at styrke FADL’s 
samarbejde på tværs af landet. 
Det er vigtigt at alle medicinstuderende står sammen i fagforeningen. Både når det drejer 
sig om at være en stærk modpart i OK-forhandlingerne, men også når vi tilkendegiver 
vores holdninger i den brede debat. Bliver jeg valgt som repræsentant igen, ser jeg frem 
til fortsat at arbejde på, at FADL er det, det har været i mange år - en STÆRK forening af 
og for medicinstuderende. 
Efter tre år har jeg kun fået endnu mere blod på tanden, så jeg håber, at du vil stemme 
på mig. Jeg vil tage opgaven seriøst og gøre mit bedste.

Maria Hilscher
Frisemester

Kære medstuderende
Mit navn er Maria Hilscher og er på frisemester. 
Jeg stiller op til repræsentantskabet i vores alles fagforening, FADL. 
Vi er meget privilegerede på medicin, da vi har vores helt egen 
fagforening, som kan støtte op om os, skaffe gode jobs og forsvare 
os, når vi føler os uretfærdig behandlet. Jeg vil gerne være med til, at 
holde den stærke position, som FADL har opbygget gennem årene 
og føre den videre, så vi fortsat kan have en god fagforening mange år frem.  

Stemmer du mig ind i Repræsentantskabet, vil jeg gøre mit bedste for at forsvare og 
kæmpe for dine og dine medstuderenes interesser som medicinstuderende. 

Marie Skougaard Nielsen
9. semester

Kære medstuderende
Det er nu tredje gang jeg stiller op til repræsentantskabet i FADL 
København. Igennem de sidste to år er lysten til at arbejde i vores 
fantastiske forening FADL og for jer som medlemmer blevet 
større og større.  Skønt at mit engagement gror, så er det dog 
fortsat vigtigt for mig at bevare en kritisk indstilling, til alt hvad 
vi foretager os  
I dette foreningsår har jeg fungeret som formand for Universitetsansattes Udvalg (tidligere 
SUG), hvor jeg har været en del af overenskomstforhandlingerne. Skønt forhandlingerne 
er afsluttede, betyder det ikke at arbejdet er slut – langt fra. Det er fundamental del af 
FADL arbejde, at alle jer medicinstuderende der er ansatte ved universiteterne, kender 
til jeres rettigheder og det er nødvendigt, at FADL også i fremtiden bliver bedre til at 
holde kontakten til jer. Vi ser fortsat mange eksempler på at overenskomsten fortolkes på 
finurlige måder, hvilket ikke er til gavn for jer ansatte – det er det arbejde, jeg brænder for.
Derudover har jeg i to år siddet med ved møderne i Hovedbestyrelsen. Det er essentielt at 
sikre det nationale samarbejde i FADL, for at vi sammen kan stå stærk i de overenskomst-
stridige og uddannelsespolitiske sager, som FADL kæmper for.

Maria Vestager
2. semester

Hej!
Jeg hedder Maria og går på 2. semester. 

For mig er det vigtigt at have en stærk fagforening - især når der 
er uro i det uddannelsespolitiske felt. Jeg vil gerne være med til at 
arbejde for, at vi som studerende samlet set får det bedst mulige ud-
dannelsesforløb fra start til slut, også med plads til andre oplevelser 
end de 30 halvårlige ECTS point.  Bl.a. derfor vil jeg gerne være en del af FADLs politiske 
arbejde og være med til at opretholde en stærk stemme i samfundsdebatten. 

I min korte tid på studiet har jeg generelt oplevet god undervisning, og det håber jeg, 
at jeg vil blive ved med i fremtiden, selvom der er varslet besparelser på uddannelse! 
Men en stærk fagforening starter indefra, og jeg synes FADL gør et fornemt stykke arbejde. 
Det har jeg massere mod på at bidrage til!  - godt valg herfra!

Kredsforeningen - VAAAAAAALG!
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Niels Frederich Rose Holm
5. semester

Kammerater!

