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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
The Interdisciplinary Medical Technology Association
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.metascience.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
MEDICINERREVY INFOMØDE, SE S. 6

DANIEL KHAN HAR HOVEDPINE

DONAID INFOAFTEN, S. 5
INTEGRERET SUNDHED MÅNEDSMØDE, S. 6

DANIEL KHAN HAR HOVEDPINE

LAAAAAAANG FREDAGSBAR!!! HURRAA!

DANIEL KHAN HAR HOVEDPINE

SCOREBOGEN (-DANIEL) DRIKKER SIG FULDE

DANIEL KHAN HAR HOVEDPINE

TØMMERMÆND FOR DE FLESTE

DANIEL KHAN FÅR DIAGNOSTICERET
FUNKTIONEL LIDELSE

MOK DEADLINE KL. 12:00
SØNKHS KURSUS I ØNH-UNDERSØGELSE, S. 5
MÅNEDSMØDE DONAID, S. 5

ANDERS LADER SOM OM HAN VED NOGET

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

Av mit hoved! 
Spændingshovedpine!

Ingen Scorebog
for mig!

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

MoAnders Sofie

Johan
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Nikolaj Frid, 4. 
Hvad hedder den man 
lægger mellem varerne 
på indkøbsbåndet?
“Øh. Det hedder vist en 
stopper? Der er en face-
book gruppe med trolls som vil lægge 
den på langs på båndet og se hvordan 
folk reagerer.  “#OKSejt
Hvad hedder lilletåen i flertal?
"Lilletær - eller hvad? Flere lilletåer?" 
Aagård er lidt i tivl “Har man overho-
vedet flere? “Ja da. To små tær” Bliver 
også budt ind. Annarita har desuden 
ondt i sin mavesyre. Aaggård forstår 
ikke at der er nerveender i mavesyren. 
Nikolaj vil også helst besøge Kron-
borg.  

Marie-Louise 
Bøegh, 6. 
Har du 2. dags 
tømmermænd?
Tja. Fest blues.. OG 
mikrobiologi-blues. 
#FuckGramfarv-
ning. (Jep. Hun 
taler i #’s.)
Hvad er dit bedste 
fredagsbar-hack?
Husk at holde styr på diabetes-Lone. Det 
går jo altid SKIDE godt. #Blodsukkerpå23. 
Min lever har det tilgengæld dårligt.. Og jeg 
har tremor i dag.
Kronborg eller Frederiksborg Slot?
Hahaha. Det i Gilleleje! (??). Jeg vil til 
Kronborg. Hillerød taber ALTID min ven. 
#Lyskrydsfejde #nemt.
Funfact! Jeg har verdens største lilletånegl!

Mathias Aagård, 5. 
Du vinder 1 års forbrug 
af rengøringsmiddel - 
hvad vælger du?
"Jeg bruger så lidt af no-
get som helst.. Toiletrens. 
Ja helt sikkert toiletrens." 
Hvad er dit bedste tøm-
mermands
hack?
"Træning.. Lever-træning."
Er du så i god form?
"Den har aldrig været bedre. Eller større."
Har du set Rasmus Bloms studiekort?
"Ja! Det ligger vist på pharma." 

Tobias Arleth, 6. 
På en skala fra -10 til sur, 
hvad er du så lige nu? 
#HanerDJ. 
"Jeg er 1. Det har været en 
god mandag. 
Men det regner. "
Kronborg eller 
Frederiksborg slot?

"Kronborg. 

Altid."

Anna og Zerlina, 3. 
Har I tid til det her? 
nej. 
Okay. Hvordan har I det med at Brange-
lina er gået fra hinanden?
Ej. Det er SÅ trist. Stakkels børn. Vi havde 
om dem i genetik. Hun har fået fjernet sine 
bryster. ja. 
2x Kronborg. Btw. 

Søren Binder, 12. 
Hvilket rengøringsmiddel ville du 
vælge hvis du vandt et års forbrug?
"En thailandsk stuepige." 
Kronbrog eller Frederiksborg Slot?
Selvfølgelig Kronborg
Hvorfor kan du ikke tragte?
“Livet er ikke en spurt, men et mara-
thon.”
Så du kan godt lide livet?
Ja, mit Wifi-pasword er noget happy-go-lucky jeg 
ikke kan huske. Binder har også valgt Kronborg.

Tobias Berg, 6. 
Hvorfor har du 
rødt hår?
Jeg tabte et væd-
demål. Peniciillin 
allergi er IKKE 
type 2. Men det 
skulle egenligt have 
været sort. Aldi i 
Grenå havde kun 
Mahogony Brown 
- og jeg har åbenbart rødt pigment i 
mit hår. Så nu er jeg ginger.
Kronborg eller det der slot i Hill-
erød?
Hillerød. Men det er kun fordi jeg 
kunne besøge min familie samtidigt.

Thora Bækkeskov, 2. 
Hvad er det værste ved 
mandage?
At stå tidligt op. Ligesom 
alle andre dage.
Hører ananas hjemme på 
en pizza? 
Det er den vigtigste ingre-
diens!! Det skal bare på.

MOK
s

POP

Anna var nødt til at gå fordi hun går på 3. Det er Astrid. 

MOK har været ude og spørge folket 
på Panums gader, om samfundsaktuelle 
emner. 

Bliv klogere på dine lidelsesfæller og 
deres holdninger til bl.a. ananas og 
Kronborg.

Du kan desuden finde ud af hvem ejeren 
af verdens største lilletå-negl er, samt 
hvad lilletåen egenligt hedder i flertal. 

- Sofie/MOK.red (Og lidt Erik.. Men ikke så meget.)
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Forsøgspersoner til videnskabeligt forsøg søges

Yngre utrænede kvinder
Med alderen mister mennesket muskelstyrke og muskelmasse, som kan give store 
udfordringer i form af nedsat livskvalitet og nedsat evne til at klare sig selv. Hvilke speci-
fikke mekanismer der ligger bag det aldersrelaterede muskeltab er, især hos kvinder, 
ikke fastlagt. Derfor er vi interesserede i at undersøge, hvad der sker i kvinders muskler 
når de træner en enkelt gang. Dette forsøg kan give os ny viden om, hvilken påvirkning 
alder har på musklerne. 

Forsøg:
Forsøget løber over fem dage, og inkluderer to forsøgsdage. Forsøgspersonerne skal lave ét 
træningspas med tung styrketræning, og fem dage efter skal der tages muskelvævsprøver 
i låret. På begge dage tages der også blodprøver.
Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden.

Krav til dig:
• Kvinde med alder mellem 20-30 år
• Normal- eller let overvægtig (BMI 20-30)
• Generelt rask
• Ikke-ryger
• Utrænet

Du får:
• Honorar for din deltagelse

Interesseret? – Kontakt:
Cecilie Jæger Leidesdorff Bechshøft, MSc, Ph.D. stud.
Telefon: 2028 7752, på hverdage mellem kl. 9 og 15.
E-mail: Cecilie.jaeger.bechshoeft@regionh.dk

Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23, Bygning 8, 1 sal.
2400 København NV
www.ismc.dk

Journalholdet, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet

Vi søger 1-2 nye kolleger til vores lille journalhold med start i november 2016. 

Neurokirurgisk klinik på Rigshospitalet er én af de største neurokirurgiske behandling-
senheder i Europa og udreder, behandler og plejer patienter med sygdomme i hjernen, 
der kræver kirurgiske indgreb. 

Arbejdsopgaverne vil hovedsagligt være journalskrivning af indlæggelses- og elektive 
journaler i afdelingens ambulatorium inklusiv præoperativ vurdering og optimering, men 
vi går også stuegang på sengeafsnit efter behov, og hvis man har lyst, er der mulighed 
for at deltage i afdelingens øvrige aktiviteter.

Arbejdstiden er som udgangspunkt 07.00-15.00 på hverdage. Der er ingen aften-, week-
end- eller helligdagsvagter og ingen bagvagtsordning. Løn efter FADL overenskomst. 
Oplæring vil ske sammen med et af holdets øvrige medlemmer på to lønnede følgevagter. 

Krav: 
- Gennemført neurologisk klinikophold på 10. semester inden ansættelse. 
- Du kan tage 3-4 vagter om måneden. 

Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og håndtere tidspres. Da vi kun er seks 
personer på holdet og alle på den sidste del af studiet, vægtes det højt, at du er mødestabil 
og udviser fleksibilitet i forhold til vagtplanlægningen.
Det er en fordel hvis du har erfaring med at håndtere patienter i krise, og du skal være 
forberedt på at være tovholder på tværs af faggrupper og specialer. 

Vi holder holdmøde cirka én gang om måneden og plejer at spise sammen, og vi søger 
nye kolleger, der har lyst til at være en del af et lille, socialt hold. 

