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Regler for indlæg findes på mok.dk

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

Ansvarshavende redaktør:
Anders Emil Schack
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til mok@
mok.dk og ikke til ansvarshavende!

Denne uges forside: Andrea

MedicinerOrganisationernes
Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 /net-udgave ISSN: 1904-
7827 

Panum Instituttet, bygn. 1.0.11
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N. 

E-mail: mok@mok.dk
http://www.mok.dk

Tryk: Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1500

Anders

Andrea

Mo

Johan

 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer.
SPLAS sutur tilmelding åbner - se s. 5

Torsdag
Forniks månedmøde - se s. 4
Johan fejrer tacotorsdag
Anders skal gokke 

Fredag
Mo og Andrea tager til Jylland
Anders skal til bryllupsreunion

Lørdag
SEMESTERSTARTSfæææææst
Repræsentantskabet er i Århus til Landsrep.
Revyen holder GF 
Anders gokker stadig 

Søndag
Andrea tager i NEJ 
Scorebogen begynder at lave scorebog

Mandag
MOK deadline 12.00
PUC månedsmøde - se s. 6
META generalforsamling - se s. 5
3om1 giver frokost - se s. 4
Tirsdag
SAKS suturkursus - se s. 6
Ny basisgruppe MBA holder MM - se s. 4
IMCC (research) exchange MM - se s. 5 

Andreas

Hvad gør spiderman når han har drukket sin 
kaffe? 

Han æder koppen.
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Det er mandag. Klokken er 17.03. Vi er fire tilbage på skibet. Men hvad nu!? Den ene matros stikker af. Nu er vi 
så kun tre tilbage. Havet dufter af sushi og der er en let brise i mit hår. Vi har været til havs i 45 minutter nu – og 
jeg kan allerede mærke hvordan jeg er forandret som menneske, at at være i disse uvante omgivelser. Duften 
af halm og kokasser hænger tungt i den store stald. Udenfor er tusmørket ved at falde på og efterårsaftenen 
er knitrende kold. Herinde gør de 64 store malkekøer luften fugtig og lun. Jeg bliver tryg af at høre alle deres 
lyde: De tygger drøv,  smasker, muh’er lavmælt, og fortæller mig på den måde at alt er godt og roligt. Jeg ville 
ønske at jeg kunne gå ned på alle fire og leve iblandt dem. Men jeg har ingen yvere, og jeg har en anden mission 
idag. Jeg sjosker ned ad midtergangen i mine røde gummistøvler, indtil jeg når til Bertha – En velvoksen og 
velnæret kvie. Hun ser godmodigt på på mig med sine store brune øjne. Hun ved ikke, hvad jeg skal til at gøre 
ved hende. Jeg tøjrer hendes hoved til et vandrør og trækker et par lange handsker på. Går om bag hende. Aer 
hende beroligende på bagbenene før jeg fører min højre hånd ind i hendes endetarm. Hun giver en tilfreds 
brummen fra sig, så jeg fortsætter indtil jeg har hele underarmen inde i hende. 

Pludselig støder hånden på noget hårdt. Jeg griber fat om genstanden og trækker den ud; Forbløffet ser jeg 
at det er den nyeste mascara fra Helena Rubenstein. Sort som natten, og smyger sig om dine vipper som var 
det silke. Jeg har aldrig gjort mig meget i mascara, og har altid købt de billigste i matas til 89 kr. Men for ikke så 
længe siden, var jeg hjemme hos en veninde, og prøvede den mascara fra HR med det der panterprint. Hold da 
op, hvor var det en oplevelse. Jeg fik vipper, som jeg ikke vidste jeg kunne få. Men skønhed kommer jo indefra, 
så jeg putter min nyfundne make-upbombe i lommen, og haster videre. Min mission er at stoppe groteske 
dyreforsøg i hele verden, derunder testning af makeup på dyr. Det er forrykt. Men jeg bliver nødt til at starte et 
sted, helst onkring Nørrebro. Hvor laver man dyreforsøg på Nørrebro... PANUM! Jeg må starte min mission og 
stoppe de groteske forsøg de har gang i dér. 