Vi står i disse dage, med Dføj-vældets ækle effektiviseringsek-
sperimenter, i en situation underlagt et stadigt stigende pres. 
Under orwellske dæknavne er effektiviseringseksperimen-
terne ”femårsfristen” og ”fremdriftsreformen” os til stor skade. 
For følgen af disse eksperimenter er, at vi alle, med varierende 
grad af tilspidsede albuer, tvinges hurtigere og hurtigere gennem pølsefabrikken.
Min motivation for at stille op er, at jeg synes, at vi har et unikt broderskab i faget, som 
jeg lidenskabeligt ønsker at værne om. 
Eksperimenternes største offer er den mentale sundhed blandt de medicinstuderende – et 
område, hvor vi i forvejen er hårdt ramt, og hvis bedring er min mærkesag.  
Jeg er overbevist om, at vi gennem tilbagerulning eller større lempelser af førnævnte 
eksperimenter og gennem sikring af gode løn- og arbejdsvilkår, kan tilbagevinde meget 
mental overskud.
Jeg går til valg med bred erfaring inden for ungdomspolitik og bestyrelsesarbejde, og jeg 
håber, at I vil give mig mulighed for, med vilje og kampgejst, at kunne bruge mine kvaliteter 
til at varetage og repræsentere vores interesser i uddannelses- og sundhedspolitiske opgør 
såvel som i overenskomstforhandlinger.
Mit navn er Niels Frederich Rose Holm. Jeg går på 5. semester og stiller, for første gang, 
op til FADLs repræsentantskab.
Vi ses i Klubben

Olivia Schou-Lorentzen
5. semester

Hej medstuderende jeg måske, måske ikke kender, måske 
kender godt og måske dig jeg aldrig møder..
Jeg hedder Olivia og jeg går på 5. Semester. Jeg har nu siddet 
siddet i repræsentantskabet i et år og har fået rigtig meget blod 
på tanden til at gøre mere. Jeg føler, at jeg har brugt meget af 
det sidste år på at finde ud af hvad FADL er for en organisation, 
og jeg har en tro på, at ved blive stemt ind igen ville kunne 
køre et endnu større stykke arbejde, gerne ved at fortsætte med at gøre en forskel på de 
videreuddannelsesmuligheder vi har som studerende og hvorledes vi som studerende 
kan blive et endnu bedre supplement til sundhedsvæsenet både mens vi studerer men 
også så vi kommer ud som de allerbedst mulige læger! 
Husk at stemme – det er vigtigt for den demokratiske proces! 

Gæt engang - valg

Ossian Nilaus Gundel
Forsker efter 4. semester 

Fremdriftsreformen
Er desværre blevet en etableret del af universitet. 
I mit forgange år i repræsentantskabet har jeg lagt meget 
energi i at gøre de problematikker, fremdriftsreformen skaber 
for os medicinstuderende, klart overfor landets uddannelse-
spolitikere. Det var derfor en sejr at uddannelsesminister 
Esben kom forbi FADL-huset til en dialog om reformen. At 
ministeren anerkender vores situation er desværre ikke nok 
hvis ikke han handler. Arbejdet er derfor ikke færdigt endnu!

I det kommende år vil jeg fortsat og i højere grad være med til at lægge pres på uddan-
nelsespolitikerne og ministeren. Så vi studerende stadig får mulighed for fleksibilitet og 
orlov på studiet til lægevikariater og forskning.

Overenskomsten
Oven på vellykkede overenskomstforhandlinger, mangler der dog noget. De medicinstu-
derende der arbejder på simulationsenhederne fik ikke en overenskomst. Men vi er i gang! 
Der ligger et kæmpe arbejde i nærmeste fremtid med at forhandle en overenskomst for 
simulationsenhederne - dette arbejde vil jeg utroligt gerne fortsætte i det kommende år, 
så ALLE medicinstuderende er sikret ordentlige vilkår og god løn.

FADLtolken
Tosprogede medicinstuderende besidder værdifulde-kompetencer, som kan bruges ift. 
tolkning for patienter – der er udfordringer på vejen før FADLtolken lykkes, udfordringer 
jeg ser frem til at løse, så FADLtolken kan opstarter i 2016.