Motiveret ansøgning på  max. én side og CV sendes til holdleder Anne-Sophie Fenger på 
gpw469@alumni.ku.dk senest den 5. oktober. 
Du er velkommen til at kontakte Anne-Sophie på ovenstående mail for mere information.

 Kommende arrangementer i AKS 
- Aktiv Kardiologi for Studerende. 

AKS er en basisgruppe for studerende med interesse for det kardiologiske speciale. 
Hold øje med vores facebookside hvor vi løbende vil poste efterårets arrangementer. 

Her er efterårets kommende arrangementer og kurser:

Tirsdag den 18. Oktober – Næste månedsmøde. 

Vi vil gerne invitere alle kardiologiinteresserede studerende til vores næste månedsmøde, 
hvor vi vil ligge sidste hånd på efterårets arrangementer. Find eventet på Facebook-gruppen.
Der vil være pizza til alle fremmødte. 

Ekko-kardiografi kursus – afholdes start november 

Et af vores mest populære kurser, afholder vi igen dette semester på Gentofte hospital i 
samarbejde med deres dygtige undervisere. En unik mulighed for hands-on erfaring. Vi 
er ved at fastsætte endelig  dato for kurset, og vi poster Facebook event og i MOK når der 
åbnes for tilmelding. 
Kurset kræver medlemskab af AKS,  se facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi for Studer-
ende" for indmeldelse.

Torsdag den 8. December kl 16-19 - Kursus i Praktisk Kardiologi.

Dette kursus i praktisk kardiologi er for studerende der har lyst til at vide mere om akutte 
tilstande og behandling af disse.  Kurset vil bestå af en gennemgang af AKS, hjertesvigt og 
farlige arytmier, således yderst eksamensrelevant for både 7., 8. og 9. semester, samt andre 
der trænger til en genopfrisker eller er ekstra nysgerrige!
 Kurset afholdes torsdag den 8. December kl 16-19 i pavillonen på Panum. Lokale oplyses 
senere.  Kurset kræver medlemsskab af  AKS,  se facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi 
for Studerende" for indmeldelse. 

Intro til Hjerte Lunge – Gratis 1. Semesters eksamensforberedende kursus. 

I december afholder vi vores gratis kursus for 1. Semester, som har til formål at klæde jer 
godt på, til spørgsmålene i Hjerte & Lunge pensum, ved jeres første eksamen her på Panum.  
Hold øje med MOK og vores Facebook gruppe. Kurset er gratis og kræver ikke medlemsskab. 
 

EKG I - Lær at tolke et EKG! 

En introduktion til det almindelige EKG og hvad man skal holde øje med som stud.med. i 
klinikken. Dette kursus gennemgår den basale EKG tolkning, og er eksamensrelevant for 
blandt andet 4. Semester og 7. Semester. Kurset afholdes i januar og kræver medlemsskab 
af  AKS,  se facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende" for indmeldelse. 

EKG II – Kursus i avanceret EKG tolkning. 

Kurset vil bestå af en gennemgang af de mest almindelige patologiske EKG'er og er således 
yderst eksamensrelevant for både 8. og 9. semester, samt andre der trænger til en genop-
frisker eller er ekstra nysgerrige! Kurset afholdes i januar og kræver medlemsskab af  AKS,  
se facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende" for indmeldelse. 

Jobopslag

Stort forskningsprojekt på Bispebjerg Hospital kardiologiske afdeling søger en Kardiologi-
interesseret studerende som har lyst til et fritidsjob med at analysere EKKO'er. 
Vi skal have analyseret ca 400 patient EKKO - strain målinger. Jobbet er fleksibelt, men man 
skal gerne ligge ca 10 timer om ugen. Jobbet er med opstart hurtigst muligt. Erfaring er 
ikke nødvendigt. Kontakt Marie Michelsen ved interesse på marie.m.michelsen@gmail.com

Vi håber på at se dig!
<3 fra AKS
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Kursus i basal øre-næse-hals undersøgelse
Kursisterne vil få et spændende indblik i hvordan man systematisk laver en ØNH un-
dersøgelse af ansigt, ører, næse, hals og mund. Kurset er egnet til lægestuderende på 
de kliniske semestre og kan evt. bruges som et supplement forud for eksamen i ØNH.
Undervisningen vil tage udgangspunkt i en fokuseret anamnese og give eksempler på 
patologi i øre, næse, hals og mund. Du vil i blandt andet lære hvordan man udfører en 
otoskopi og behandler epistaxis (næseblødning).
Kurset starter med en teoretisk gennemgang efterfulgt af afprøvning af undersøgel-
sesteknikkerne på hinanden. SØNHKS og Rigshospitalets ØNH-afdeling stiller relevant 
udstyr til rådighed.
Der er 20 pladser og SØNHKS medlemmer har fortrinsret.

HVORNÅR: Mandag den 10. oktober fra kl. 17-20.
HVOR: Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgiske klinik F 2071, opgang 2, 7. sal
PRIS: 50 kr som betales kontant på dagen
TILMELDING:  Åbner tirsdag den 4. oktober kl. 20 på vores hjemmeside, www.soenhks.
dk/kurser/basale-onh-undersogelsesteknikker/

Tour de Chirurgie – Øre-næse-hals-kirurgi
Hvordan ser arbejdsdagen for en ØNH-kirurg ud? 
Hvem er de ØNH-kirurgiske patienter? Hvordan 
sikrer du dig introstilling? Og hvad skal der til for 
at få hoveduddannelse i ØNH? 
Grethe Samuelsen, overlæge ved Hillerød hospi-
tal, besvarer disse og flere spørgsmål til Tour de 
Chirurgie i ØNH-kirugi ONSDAG DEN 19. OKTOBER 
klokken 17.15 til 18.30 på Panum (lokale 21.2.26). 
Følg med på facebook for yderligere information.

Med venlig hilsen
Os i Studerendes Øre-Næse-Hals-kirurgiske Selskab

Basic Plastikkirurgisk Suturkursus!

Sæt kryds i kalenderen onsdag 12/10 kl. 16! Går du med en plastikkirurg i maven, eller vil 
du bare lære at suturere fint som kirurg? Vi afholder efterårets første kursus når vi tager hul 
på vores plastikkirurgiske Basic Sutur 1. Så skynd dig ind på vores 
Facebookside (Studerendes Plastikkirurgiske Selskab - SPLAS) 
og tilmeld dig kurset. Info om lokale følger snarest. Der er ikke 
noget krav om semester, og kurset egner sig for alle som ikke 
har den store suturerfaring.

Vi glæder os til at se dig!
SPLAS

BLIV KLOGERE PÅ ORGANDONATION

I forbindelse med at Danmark deltager i international organdonationsdag 2016, afholder 
Donaid - i samarbejde med Forniks og Cogita - et stort arrangement for at sætte fokus på 
organdonation; herunder etik, hjernedødskriteriet og en personlig beretning.

Herlighederne løber af stablen torsdag den 6. oktober fra kl 17-20 på Panum Instituttet 
i Hannover auditoriet.

Program:
17.00.17.15: Introduktion 
17.15-18.00: Foredrag ved Peter Rossel, lektor emeritus på SUND
18.00-18.45: Foredrag ved Niels Agerlin, overlæge og klinisk lektor på Neurokirurgisk 
klinik, Rigshospitalet
18.45-19.00: Kaffepause
19.00-19.45: Foredrag med personlig historie fra medlem af Info-teamet
19.45-20.00: Afslutning og præmieuddeling

Udover det spændende indhold, vil der være gratis kaffe og kage, goodiebags til de hur-
tige, samt en konkurrence hvor man kan vinde lækre præmier som bøger og cykelhjelme.
Så hvis du synes organdonation, etik og neurologi er super spændende, eller hvis du elsker 
kage og gratis ting - kom til vores foredrag og tag gerne en ven med!

Find arrangementet på facebook: “Foredrag om organdonation KBH”

NB: arrangementet henvender sig primært til 
studerende på Panum, men udefrakommende er 
også meget velkomne (i så fald skal man dog være 
på Panum før kl. 17, da dørene lukker)

Oktober-månedsmøde i DONAID

Fik du snakket med de søde Donaid’ere til basisgruppebazaren? Ellers får du muligheden 
nu! Donaid holder nemlig månedsmøde
Det kommer til at foregå d. 10/10 kl. 17 i Studenterhuset.

Hvad laver vi i Donaid?
Donaid er en IMCC undergruppe, der ønsker at skabe mere fokus på organdonation og 
som opfordrer folk til at tage stilling. Dette gøres primært ved undervisning på gymnasier, 
hvor vi diskuterer hjernedød, transplantationsproces og etik. Derudover arrangerer vi 
foredrag og deltager i events såsom international donordag. 
Så hvis du går rundt med en lille underviser i maven, kunne Donaid måske være noget 
for dig!