Kan I huske dengang på 4. semester hvor man skulle hugge hovedet af en høne, for at bruge lige præcis 1 kvad-
rat cm af dens tarm til et eller andet ligegyldigt? Ja, det var nemlig for meget. Mørket er ved at falde på, og jeg 
ser detektivagtig ud. Jeg kommer let forbi vagterne, men det hænger nok sammen med, at jeg bare viser mit 
studiekort. Første punkt på dagsordenen i min episke quest er: Bananfluerne. Ja, du hørte rigtigt, bananfluerne. 
Panum behandler sine bananfluer helt afskyeligt, og modulerer deres gener så de stakkels dyr ikke kan andet 
end at danse (hvis du ikke tror på mig, så google ”Ether a go-go, fruit flies”). Jeg finder de stakkels fluer låst 
inde bag flue-træmmer, og deres øjne trygler mig om frihed. Sikke en skæbne. Med kløgtighed og list finder 
jeg banaflue-nøglen (hang under et skilt, hvor der stod ’bananflue-nøgle’). Med skælvende hænder drejer jeg 
nøglen i, og jeg kan høre 10.000 taknemmeligt stemmer: ’IIIIIIIiiih, frihed!’ Det næste der sker er, at jeg bliver 
indhyllet i en sværm af banafluer der kærtegner mit ansigt af ren taknemmelighed. Det er pænt klamt, og jeg 
får viftet den sorte sky af banaflue-lykke væk. 

Nå, det var en race reddet. Jeg fortsætter min episke quest på Panum, og drager mod faculty club. Her logerer 
vores allesammens favorit-race. Mennesket. 
Jeg hader dyr, kommer jeg nemlig i tanke om. Mennesket, istand til at tænke og bidrage med noget af reel 
vigtighed til vores samfund, er hvad jeg kan lide. Jeg forstår jo sagtens, hvorfor hunden for 1000 år siden havde 
en retmæssig plads i vores samfund – men i vore dag er det utroligt, at man har et firbenet loppepude på slæb, 
en omvandrende blankocheck, der konstant er til irritation – og som fælder hundehår på alle ting. Hvis hunden i 
det mindste kunne sige en simpel sætning eller to? Altså hvis bare den havde interlekt som en 3årig, ville det jo 
være en helt anden historie. Men et barn minder jo om Newton til sammenligning med en King Charles Spaniel. 
Og lad mig ikke engang komme i gang med at skrive om katten. Hvor hunden – trods alt – har en mindre 
funktion i nogle få år endnu (blindehund, politihund osv.), har katten igen funktion whatsoever?? Altså den 
går jo bare rundt og er provokerende lad, sådan en overdrevent doven døgenigt. Jeg forstår mig ikke på de 
personer, der holder kat. 

Nogle enkelte dyr udfylder en rolle i samfundet, og det har jeg respekt for, men denne moderne antropomor-
phisering af dyr er ikke lige min kop te. 
Nå, men som jeg kommer op i faculty club, ser jeg at alle menneskerne har fået dyreansigter, primært som en 
tapir. Det gider jeg ikke stå model til, så jeg tager hjem. 
Og så vågner jeg. Det hele var en drøm.

NONSENS
En gang imellem er der bare ikke andet at gøre end at overgive sig til det totale nonsens. MOK 
har gjort det - Og vi synes I skulle tage og prøve det.

Af: Fire unavngivne MOK-medlemmer
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UAEM månedsmøde den 4. oktober kl. 16.30
i studenterhuset ved Panum
Vil du gerne være med til at påvirke den politiske dagsorden på medicinområdet i Danmark? 
Vil du være med til at sætte fokus på et system for udvikling af medicin, der er kørt helt 
af sporet? 

Hvad enten du er til debatindlæg, flash-mobs, networking med forskere, møde med 
politikere eller grafisk design af plakater, så vil vi meget gerne have DIG som en del af 
UAEM i København.

UAEM (Universities Allied for Essential Medicines) er en tværfaglig, international NGO med 
danske afdelinger i København og Aarhus. Vi er studerende fra jura, medicin, økonomi, 
statskundskab, global health og folkesundhedsvidenskab. Vi har eksisteret siden 2001, hvor 
vi kæmpede for global adgang til HIV-behandling. Vi arbejder med sundhedspolitik og med 
systemet for udvikling af medicin. 