Patrick Fitzgerald
3. semester 

Jeg er 3. semesterstuderende, og har før jeg startede medicin-
studiet arbejdet først som håndværker og dernæst i Forsvaret. 
Jeg har i mit liv før studiet erfaret, hvor vigtigt det er at være en 
del af en stærk fagforening. Jeg har arbejdet både under gode 
og dårlige overenskomster og oplevet den markante forskel. 
Jeg har set, hvad man kan opnå ved at stå sammen, og jeg har 
også set det modsatte. I FADL har der været nole rigtig dygtige 
kræfter, som har givet os medicinstuderende rigtig gode vilkår, 
og jeg vil gerne være med til at sørge for, at vi blive ved med at 
have det sådan, og om muligt at skabe nogle endnu bedre rammer for vores arbejde og 
studie. Derfor stiller jeg op til Repræsentantskabsvalget.

Peder Emil Warming
12. semester

Kære medlem
Jeg har været medlem af repræsentantskabet de sidste fem år, 
men det er med vemod, at jeg må sige, at der ikke er meget 
fremtid i at stemme på mig i år. Jeg går på 12. semester og har 
derfor kun nogle få måneder tilbage på studiet. Jeg genop-
stiller alligevel fordi jeg gerne vil sikre en god overlevering til 
det næste stærke hold repræsentanter, og håber derfor, at du 
som medlem, stemmer på en god blanding af nye og gamle 
kræfter for at sikre et godt FADL mange år frem.
For mig er det vigtigt, at vi har en stærk fagforening. Det er 
vigtigt, at vi er mange som står sammen idet det er den eneste mulighed for at kunne tale 
med tilstrækkelig kraft når vi som studerende har en fælles sag at kæmpe for. Fællesskabet 
er også den eneste måde vi kan løfte opgaven med at sikre ordentlige overenskomster 
for dig når du arbejder som SPV/VT, lægevikar eller studenteransat.
Jeg vil til slut opfordre dig til at læse de forskellige valgtekster og sætte dit kryds ud for 
de kandidater, du mener, kan repræsentere dig bedst, i det næste år.

Pelle Petersen
11. semester 

Kære Medlemmer! Jeg stiller op til repræsentantskabet 
for 6. gang og er fortsat drevet af en lyst til at videreføre 
foreningen, som de sidste par år har bevist den kan være 
med til at få de medicinstuderenes dagsorden i medierne 
og helt ind på Christiansborg.

Mine mærkesager
1. Overenskomst: 5 år har jeg arbejdet som en fast del af 
overenskomstudvalget og forhandlet overenskomst  11, 13 
samt igen i 15. For mig er kampen for den gode løn og ordentlige arbejdsforhold utrolig 
interessant og rygraden for os som fagforening.  
2. Forlag: Igennem de sidste 5 år har jeg siddet som næstformand i Forlagets bestyrelse 
og herigennem været med til at præge den strategiske linje i forlaget, som sikrer at har 
nået et niveau hvor vi kan konkurrerer med de engelske titler.
3. Uddannelse: Det er her vi har udmærket os meget de sidste år og jeg vil fortsat arbejde 
på at forbedre vores vilkår hvad angår både pre- og postgraduat uddanelse.

Aktuelt har jeg forskningsår efter 11. sem jeg kan være aktiv indtil sommeren 2016. Jeg 
håber på jeres stemme og vil gøre mit bedste for at arbejde hårdt samt overlevere den 
viden jeg har opnået i min tid i foreningen.

Sebastian M. Krog
8. semester

Kære medlem,
Vi er utroligt privilegerede som medicinstuderende 
i Danmark i at have en fagforening, der kæmper for 
vores rettigheder og vilkår. Men en fagforening kan 
ikke overleve uden hårdt arbejde og bidrag fra dets 
medlemmer. Jeg stiller op som repræsentant, fordi 
jeg tror på fagforeninger, og fordi jeg tror på at vi 
med FADL kan stå stærkere sammen. Jeg vil gerne 
gøre mit, for at sikre at FADL forbliver en styrke for 
alle medicinstuderende.
Det er vigtigt for mig, at FADL fortsat arbejder med 
studenterpolitik på landsplan. Medicinstuderende 
står med nye udfordringer på universiteterne med 
fremdriftsreformen – her er det kritisk, at FADL giver 
den støtte, de har mulighed for til deres medlemmer. FADL skal altid stå ved de studerendes 
side, og det er essentielt, at medlemmerne kan mærke, at FADLs indflydelse og arbejde 
virker og har betydning.
Min vision er et FADL, som alle medicinstuderende kan føle stolthed over at være medlem 
af. Et FADL som arbejder hårdt for deres medlemmer og for at styrke fællesskabet. Store 
ord er nemme at bruge, men sværere at leve op til. Ikke desto mindre viser det de værdier, 
jeg vil stå for og kæmpe for som repræsentant.