Big Brother is killing you!

Hvorfor aborterer nogle igen og igen?
Hvordan behandler man kvinder med gentagne graviditetstab?
Hvordan støtter man parrene i deres kamp om babyen?

Kom og hør mere om Abortus Habitualis den 26. oktober kl 16.30 i lokale 42.0.15, når GO 
inviterer til temamånedsmøde.
Henriette Svarre Nielsen, overlæge og dr.med. fra Rigshospitalet vil gøre os klogere på 
aborter, fertilitet, og om det virkelig kan passe at 'big brother is killing you'. Oplægget er til-
rettelagt, så alle semestre kan være med. Så tag din læsemakker under armen og kom glad!

Vi sørger som altid for lækre snacks, varm kaffe og god stemning.

KH GO

Semesterplakat – EFTERÅR 16
 
26. oktober
Temamånedsmøde: 
Abortus Habitualis

13. oktober kl. 12.30-16.30
Karrieredag m. FYGO
Quiz, placenta og kage

November
Kursus: Akut obstetrik

15. november
Debatforedrag med PIPPI
Præmaturitet

December
Temamånedsmøde
+ julehygge

Hold øje med plakater og facebookevents for præcise datoer
Vi glæder os til at se dig!

Find os på Facebook:
GO København - Medicinstuderende med interesse i gynækologi og obstetrik

Interesserer du dig for Israel?

Så er det nu, du har chancen for at få at opleve den israelske kultur på egen hånd!
Den 7. november får IMCC Exchange og Research Exchange nemlig en israelsk medicinstu-
derende til København. Han får brug for en kontaktperson og en bolig. Hvis du udlejer et 
værelse til en ham i 4 uger, får du et honorar på 2300,- . De eneste krav er, at den studerende 
har adgang til køkken, bad og selvfølgelig en seng/sofa. 
Interesseret? Så kontakt nedenstående mails:
Buddy.exchangecph@gmail.com
Bolig.exchange.copenhagen@gmail.com

Mange hilsner
IMCC Exchange og Research Exchange i København

Stetoskopet

Vi er overvældede og beærede over at mere end 2000 
af jer lyttede med for to uger siden, da vi fik taget vores 
podcast-mødom. I lørdags havde vi så endelig samlet 
mod til endnu en omgang og andet program er i luften.

Udsendelsen handler om de udfordringer man står med 
som læge, i mødet med asylansøgere og hvordan det 
danske sundhedsvæsen ser ud, når man er flygtet fra 
Syrien til Danmark. For at sige det på godt gammeldags 
jysk, så synes vi slet ikke det er blevet dårligt. Vi har 
både været ude og interviewe Janaki, som er psykiater 
i Sandholm-lejren og vi har interviewet Fatmah, som forlod Syrien med sin mand og 6 
af deres 12 børn, og nu har fået midlertidig opholdstilladelse i Danmark. 

Så find os på Facebook, iTunes eller Soundcloud, og put Stetoskopet i ørene.
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Integreret Sundhed månedsmøde
Tid: 6. oktober kl 16.15
Sted: Studenterhuset, Store Mødelokale. 

Som oplæg til mødet vil Sofie fortælle om sit kanditatprojekt omhandlende Fibromyalgi-
patienters brug af selvhjælpsmetoder og Ekhart Tolle's smertebegreber. 

Om Integreret Sundhed København:

Formål: 
- At udbrede kendskab til integreret medicin og KAM primært for studerende i fremtidigt 
sundhedsfagligt virke.
- At skabe et debat og oplysningsforum for sundhed, sygdom og integreret medicin.
- At skabe dialog mellem behandlingssystemer.

Definition:
Integreret sundhed kombinerer den evidensbaserede medicin med elementer fra den 
alternative medicin. I højere grad betragter man inden for integreret sundhed men-
neskekroppen som en helhed og fokus er på sundhed og forebyggelse mere end på selve 
sygdomsbehandlingen. Patient-behandler forholdet sættes højt.

Har du lyst til at være aktiv inden for gruppen og være med til udtænkning og planlægn-
ing af arrangementer og workshops, så anmod om medlemsskab af gruppen Integreret 
Sundhed Medlemsgruppe eller har du andre spørgsmål, så send os en mail:

ISundKBH@gmail.com

UDDANNELSESWEEKEND EFTERÅR 2016!
Er du vild med førstehjælp, udfordringer og fart over feltet? så tilmeld dig Førstehjælp For 
Folkeskolers uddannelsesweekend! Vi afholder uddannelsesweekend d. 22.-23. oktober, og 
vi glæder os til at uddanne en masse nye gæve FFF’ere. Det hele foregår i studenterhuset, 
lige ved siden af Panum! 

Weekenden vil byde på faglige oplæg, cases samt masser af godt selskab. I løbet af week-
enden har du yderligere rig mulighed for at tilslutte dig FFF-fællesskabet. Sug til dig af ny 
(eller kendt) viden, og få en kanon start i Panums fedeste basisgruppe! 

Tjek Facebookeventet ”Uddannelsesweekend FFF København – E2016” for mere informa-
tion og tilmeld dig og din læsemakker! 

Vi glæder os til at se DIG! 

Revy infomøde!

Kunne du tænke dig at være med i medicinerrevyen så duk op til vores infomøde d 5/10 
kl 16 i klubben og hør mere. Alle er velkomne og der vil være kage.

Vi glæder os til at møde jer!

SÅRBEHANDLING

Hans Gottlieb, sår-guy og overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling Herlev, kommer og 
fortæller om sår og sårbehandling. Så hvis du ligesom os ikke kan få nok af purulente 
ooey gooey sår, eller måske blot kan se det fornuftige i at vide noget om sårbehandling, 
så kom forbi Panum den 26. oktober kl. 17.00. 

Husk at like vores facebookside og bliv opdateret ift. lokalespecifikationer og andre fede 
begivenheder. 

www.facebook.com/portoskbh/

Som altid vil der være kaffe og kage.

PORTOS

The School of Global Health and SUND Innovation Hub from the University of 
Copenhagen, have together with the WHO Europe created a second edition of the 
Global Health Case Challenge – this time on Antibiotic Resistance.
 
We invite students to join the case challenge and the fight against antibiotic resistance 
and kindly ask you to assist us in reaching out to them. 
 
Kindly share this opportunity with students and your network via student fora, relevant 
lecturers, staff and social media, online fora, et cetera, as you see fit. 
 
To make sharing easy we suggest that you share the basic information about the event 
or the full description of the event below, as you prefer:
 
BASIC INFORMATION ABOUT THE EVENT:
The Global Health Case Challenge 2016 – Antibiotic Resistance (17-18 Nov)
For more information and SIGN UP go to: http://globalhealth.ku.dk/ghcc. You can also 
join our Facebook event and Matchmaking Group.
Submit a team application latest the 20th of October to join the event in Copenhagen, 
Denmark.
 
FULL DESCRIPTION OF THE EVENT:
The School of Global Health and SUND Innovation Hub, the University of Copenhagen, 
and the WHO Europe invite you to join the fight against antibiotic resistance:
 
The Global Health Case Challenge 2016 – Antibiotic Resistance (17–18 Nov)
For detailed information and SIGN UP go to: http://globalhealth.ku.dk/ghcc. You can also 
join our Facebook event and Matchmaking Group.
Submit a team application to join the event latest the 20th of October.
 
In collaboration with the WHO Europe and the EIT Health Campus programme, the Uni-
versity of Copenhagen proudly presents the Global Health Case Challenge on Antibiotic 
Resistance, 2016 (17th and 18th of November). The event is arranged and hosted by the 
School of Global Health, SUND Innovation Hub and the Section for General Practice at 
the Faculty of Health and Medical Sciences.
 
Students from six universities are invited to help the WHO Europe find solutions to one of 
the world's greatest health challenges. The selected teams will work on their solutions in 
Copenhagen on the 17th and 18th of November and one team's solution will be singled 
out as the case winner.

Kære Medicinstuderende

Du invitereshermedtilMedicinerRådetsgeneralforsamling
Generalforsamlingen finder stedonsdag d. 12.oktober kl 17.00 istudenterklubbenpå-
Panum.
GeneralforsamlingenerMedicinerRådetsøverstemyndighedogpågeneralforsamlin-
gennedsættesbestyrelsen, og der vælgesrepræsentantertileksterneog interne nævn, 
råd, bestyrelserogudvalg.
Komogfåindflydelsepå, hvem der skalrepræsentere dig sommedicinstuderendei 2017.
Påfacebook finder du eventet, hvor du gernemåtilmelde dig, hvis du kommer.
Forslagtilbehandling under dagsordenenspunkt 5 ellerforslagtilvedtægtsændringer-
skalværebestyrelsenihændesenest 5 dageindengeneralforsamlingen.
Bestyrelsenoffentliggørsådanneforslagpåfagrådetsmailinglisteførgeneralforsamlinge-
nafholdes.

Vi glæderostil at se mange afJertil en spændendegeneralforsamling
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 klinisk rejsehold
 Valg til VBK-udvalget
 Valg til bachelorudvalget
 Valg til MOK’s bestyrelse
 Valg til ansættelsesudvalget
 Valg til Uddannelsespolitisk udvalg 
 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)
10. Valg til interne udvalg
 PR-udvalg
 Valg-udvalg
 AMEE-udvalget
 Fundraiser-udvalget
 Fest og Hyggeudvalget
11. Eventuelt
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Frederiksborg Slot VS Kronborg Slot
• Udførende konge: Kong Christian IV
• Areal: 16.884 m2, 
• Ældste datering: Hillerødsholm, 1275
• Byggeår: 1560'erne, ombygget 1606-25
• Stilart : hollandsk renæssancestil
• Arkitekt: Hans van Steenwinckel den yngre
• Byggematrialer: røde mursten og sandsten
• Antal tårne: 4
• Volumen (estimeret): 16000000
• Egen sø: JA
• Eget museum om andet end slottet : JA
• Våbenskjoldssamling: JA
• Tilhørende have i fransk stil:JA
• Tilhørende have i engelsk stil: JA
• Gåtur: JA
• Særligt: Meget velholdt
• Slidt: NEJ 

•	 Udførende konge: Kong Frederik d. II
•	 Areal: ca. 16.0000 m2
•	 Ældste datering: Krogen, 1420'erne
•	 Byggeår: 1574 til 1585
•	 Stilart : hollandsk renæssancestil
•	 Byggematrialer: Sandsten (grå) (dumt ved havet)
•	 Antal tårne: 2 (+ 0,5 hvis vi er gavmilde)
•	 Volumen (estimeret): 150000
•	 Egen sø: nej, alle ejer havet.
•	 Eget museum om andet end slottet: nej
•	 Våbenskjoldssamling: nej
•	 Tilhørende have i fransk stil: nej
•	 Tilhørende have i engelsk stil: nej 
•	 Gåtur: NEJ !
•	 Særligt:	en	kedelig	fiktiv	persons	hjem.	
•	 Slidt: ja

Kronborg. Den nationale selvfedme kan lulle sig selv i søvn til tanken om dette danske slot. UNESCO-verdensarv. 
Sandsten. Øresundstold. Fulde svenskere.  
Igennem de sidste århundreder har dette kedelig-grå slot præg den danske selvbevidsthed, men til hvilken nytte? 
Kronborgs shakespearske ry har længe skygget over dén nordsjællandske perle, vi - som danskere - fortjener: Frederiksborg slot!
Vi ved alle, at vi indenfor nærmeste fremtid står for et valg: Hvad er vores ynglingsslot? 
Fra MOK-reaktionen vil vi på det stærkeste anbefale jer alle, at vælge Frederiksborg Slot. Se blot nedenfor: 

Mystikken breder sig om Esben Lunde Lars-
ens deltagelse i dansk pendant til den norske 
successerie SKAM 

SKAM
Flere partier beskylder fødevaremin-
isteren for at have talt usandt overfor 
Folketinget. Samtidig beskyldes 
ministeren for at deltage i den dan-
ske miniserie "TV-Avisen", hvor han i 
seriens korte episoder optræder med 
en opførsel stærkt inspireret fra den 
nye, populære teenage-serie "SKAM" 
fra den norske tv-station NRK.
    Esben Lunde Larsen viser med 
sin eklatante performance en evne 
til portrættere en halvuforståelig, 
klynkende teenagepige, som fortsat 
kommer galt af sted.  Tv-serien bryder 
generelt med de gængse forestill-
inger om, at de folkevalgte politikere 
på Christiansborg opfører  sig som 
voksne mennesker, som burde styre 
landet ansvarligt og fornuftigt. 
    På trods af aldrig at have sat sig ind 
i, hvad manden har sagt og gjort, føler 
MOK-redaktionen sig overbevist om, 
at det ville være spild af tid at lytte til 
hans klynk. 
  Andre rygter vil vide, at fødevaremi-
nisteren vil optræde i de næste fem 
sæsoner af DR1 produktionen Den 
store Plagiatdyst.

  - Erik/MOK.red

- Anders/MOK.red

Gøgl
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VALG til repræsentantskabet 
for FADL København

Fra og med fredag den 30.09.16 og frem til torsdag den 
06.10.16 kan du stemme på de 27 kandidater, der stiller 

op til det kommende repræsentantskab for FADL.

Log ind på mit.FADL.dk 
og stem!

HER ER KANDIDATERNE TIL 
VALGET

AFSTEMNIN-

GEN STARTER 

DEN 30.9 INDE 

PÅ MIT.FADL.DK
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Kredsforeningen
Andrea Maier
7. semester 

Jeg stiller op til repræsen-
tantskabet for fjerde gang 
med et ønske om at bruge 
min gode vilje, energi og 
mine erfaringer på at ved-
ligeholde og udvikle det 
stærke FADL vi har nu. 
Jeg vil især bruge min 
energi på det spænden-
de overenskomstarbejde 
der venter de næste to 
år. Til de sidste forhand-
linger var transporten en 
hårdkamp – men vi vandt! 
Og som et ekstra drys på 
kagen fik vi også isola-
tionstillæg. Erfaringerne 
fra at have været med i 
forhandlingsdelegationen 
vil jeg tage med videre 
til OK18, og jeg håber, at 
jeg med din stemme kan 
fortsætte dette arbejde. 
Uddannelsespolitisk har 
vores arbejde også bå-
ret frugt – FADL har fået 
en stærk stemme i det 
politiske landskab. Frem-
driftsreformen og nu 
SU-reformen er kampe, 
der skalkæmpes, 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 også le-
des både styrke det fag-
lige og sociale fællesskab 
FADL har at byde på. 
Din stemme vil bety-
de meget for mig, og 
jeg vil gøre mit bedste 
for at repræsentere dig 
som min medstuderen-
de, varetage dine inter-
esser og sikre dig din 
bedst mulige fagforening. 

Andreas Søborg
1. semester 

Kammerater!
Medicin er det fedeste stu-
die i Danmark – det er jeg 
ikke et sekund i tvivl om 
allerede nu, blot få uger 
inde i mit første semester 
på Panum. Især det helt 
særlige fællesskab, som 
tydeligt mærkes på gan-
gene såvel som i studen-
terklubben og i de mange 
basisgrupper, giver studi-
et en særlig ånd. En ånd, 
som jeg er sikker på er 
et enormt vigtigt funda-
ment for vores fremtidige 
karrierer – vi bliver jo alle 
sammen kolleger en dag.
FADL er med sine mange 
arrangementer, tilbud og 
fordele, kurser m.m. et af 
de stærkeste og vigtigste 
fælleskaber på studiet, 
hvilket den enormt høje 
medlemsprocent blandt 
de studerende også vid-
ner om. FADL værner 
bl.a. om de studerendes 
interesser i denne tid 
med fremdriftsreformen, 
hvor vi risikerer, at fokus 
går fra uddannelsen af 
de bedst mulige læger 
– med erfaring eksem-
pelvis inden for forsk-
ningsverden eller udlands-
ophold – til at generere 
positive tal på en bundlinje. 
Kort sagt: et stærkt fæl-
lesskab og en stærk fag-
forening vil gavne os 
alle! Som ny studeren-
de har jeg mange år til-
bage på studiet, og jeg 
ønsker at bruge disse år 
på at vedligeholde og 
styrkedette fællesskab.

Annarita Ghosh 
Andersen
5. semester 

Jeg hedder Annarita, 
går på 5. Semester og 
har været et år i FADLs 
r e p r æ s e n t a n t s k a b .
Det har været et lærerigt, 
sjovt og spændende år og af 
de grunder genopstiller jeg.
I det sidste år har jeg især 
arbejdet inden for uddan-
nelsespolitik, for de uni-
versitetsansatte og i de 
sociale arrangementer. 
Det var tre af de ting jeg 
skrev i min første opstil-
lingtekst, nemlig at de tre 
ting der interesserer mig 
ved FADL er at vi både 
favner studiet, arbejdet 
og fritiden. Jeg har lært 
en masse om hvordan den 
politiske debat fungerer, 
om overenskomster og om 
juridiske spidsfindigheder.
Der er en masse at tage 
fat på I det politiske ar-
bejde, og jeg håber jeg 
kan bidrage endnu mere, 
nu når vi både står overfor 
besparelser, SU forringel-
ser og den ny-implemen-
terede fremdriftsreform. 
Ligeså vigtigt er det at fo-
kusere på trivslen, både fy-
sisk og mentalt, som er et 
arbejde jeg håber at kunne 
hjælpe mere til I det kom-
mende repræsentantskab.
Jeg er aktiv i MR, HG, sex-
ekspressen, var rusvejleder 
og mit engagement I studi-
et er meget højt. Det mere 
KU-centrerede arbejde gi-
ver et godt perspektiv I det 
bredere arbejde i FADL. Vi 
ses på panum, stil ende-
lig en masse spørgsmål!