Med venlig hilsen,
Sebastian Krog
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Thomas Jessen Bjerregaard
3. semester

FADL er lidt af et unikum i dansk studenterpolitik: En or-
ganisation, der taler på vegne af de medicinstuderende 
uafhængigt af universiteterne. På dette fundament har 
FADL opbygget et tårn af gode arbejdsvilkår og effektiv 
interessevaretagelse for de medicinstuderende. Derudover 
fungerer FADL som vores alles ansigt udadtil: det er ikke 
ligegyldigt, hvad de medicinstuderende i samlet front mener 
i den offentlige debat.

Dette arbejde kræver en gruppe engagerede ildsjæle, der 
lægger kræfter i at styre FADL i den rigtige retning. Denne 
gruppe vil jeg - med din stemme - gerne være en del af, og jeg vil arbejde hårdt for at 
gøre mig fortjent til din tillid.

Som din repræsentant i FADL vil jeg arbejde for at udbygge de gode forhold, vi som 
medicinstuderende lever under. OK15 var en succes, vi kan nyde godt af de kommende 
år, men der er altid udfordringer at tage fat på. FADLs forlag skal fortsat udgive solide 
alternativer til de traditionelle pensumbøger. Vi kan gøre endnu mere for at sætte fokus 
på de studerendes mentale sundhed. Endelig skal FADL naturligvis fungere som en kritisk 
og kraftig stemme ifm. studiefremdriftsreformen.

Om det bliver på mig eller ej, så husk at bruge din ret: Stem!

Thomas Svare Ehlers
10. semester

Kære medlem

Jeg har siden 2013 siddet som formand i 
Københavns Kredsforening, men fratræder i år 
dette hverv, da jeg er blevet valgt som formand 
i FADLs hovedforening. Jeg håber dog stadig at 
få lov til at bidrage til det politiske arbejde i FADL 
København, hvorfor jeg genopstiller til
repræsentantskabet. Jeg har mange erfaringer 
fra formandsarbejdet i kredsen, men også fra det 
nationalpolitiske arbejde i FADL, som jeg mener 
repræsentantskabet kan gøre god brug af. Jeg 
har i det forgangne år været særlig stolt over den indsats FADL, især FADL København, har 
gjort overfor fremdriftsreformen. Det er et arbejde jeg fortsat ønsker at bidrage til både 
lokalt og nationalt, da det i den kommende tid bliver særligt vigtigtat belyse de negative 
konsekvenser af reformen fra et lægestuderende-perspektiv. 

Jeg har oplevet foreningens problemstillinger i forbindelse med opsplittelsen mellem 
vagtbureau og fagforening og ønsker fortsat at styrke kommunikationen til medlem-
merne og gøre alle studerende klar over hvor vigtig en rolle FADL spiller i deres studieliv 
samt at understrege vigtigheden af at være medlem i vores forening. Slutteligt ønsker 
jeg at have føling med det lokalpolitiske arbejde selvom mit primære politiske arbejde 
fremover vil ligge på nationalt plan. 

Mvh. Thomas Ehlers

Tobias Berg 
4. semester

Kære medicinstuderende,
Jeg stiller op til FADLs repræsentantskab for anden gang, og 
vil rigtig gerne genvælges.
Jeg synes at FADL gør et rigtigt godt stykke arbejde for 
os. FADL tilbyder kurser, arrangementer, medlemsfordele 
og meget andet – og jeg vil gerne være med til fortsat at 
sikre dette – for både nuværende og kommende medicin-
studerende. 
I den tid jeg har været med i Københavns repræsentant-
skab, har jeg blandt andet siddet i vores lokale medlemsfordelsudvalg og været med 
til at få en masse spændende rabatter på plads – senest min personlige favorit, det nye 
spisested: Grisen.
Derudover har jeg også siddet i Hovedbestyrelsen, og især her, har jeg fået øjnene op 
for hvordan man kan forbedre de medicinsstuderendes vilkår – ikke bare i København 
– men i hele landet.