Claas-Frederik 
Johannsen
5. semester

I det forgangne år var 
FADL med til at revidere 
fremdriftsreformen. Vi har 
bevist, at det er muligt 
at skabe gode resultater, 
når man sidder med ved 
bordet og opsøger dem 
der beslutter. Sammen 
går vi et nyt, spændende 
og afgørende år i møde. 
Nedskæringer på SU, milli-
ardbesparelser på uddan-
nelse, uddannelsesloftet 
og et nyt bevillingssystem 
for universiteterne berø-
rer os allesammen. Med 
din stemme vil jeg ar-
bejde for at FADL, også i 
det kommende år, er med 
i den store debat og kan 
skabe resultater. Sam-
tidig skal vi fortsat hol-
de øje med - og have et 
kritisk syn på - hvordan 
den nye fremdriftsre-
form bliver til virkelighed.

Det betyder meget for 
mig at jeg har været med 
til at videreudvikle og for-
bedre introforløbet for 
1. semesters studeren-
de. Det gode arbejde og 
de fremskridt vi har la-
vet her, vil jeg tage med 
til de andre byer, der er 
presset på medlemstallet.
FADLs fremtid bliver af-
gjort vest for Storebælt.
Sammen kan vi sørge for, 
at denne fremtid bliver 
lys og at alle medicinstu-
derende, i hele Danmark, 
har mulighederne for at 
blive de bedste læger.

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk
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Emma Odgaard
4. semester 

Jeg går på 4. Seme-
ster og stiller op til 
FADL’s repræsentant-
skab for andet år i træk.
I det forgangne år har 
jeg været med til at af-
holde de årlige arrange-
menter såsom juleban-
ko og DHL, skaffe nye 
medlemsfordele og jeg 
har været lidt involveret 
i det politiske arbejde.
Jeg er stolt af, at vi me-
dicinstuderende har en 
stærk fagforening som 
FADL bag os. En fag-
forening som både va-
retager vores interes-
se på arbejdsmarkedet 
såvel som på studiet.
Jeg stiller op til repræ-
sentantskabet igen fordi 
jeg gerne vil være med 
til at forbedre vilkåre-
ne for alle os medicin-
studerende. Jeg ønsker 
derfor i år at tage en 
større del i det uddan-
nelsespolitiske arbejde.
FADL’s  mange med-
lemmer muliggør at vi 
har en stærk stemme i 
det uddannelsespoliti-
ske udvalg samt sikrer 
os gode overenskomster. 
Derudover bidrager FADL 
til et unikt sammenhold. 
Jeg har i det sidste år 
lært hvor meget FADL 
har at byde os studeren-
de. Jeg vil gerne arbejde 
på at sprede denne viden 
og at øge medlemstallet. 
Herved kan endnu flere 
få glæde af disse med-
lemsfordele og vores 
gennemslagskraft ved 
forhandlinger vil øges.
Jeg håber på at 
få din stemme. 

Jonas Hallum Johansen
1. semester 

Fremdrifts- og SU-refor-
men er nogle af de mar-
kante uddannelsespolitiske 
ændringer som desværre 
er blevet en del af stu-
derendes studievilkår. Med 
fremdriftsreformen er det 
blevet væsentligt svære-
re for medicinstuderende 
at forske og tage orlov.
Begge reformer har det 
uhensigtsmæssige formål; 
at skære ned i studieti-
den. Og med en ny forlagt 
SU-reform, vil den nuvæ-
rende regering nedskæ-
re SU’en til studerende.
Det er nogle af de ting, 
som jeg mener er vigtige 
for alle studerende. Derfor 
stiller jeg op til FADL’s re-
præsentantskab, fordi jeg 
helt konkret gerne vil gøre 
en forskel. Jeg mener nem-
lig at forskning og orlov er 
vigtige friheder for medi-
cinstuderende – både for at 
blive den bedste læge, men 
også for at komme gen-
nem studiet på den bedste 
måde. Samtidig mener jeg 
at en god overenskomst 
og gode arbejdsvilkår som 
FADL-vagt er vigtigt for 
medicinstuderende. Og 
det er gennem FADL, at 
jeg ønsker at skabe de 
bedste forudsætninger for 
medicinstuderende. Og 
samtidig håber jeg at som 
repræsentant kan være 
med til at få indflydelse 
og derigennem forbed-
re medicinstudiet for alle.

Josefine T. Jensen
8. semester

Jeg har nu været en del 
af FADLs repræsentant-
skab i fire år. Jeg startede 
allerede på 2. semester, 
hvor jeg blev medlem af 
Arrangements- og Fored-
ragsudvalget (AFU), som 
jeg sidenhen er blevet 
formand for. For to år si-
den blev jeg valgt ind i 
Hovedbestyrelsen, der 
er bestyrelsen for hele 
landet. Sidste år kom 
jeg ind i bestyrelsen for 
FADL’s Forlag, hvor jeg i 
år er blevet næstformand. 
Udover det har jeg været 
medlem af Universitetsan-
sattes Udvalg (UAU), der 
forhandler overenskomst 
for alle studerende, der 
arbejder på universite-
tet samt bestyrelsen i 
FADL København og Kø-
benhavns Vagtbureau.
Denne lange liste af 
udvalg og bestyrelser har 
jeg været en del af, fordi 
jeg brænder for FADL. 
Jeg kunne ikke forestil-
le mig, at et år skulle gå 
uden lange møder, hyg-
gelige arrangementer og 
vilde diskussioner for at 
gøre din fagforening til 
den, du har brug. Der-
for stiller jeg igen op 
som repræsentant i år.
Jeg er i Tanzania fra sep-
tember til december, 
men jeg ser det ikke som 
nogen hindring, at jeg er 
væk i en del af forenings-
året, da jeg vil følge med 
på sidelinjen undervejs 
og vende tilbage med 
fornyede kræfter i 2017.
Jeg håber, du vil 
stemme på mig.

Kaare Stolt
1. semester 

Kammerater! 
Det er længe siden, at der 
er noget jeg har brændt 
for lige så meget, som 
jeg brænder for FADL 
nu. Ja sidste gang var, 
da jeg brændte for Wor-
ld Federation of Demo-
cratic Youth (WFDY), 
som er en international 
humanitær ungdomsor-
ganisation, jeg stadig 
er med i. Jeg har været 
ude i verden med WFDY 
for at kæmpe for lighed, 
frihed og demokrati, og 
jeg er klar til at kæmpe 
for disse værdier på et 
mere lokalt plan i FADL. 
Jeg er klar til at kæm-
pe for dine rettigheder 
som medicinstuderende. 

Jeg går kun på første se-
mester, men det ser jeg 
ikke som et problem. Jeg 
ser det derimod som en 
styrke. For alle de nye 
medicinstuderende, som 
har svært ved at gennem-
skue, hvad der sker i FADL, 
vil jeg arbejde for at gøre 
det nemmere at forstå. 
En stemme på mig er 
en stemme på sam-
menhold og gennem-
sigtighed. Make medi-
cinstudiet great again. 
P.S. Jeg er ikke 
Trump supporter. 

Kredsforeningen



| 11 

Katrine Feldballe 
Bernholm
8. semester 

Jeg vil rigtig gerne re-
præsentere dig i vo-
res stærke fagforening. 

Jeg har siddet i repræsen-
tantskabet i to år og i det 
seneste år også i besty-
relsen i København. Jeg 
har særligt arbejdet med 
overenskomster som for-
mand i Lægevikargrup-
pen. Vi begynder forbe-
redelserne til de næste 
overenskomstforhand-
linger nu i efteråret og 
det ligger mig meget på 
sinde at sikre vores gode 
løn- og arbejdsvilkår som 
medicinstuderende og 
selvfølgelig arbejde på at 
gøre dem endnu bedre! 
Jeg vil arbejde hårdt for 
at vi får overenskomst-
dækket alle medicinstu-
derende, der tager stu-
dierelevant arbejde (bl.a. 
simulations- og forsk-
ningsassistenter) – et 
stort og langvarigt, men 
også spændende projekt. 
Faglige kurser og ud-
dannelsespolitik er også 
kerneinteresser i mit ar-
bejde som repræsentant. 

Jeg vil fortsat kæmpe 
for størst mulig gennem-
sigtighed i FADL, så alle 
medlemmer kan få ind-
blik i de mange ting der 
sker ’inden for murene’ 
i FADL-huset. Jeg hå-
ber meget på din stem-
me. Rigtig godt valg!

Katrine Kjær Iversen
9. semester 

Jeg stiller op til repræ-
sentantskabet for 2. år 
i træk, da jeg ønsker at 
fortsætte mit arbejde 
i vores fagforening.
I det forgangne år har jeg 
bl.a. siddet med i lægevik-
argruppen, hvor vi så småt 
nærmer os overenskomst-
forhandlingerne med re-
gionen omkring alle de 
medicinstuderende, som 
er ansat i simulationsen-
hederne. Dette arbejde 
håber jeg på at kunne 
fortsætte, så endnu fle-
re studerende får gode 
arbejds- og lønvilkår.
Derudover er det vig-
tigt for mig, at vi forsat 
har en fagforening, hvor 
vi som medlemmer får 
mest muligt ud af vores 
kontingent samt at vo-
res rettigheder og inter-
esser som studerende 
og vagttagere bliver va-
retaget på daglig basis.

Til sidst vil jeg gerne 
opfordre alle til at del-
tage i generalforsam-
lingen d. 6. oktober 
nede i studenterklubben.
 Vel mødt!

Katrine Søgaard 
Thomsen
6. semester 

Jeg stiller op til FADLs re-
præsentantskab, fordi jeg 
som repræsentant de sidste 
to år har oplevet, at repræ-
sentantskabet er et sted, 
hvor man i samarbejde med 
andre engagerede kan udvik-
le vi medicinstuderendes 
studieliv samt studiejobs. I 
det seneste år har jeg været 
formand i Kursusudvalget 
samt siddet i Overenskomst-
udvalget. Begge steder har 
vi igangsat projekter, som 
kommer til at strække sig 
ind i det nye foreningsår, 
og som jeg fortsat ønsker 
at være med til at udvikle. 
I Kursusudvalget har vi pro-
jekter om nye kurser, som 
vil gavne dig fagligt, men 
som forhåbentlig også kan 
vække din interesse for 
noget nyt. Jeg synes, det er 
enormt vigtigt, at vi kan til-
byde disse kurser til vores 
medlemmer - derfor vil jeg 
også gerne være med til at 
sikre kurserne og deres fag-
ligt gode indhold fremover.
I Overenskomstudvalget er 
vi så småt gået i gang med 
at forberede overenskomst-
forhandlingerne i 2018. 
Overenskomst er én af de 
bærende elementer i vores 
fagforening, og jeg vil ar-
bejde for, at forhandlinger-
ne i 2018 kan ende ud med 
forbedringer på de områ-
der, som vi sammen som 
medicinstuderende finder 
relevante og nødvendige. 
  Jeg håber, du vil stemme 
til valget – for vores fag-
forenings skyld. Godt valg!

Kristian Mosfeldt 
Jeppesen
7. semester  

Mit navn er Kristian Jeppe-
sen. Jeg går på 7. Semester 
og jeg stiller op til Repræsen-
tantskabet for tredje gang.
FADL bærer en historie, der 
giver os som medicinstu-
derende rigtig mange mulig-
heder. Jeg ønsker, at vi fort-
sat skal have mulighed for 
at få studierelevant arbejde 
i hele landet, hvilket ikke er 
en selvfølge for mange andre 
studerende. Som formand 
i Arbejdsmarkedspolitisk 
Udvalg, har jeg de seneste 
to år arbejdet på at sparke 
døren ind til nye arbejdsmar-
keder. Arbejdet pågår stadig, 
og helt konkret er vi i gang 
med at realisere mulighe-
den for at bruge tosprogede 
medicinstuderende til tol-
keopgaver på sygehusene. 
Jeg arbejder og tror på, at 
medicinstuderende gennem 
studierelevant arbejde i indu-
strien vil opnå større indsigt i, 
hvad en fremtid her vil betyde. 
Derudover arbejder vi på, 
at formalisere brugen af 
medicinstuderende i al-
men praksis, så ordentli-
ge arbejdsforhold er sikret. 

Med din stemme lover jeg, 
at gøre mit allerbedste for 
at disse og  endnu flere pro-
jekter, får luft under vinger-
ne, så vi fortsat kan have 
arbejde der giver mening.
Jeg håber rigtig meget 
på din stemme, så jeg kan 
bruge de erfaringer, jeg har 
gjort mig de seneste 2 år 
til at gøre livet som medi-
cinstuderende attraktivt.

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk
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Linnea Thye Gerdes
4. semester 

Jeg hedder Linnea, går på 
4. semester og genopstil-
ler til repræsentantskabet.
I mit første år i FADL, 
har jeg arbejdet med, 
hvordan vi sikrer det 
bedst mulige studieforløb 
for medicinstuderende 
– både fagligt og soci-
alt. Vi står nemlig overfor 
en hel del udfordringer.
Der er et højt pres på 
de studerende i form af 
fremdriftsreformen, be-
sparelser på universitetet 
og et forslag om en kom-
mende SU-reform. Jeg 
vil gøre mit for at kæm-
pe mod disse tiltag, så 
vi kan blive ved med at 
beholde vores gode ud-
dannelse. En uddannelse 
med et stærkt socialt mil-
jø og fællesskab og hvor 
det samtidig er muligt 
at foretage egne valg.
FADL har en stor stem-
me i denne debat og 
derfor er det vigtigt at 
have en forening med 
mange medlemmer, så-
ledes at vores stemme 
bliver endnu større. For 
mig er det desuden vig-
tigt, at medlemmerne 
har indsigt i og betyd-
ning for arbejdet i FADL.
Vi er en stærk fagfore-
ning og jeg vil gøre mit 
for, at den kommer til 
at stå endnu stærkere.

Maria Hilscher
6. semester 

Jeg stiller igen op til Re-
præsentantskabet, hvor jeg 
i løbet af det sidste år har 
siddet som suppleant. Jeg 
vil gerne fortsætte at støtte 
med mine kræfter i de for-
skellige udvalg jeg har sid-
det i det forgangne år. Jeg 
har været aktiv i Arbejds-
politisk Udvalg (APU), hvor 
vi har arbejdet hårdt for at 
skabe nye arbejdspladser 
til de medicinstuderende. I 
år har mine medrepræsen-
tanter og jeg i APU startet 
flere projekter op og disse 
vil jeg meget gerne fort-
sætte med at være en del 
af. Desuden har jeg også 
været aktiv i Arrange-
ment- og foredragsudval-
get, hvor jeg har været 
med til at arrangere bl.a. 
julebanko, fastelavn.. osv. 
Vi er meget privilegerede 
på medicin, da vi har vores 
helt egen fagforening, som 
kan støtte op om os, skaf-
fe gode jobs og forsvare
os, når vi føler os uretfær-
dig behandlet. Jeg vil ger-
ne være med til fortsat, at 
holde den stærke position, 
som FADL har opbygget 
gennem årene. Dette kan 
kun ske ved hjælp af din 
stemme, da vi i sidste ende 
ikke kan gøre vores arbejde 
uden støtten vi får fra jer 
medicinstuderende. Vi er 
mange i repræsentantska-
bet der gør et stort styk-
ke arbejde for at varetage 
dine interesser og forbed-
re mulighederne for alle. 
Jeg håber derfor på din 
stemme, så jeg kan føre 
min del af arbejdet vi-
dere til det næste år. 

Mads Koch
5. semester 

Kære Københavnere
Jeg ønsker at genopstille til 
Fadls repræsentantskab. 
Jeg brugte mit sidste år 
på at lære arbejdsgan-
ge, procedurer og skabe 
rabataftaler, mest i form 
af lokale forretninger.

Det er min klare forvent-
ning at, såfremt jeg bli-
ver valgt, skrue op for 
arbejdet og indtræde i 
arbejdet i overenskomst-
bærende udvalg.
Mit ønske er at se Fadl 
København og resten af 
Fadl i endnu bedre stand 
end vi overtager det, lige-
som vi formåede sidste år.
Fortsat godt efterår! 

Malthe Hviid
1. semester 

Jeg stiller op til FADLs 
repræsentantskab for 
første gang, i håbet om 
at kunne bidrage positivt 
til det fantastiske stykke 
arbejde FADL gør for os 
medicinstuderende. Da 
jeg blev introduceret til 
FADL blev jeg overrasket 
over, hvor priviligerede vi 
er som medicinstuderen-
de mht. fagforening, stu-
dierelevant arbejde og 
juridisk sikkerhed, og jeg 
blev inspireret til at yde 
en indsats for at vedli-
geholde, og om muligt 
forbedre disse forhold. 
Desuden har vi som stu-
die en grad af indflydelse 
på samfundsdebatten in-
den for uddannelsespoli-
tikken, som gør en plads 
som repræsentant tilta-
lende, og dette skyldes i 
høj grad FADLs arbejde.