Hvis I stemmer mig ind i repræsentantskabet, vil jeg forsætte med at kæmpe for, at vi 
fortsat har en fagforening, som kan stå stærkt – og blive hørt – i de medicinstuderendes 
store og små problematikker. 

Urd Hansen
6. semester 

Et studieliv uden Fadl? 

Nej tak. Jeg ville ikke være foruden, og jeg vil arbejde for, at 
alle medicinstuderende kan se en mening med det faglige 
arbejde og kan få glæde af det. 

Det ligger mig på sinde, at medlemmerne har en fagforen-
ing, de kan se nytte i og have gavn af, samtidig med at fag-
foreningen i sit daglige arbejde er bevidst om at varetage 
alle medlemmers rettigheder og interesser.

Jeg stiller op til repræsentantskabet for tredje gang - og 
jeg håber på din stemme.

// Urd, 6. semester

Signe Stensen
12. semester

Kære FADL-medlem
Mit navn er Signe Stensen og jeg har været repræsentant 
og bestyrelsesmedlem i FADL København og i vagtbu-
reauet i 5 år. Jeg er formand for Kursusudvalget, som ar-
rangerer FADLs kurser og jeg stiller op i år for at sikre god 
overlevering og kontinuitet i Kursusudvalgets aktiviteter. 
Jeg bidrager engageret og aktivt til repræsentantska-
bet og jeg har med mine 5 års erfaring en stor viden 
om foreningen, som jeg gerne vil give videre i det nye 
repræsentantskab. Derfor ønsker jeg at fortsætte et sidste semester i FADL København.
Jeg mener, at vi i FADL skal følge den linie, vi har lagt de seneste år:
- Vi skal fortsat kæmpe for gode vilkår for medicinstuderende på studiet og på arbejds-
markedet.
- Vi skal fortsat forsøge at få afskaffet 5års reglen, forlængelsen fra 4 til 5 år viser at det er 
muligt og at vores arbejde i FADL betaler sig.
- Vi skal fortsat have gode medlemsfordele og tilbyde relevante kurser til FADLs medlem-
mer.
- Vi skal fortsat bevillige penge til basisgrupper, revyen og rusvejledningen og dermed 
holde gang i vores gode studiemiljø på Panum

Stem på mig hvis du er enig! 

Med ønsker om endnu et godt foreningsår,
Signe Stensen

HUSK at stemme ! 
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MOKs store kapløb!
MOK glæder sig til efterårsferien! Hvorfor? Fordi vi skal ud at køre om kap med hver vores husdyr, i et 24-timers løb gennem den nye metros tunnel! Nedenfor kan I se de forskellige 
MOKeres husdyr og biler:

Albins hund "Robin", som 

elsker crack-kokain!

Dennis' hunde "Mrs. Cockburn" og 
"Mrs. Smithsonian"

Milles "hest", hr. "E.N.  Hjørning"

Andreas panda, "Pandrea"

Kaspers chimpanse, George, 
som kun kører automatgear

Eriks elefant, Idi Amin, som 
er diktator i eksil. PJs bulldog, som er fucking 

sej amerikaner, og hedder 

Dick!

Ugens skakproblem 
For all the chess lovers out there...

Ugens citat

Ugens organ-agtige blomst Ugens Per

Find den bedste 
fortsættelse for 
hvid! Hvid starter 
med at flytte.

Svar nederst på 
siden.

Svar: 1. Bxg7+ Kxg7 2. Rf7+ Kh8 3. Rxh7+ Kxh7 4. Qf7+ 
Kh8 5. Qh5+ Kg8 6. Bc4+ Kf8 7. Qf7#

Gøgl
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Den 9. oktober 2015
inviterer

IMCC København
til jubilæumsfest

fra kl. 20.00-03.00
i Studenterklubben.

Bagsiden