Kredsforeningen
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Mads Marstrand Helsted
8. semester 

Jeg hedder Mads Helsted, 
og jeg forsker efter 8. se-
mester. Jeg stiller op til 
repræsentantskabet for 
femte gang. Jeg har i år 
fortsat koncentreret mig 
om det uddannelsespoli-
tiske arbejde. Vi har brugt 
det seneste år på at del-
tage i debatten om de 
store besparelser på uni-
versiteterne, fremdrifts-
reformen og foreslåede 
besparelser på SU. Jeg 
synes disse er massive 
forringelser af det, Dan-
mark skal leve af – viden, 
uddannelse og forskning. 
Disse er kampe, jeg fort-
sat vil gå ind i, så vi kan 
styrke vores uddannelse. 
Derudover har jeg i år igen 
siddet med i Hovedbesty-
relsen. Jeg mener, det er 
vigtigt at styrke FADL’s 
samarbejde på tværs af 
landet. Det er vigtigt at 
alle medicinstuderende 
står sammen i fagforenin-
gen. Både når det drejer 
sig om at være en stærk 
modpart i OK-forhand-
lingerne, men også når vi 
tilkendegiver vores hold-
ninger i den brede debat. 
Bliver jeg valgt som re-
præsentant 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 
fire år i repræsentantska-
bet er jeg stadig meget 
motiveret, så jeg håber, 
at du vil stemme på mig. 
Jeg vil tage opgaven se-
riøst og gøre mit bedste.

Maria Vestager
4. semester 

Jeg stiller op til repræ-
sentantskabet, fordi jeg 
synes, at en stærk fagfor-
ening er vigtig. Jeg vil rig-
tig gerne være med til at 
arbejde for, at kvaliteten 
af vores uddannelse ikke 
forringes i takt med, at der 
varsles besparelser, og vi 
skal hurtigere og hurti-
gere igennem systemet. 
FADLs politiske arbejde 
er noget, vi som stu-
derende mærker på før-
ste hånd, i forbindelse 
med studiejobs i form af 
en god overenskomst.  
Jeg vil gerne være med til 
at vedligeholde og slut-
te mig til FADLs stemme 
i kommende forhand-
linger og sikre, at de 
gode forhold bevares. 

Samtidig mener jeg, at 
det arbejde FADL gør - 
ift. både sociale- og fag-
lige arrangementer - er 
med til samle alle de stu-
derende og skabe større 
sammenhold på tværs 
af semestrene.  Jeg me-
ner, at betydningen af 
et stort netværker uvur-
derligt. Derfor vil jeg 
gerne være med til at 
planlægge interessante 
og sjove arrangementer 
for alle nuværende og 
kommende medlemmer-
næste foreningsår. Jeg 
håber, alle får et godt 
valg - husk at stemme!

Nicolai Tøttrup
3. semester

Mit navn er Nicolai og jeg  
stiller op til FADLs repræ-
sentantskab for første 
gang. Jeg har tidligere 
været gæst ved repræ-
sentantskabsmøderne 
og hjulpet til i medlem-
sfordele-udvalget, hvor 
vi arbejder på at skabe 
nogle rigtig gode til-
bud til dig som medlem. 

For mig er det super 
vigtigt, at FADL bliver 
endnu mere attraktiv og 
synlig for  kandidatstu-
derende, men også for 
medicinstuderende på 
bacheloren. Vi er mange 
medlemmer og det skal 
vi både være glade for 
og stolte af, men vi skal 
også gøre brug af det.

Jeg håber meget, at 
komme med i repræsen-
tantskabet, så jeg kan 
bidrage med mit engage-
ment i diskussionerne og 
gøre FADL endnu bedre! 

Vi ses på Panum. 

Niels Bjørn Dalsgaard 
5. semester

Kære medstuderende
Jeg stiller igen op til 
FADLs repræsentantskab 
med et fortsat ønske om at 
trække min del af læsset.
Siden jeg blev valgt ind 
i repræsentantskabet 
sidste år, har jeg været 
tilknyttet vores lokale ar-
rangements- og fored-
ragsudvalg (AFU) og 
medlemsfordelsudvalg 
(MFU). Her har jeg væ-
ret med til at planlægge 
diverse studentersociale 
arrangementer og skaf-
fet os nogle stærke ra-
bataftaler i lokalområdet.
Op til sommerferien blev 
jeg valgt ind i FADLs For-
lags bestyrelse som me-
nig bestyrelsesmedlem 
for FADL København. Her 
håber jeg at kunne være 
med til at udvikle nogle 
gode billige pensumdæk-
kende bøger til studiet, 
men samtidig også sikre, 
at Forlaget fortsætter som 
en stærk virksomhed, der 
bidrager positivt til kreds-
foreningens økonomi. 
FADL er i øjeblikket ud-
sat for store udfordringer, 
som kræver nytænkning 
af foreningen, men jeg 
er frisk på at tage ud-
fordringen op og håber 
derfor, at i igen vil give 
mig jeres stemme, så jeg 
kan fortsætte med at 
give mit bidrag og del-
tage aktivt i arbejdet 
for vores fælles sag!

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk
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Niels Frederich Rose 
Holm
6. semester 

Kammerater!

Efter et år i arbejdstøjet er 
det endnu tydeligere – Der 
er meget at kæmpe for.
Vi har kæmpet for lempelser 
af effektiviseringseksperi-
ment ”fremdriftsreformen”, 
og lempelser er kommet i 
hus, men vi er langt fra mål.
Som en bastardbror til ”fe-
mårsfristen” og ”fremdrifts-
reformen”, er vi blevet stillet 
en besparelse af SU’en i ven-
te. Det er noget, som vi må 
reagere stærkt på, således at 
det aldrig bliver en realitet, 
eller at vi ved stor pragma-
tisk tilgang får solide lempel-
ser af ”fremdriftsreformen”.
For eksperimenternes stør-
ste offer er den mentale 
sundhed blandt medicin-
studerende – et område 
hvor vi i forvejen er hårdt 
ramt, og hvis bedring er min 
mærkesag. Jeg er overbe-
vist om, at vi gennem stør-
re lempelser af førnævnte 
eksperimenter, en rimelig 
uddannelsesstøtte og gen-
nem sikring af gode løn- og 
arbejdsvilkår, kan tilbagevin-
de meget mentalt overskud.
Fra den plads I gav mig sidst 
har jeg arbejdet her i Køben-
havn og i FADL’s hovedbe-
styrelse med hovedfokus 
på vores arbejdsvilkår. I det 
kommende år håber jeg på, 
at I vil give mig mulighe-
den for at varetage vores 
interesser i uddannelses- og 
sundhedspolitiske opgør.
Mit navn er Niels Frederich 
Rose Holm. Jeg går på 6. 
semester og stiller, atter, op 
til FADLs repræsentantskab.

Ossian Gundel
5. semester 

Det sidste år i FADL har 
været spændende. Der er 
sket rigtig meget. Inden 
for uddannelsespolitikken 
har fremdriftsreformen nu 
desværre fået følgeskab 
af besparelser på univer-
siteterne og måske på 
SU’en. De lægestuderende 
i Vestdanmark fik desvær-
re forringet deres mulighe-
der for studierelevant ar-
bejde. Men en ny og bedre 
overenskomst er trådt i kraft.

For mig personligt har det 
været et spændende og 
lærerigt 3.år i FADL –især 
fordi det var mit første år 
som formand for FADL Kø-
benhavn. Der har været ud-
fordringer både lokalt og 
nationalt, inden- og udenfor 
FADL – nogle er løst, andre 
er endnu ikke. Det har gi-
vet hår på brystet og mod 
på de kommende kampe.

FADL skal være en forening 
hvor medlemmerne føler sig 
hørt og forstået,en forening 
der tør tage de kampe der 
kræves. Jeg vil gøre mit for 
at besparelserne ikke skal gå 
ud over den lægelige dan-
nelse, for at fremdriftsrefor-
men kan give plads til læge-
vikariater og forskningsår 
og for at vores kommende 
kollegaer i vest fortsat kan 
få studierelevant arbejde.

Således, at vi alle sam-
men har de mulighe-
der der skal til for, at bli-
ve de læger vi vil være.

Sebastian Moretto Krog
9. semester 

Kære medlem,

Jeg stiller op til FADL 
for tredje gang. Det er 
spændende arbejde 
og 2017 bliver et vig-
tigt år for de kommen-
de overenskomstsfor-
handlinger. Der er et 
stort stykke arbejde 
foran os som jeg fortsat 
gerne vil være med til. 

Derudover er jeg som re-
præsentant for medlem-
merne også interesseret 
i, at FADL drives med 
medlemmernes interes-
ser som højeste prioritet. 
Det synes jeg allerede 
er tilfældet, men det er 
stadig vigtigt at vi forbli-
ver fokuseret på, at fadl 
er til for vores medlem-
mer og ikke omvendt. 
Jeg ser frem til at fort-
sætte i FADL og håber 
at du vil stemme på mig.

Tobias Berg
6. semester

Jeg stiller op til FADLs 
repræsentantskab for 
tredje gang, og vil rig-
tig gerne genvælges.
Jeg synes at FADL gør 
et rigtigt godt stykke ar-
bejde for os. FADL tilby-
der kurser, arrangemen-
ter, medlemsfordele og 
meget andet – og jeg vil 
gerne være med til fortsat 
at sikre dette – for både 
nuværende og kommen-
de medicinstuderende. 
I den tid jeg har været 
med i Københavns re-
præsentantskab, har 
jeg blandt andet siddet 
i vores nationale med-
lemsfordelsudvalg. Her 
går vi i det kommende 
år en spændende tid i 
møde med forsikrings-
forhandlinger, så vi kan 
sikre jer studerende 
den bedst mulige dæk-
ning. Noget jeg hå-
ber at være en del af. 
Derudover har jeg også 
siddet i Hovedbesty-
relsen, og især her, har 
jeg fået øjnene op for 
hvordan man kan for-
bedre de medicins-
studerendes 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 fort-
sat har en fagforening, 
som kan stå stærkt – og 
blive hørt – i de medi-
c instuderendesstore 
og små problematikker. 
Ps. Jeg er stadig 
stor fan af medlem-
sfordelen hos Grisen
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Thomas Svare Ehlers
12. semester 

Jeg stiller atter (og 
desværre for sidste 
gang) op til repræsen-
tantskabet i København. 
Jeg har tidligere været 
formand for Kredsfore-
ningen i København og 
har det sidste halvandet 
år siddet som Hovedfor-
eningsformand i FADL.
Jeg har de seneste år fo-
kuseret mit arbejde på:
politisk arbejde mod 
fremdriftsreformen, for-
handling af ny forsik-
ringsordning, at strøm-
line administrationen i 
foreningen, så alle kred-
sene nu har fælles admi-
nistration samt at arbejde 
på at løse problemerne 
med vagt- og arbejds-
markedet i Vestdanmark.

Jeg har det seneste år 
været glad for at være 
del af det lokale arbejde 
i København og vil ger-
ne fortsætte med at 
bidrage med mine er-
faringer og sørge for 
at FADL opnår endnu 
mere det næste år end 
vi har gjort de seneste år.
Jeg er ked af, at jeg som 
ældre studerende kan 
se frem til at overlade 
et studiemiljø til de næ-
ste generationer af stu-
derende, hvor antallet af 
frihedsgrader er så vold-
somt reduceret. Jeg vil 
derfor lægge al min flid 
i at gøre opmærksom 
på problemstillinger om 
besparelser på univer-
siteterne og forskning, 
SU-reform og frem-
driftsreform og få poli-
tisk fokus på dette. Med 
ønsket om et godt valg

Tue Leth Nielsen
8. semester

Først og fremmest en tak 
for at du læser disse ru-
brikker og viser interesse 
for, hvem der skal repræ-
sentere dig i FADL. Jeg 
synes det er fantastisk 
at gå på et studie, hvor 
vi har en fagforening 
drevet af de studerende, 
for de studerende og det 
vil jeg gerne bidrage til.
Prøv for et øjeblik at fo-
restille dig, at der slet 
ikke var et FADL. At du 
ikke havde en stemme 
i debatten om frem-
driftsreformen, at ingen 
råbte medierne op over 
nedskæringer og forrin-
gelser på lægeuddan-
nelsen og at du intet 
sted havde at henvende 
dig, hvis din arbejds-
giver ikke overholdte 
din overenskomst – så-
fremt du var så heldig at 
arbejde under en. Rundt 
på Panum møder jeg 
mange, der udviser skep-
sis over at betale med-
lemskontingent og som 
ikke synes at FADL gør 
nogen forskel for dem. 
Jeg mener det er vigtigt 
at stå sammen som fag-
gruppe, da vi både præ-, 
såvel som postgradu-
at, står over for uddan-
nelses- og arbejdsmæs-
sige vilkår ulig de fleste 
andre danske universi-
tetsstuderende. Derfor vil 
jeg i FADL bidrage til det 
uddannelses- og arbejds-
markedspolitiske arbejde 
til gavn for alle medi-
cinstuderende – FADL-
medlemmer eller ej. Jeg 
håber på din stemme.

Urd S. H. Hansen
6. semester

Et studieliv uden Fadl?

Det ønsker jeg ikke. Som 
medicinstuderende er 
Fadls foreningsarbejde 
vigtigt for den enkelte og 
for fællesskabets interes-
ser. For mig er det afgø-
rende, at vi som medlem-
mer har en forening, som 
alle kan se nytte i og have 
gavn af.  Derfor stiller jeg 
op for fjerde gang, og 
jeg håber på din stemme.
Såfremt jeg bliver valgt, 
vil jeg i det kommende 
foreningsår fokusere på, 
hvad der kan gøres for 
at forbedre mental trivsel 
på studiet. Samtidig vil 
jeg i repræsentantskabet 
gøre mit for, at vi fort-
sat har en sund forening.
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35 20 02 50 
kkf@fadl.dk

Kredsforeningen



16 |  
Hvem er du til fredagsbar?

Der er fredagsbar nu på fredag,  og 

som ved enhver anden social lejlighed, 

så har du mulighed for at genopfinde 

dig selv. Ja, eller også kan du bare stå 

ved hvem du nu engang er, din sjuft. 

Har du glemt det - så se bare her!

START

Du er 
Andrea Maier!

Du er Emil List.

Hvordan
administrer du din 

oprydning?

Hvorfor har du 
armbånd?

Er du gammel, 
træt og sur?

Hvornår 
ankommer 

du?

Hvilken Beyonce 
sang?

Skal du
videre til fest?

Skal du have 
mere sprut?

Nu skal du hjem. 
Hvad er klokken når 

du går?

Shots?

Vejleder t-shirt 
fra for 4 år 

siden.

Hvad har du på 
af tøj?

Du er odont. Din 
fest er længere 

nede af gangen... Hvad ønsker du 
oppe hos DJ'en?

Har du en tids-
maskine?

Kan du løbe et 
marathon på under 

2t30?

Du er Thomas 
Ehlers.

Er du i
øko/lager?

Hvor vil du helst hænge ud?

Du er ATAM. 

Du er Joachim Paulsen. 
Hammana hammana 

hammana!

Hvad vil 
du helst 
drikke?

Af Mo//MOK feat. Rasmus Callesen

Tillykke! Du er helt i hegnet!

Det er hårdt at læse medicin – det ved 
du om nogen – og derfor skal du gerne 
glemme alt du har lært hele ugen i et 
brændende inferno af shots og hukom-
melsestab. Fremtidsdig synes du er en 
nar, men det er du efterhånden bare 
vant til, og desuden skal han/hun bare 
holde kæft – for nu er der shooooots!

Tillykke! Du er bare flink!

Du er blomsten af cremen af indbegre-
bet af frebar. Du er sød og rar og vil bare 
gerne have en god fest. Anciennitet? 
Who cares! Bare der er fyldt med kolde 
OC i brønden og glade mennesker i atri-
umgården, så skal du i hvert fald nok få 
en god aften – hurra for det! Pas nu bare 
på både  og    , for de vil dig intet godt.

Tillykke! Du er et GAMMELT 
RØVHUL!

Du har været i HG siden dengang under-
gruppefryns var i højsædet, og momsregn-
skaber var en by i Rusland. Ja, og hvis nogen 
siger noget som helst om 69 – så skal du 
nok altid sørge for at nævne, at det altså 
var MEGET vildere i gammel klub. Den gang 
med Suspekt i Tyrolerbar? Yeah, det var 
rimelig epic… Generelt var alting federe før 
– så hvornår skal gOG egentlig på tur igen!?

Ode
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e C
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sic

HC jeg selv har smuglet ind

Shandy på beløbet

Storebar K
ontoret

Ja

N
ej

Jeg er da 
selv DJ

Ja

N
ej

Ja

T
su
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i!

PæntC
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Ja

N
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Sle
m Ig

en 
- i

gen
...

Q
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Never mind - 
jeg skal op og 

spille Chicago i 
Lillebar

Lo
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n 
Top

Nej tak

Ja
 t

ak
!
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Å
h suk. Jeg skal rydde op først.

Jeg sm
adrer

bare flasker.
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Prøver at komme tidligt så je
g undgår kø.

N
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.
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Nej

Ja

Fe
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S
o
m

 m
an

 skal.

Råber mest bare

at andre skal gå hjem.

Nej 
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.
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