Vi starter med 30 min introduktion for nye medlemmer :)

Hvis du har spørgsmål så skriv til uaem.denmark@gmail.com og
læs evt. mere på www.uaem.org.
Vi glæder os til at se dig, og der vil selvfølgelig være snacks.

Gratis frokost til alle 3om1 sponsorer
Er du typen, der spiser frokost, men ikke smører madpakken selv? 

3om1 inviterer alle vores sponsorer til gratis frokost d. 2. oktober kl. 
11-14 ved hovedindgangen til Mærsk Tårnet. Her vil de sponsorer, der 
kigger forbi vores stand få serveret lækker indisk curry - helt gratis! 

Fortvivl ej, hvis I ikke er sponsor - bare kom forbi og tilmeld jer som 
sponsorer på dagen.

Vi glæder os til at se jer!

Bamsehospitalet og Sund Krop

Velkommen til Panums hyggeligste basisgruppe! Her har du muligheden for at træne dine 
kommunikationsevner, samt lære en masse medstuderende at kende på tværs af semestrene. 
Vi holder Bamsehospitaler, hvor børn kan komme med deres syge bamser, og få dem 
undersøgt af trænede bamselæger. Derudover har vi undervisning på skoler i København, 
hvor vi underviser om kroppen og sundhed. Alt sammen for at gøre børn mere trygge og 
informerede om hvordan vores kroppe fungerer. 

Alle er velkomne, vi har ingen krav om semestertrin. 

Kommende begivenheder: 
12. oktober – Månedsmøde med græskarudskæring og halloweentema
13. oktober - Kulturnat
21. oktober - Furesø bibliotek
8.-10. november - Bamsehospitalet på Panum
9. november – Filmeftermiddag og foredrag m. pædiater Tim Kristensen om arbejdet i 
Børnemodtagelsen
10. november - Årets bamsejulefrokost
25. november - Rødovre bibliotek 

Find os på facebook: “Bamsehospitalet & SundKrop, København”, tag din læsemakker under 
armen og tilmeld jer begivenhederne. 

Infomøde og månedsmøde med
”Oplæg om Multipel Sclerose”

Hjertelig velkommen tilbage fra sommerferien og kæmpe velkommen til alle de nye 
studerende!

Vi starter som altid semestret ud med et infomøde for såvel nye som gamle studerende 
med interesse i FORNIKS. Her vil vi fortælle alt, hvad der er at vide om vores forening og 
arrangementer. Infomødet afholdes kl. 16.30-17.00.

Kl. 17.15 fortsætter vi med månedsmødet, hvor både medlemmer og ikke-medlemmer er 
meget velkomne til at deltage. Traditionen tro begynder vi mødet med et 45 minutters 
oplæg. Denne gang kommer overlæge Morten Blinkenberg fra Dansk Multipel Sclerose 
Center på Rigshospitalet på besøg og fortæller os om Multipel Sclerose og deres erfaringer 
med en ny og banebrydende stamcellebehandling, som de lige nu forsøger sig med på 
afdelingen.

Vi sørger selvfølgelig for lidt lækkert til gangen
samt kaffe og te :)

Det hele foregår torsdag d. 28. september i
lokale 13.1.41. 

Vi glæder os til at se dig!
/FORNIKS 

Medical Business Association – Ny Basisgruppe!
Er du også interesseret i erhverv og økonomi? Og er børshandel, CV’er og iværksætteri 
noget der vækker din nysgerrighed?

Så har vi gode nyheder, for vi er en ny basisgruppe på Panum for alle medicinstuderende 
med interesse for iværksætteri, økonomi og erhverv. Vi sætter stor fokus på at holde 
arrangementer der fremmer medlemmers netværk og giver dem et overblik over 
karrieremulighederne, samt at tilbyde kurser og foredrag i alt fra entreprenørskab og 
økonomi til børshandel. 

En del af disse begivenheder vil være direkte arrangeret af os og afholdt internt på Panum 
med interessante foredragsholdere. 
Lige så vigtigt for os er at dele eksterne begivenheder med hinanden i gruppen, hvor vi 
sammen tager ud og møder virksomheder og studerende fra andre organisationer. 

Dette giver vores medlemmer et enestående netværk på tværs af studier, og mulighed for 
at møde repræsentanter og højt profillerede personer både inden for medicinalindustrien, 
konsulenthusene og hospitalsverdenen.

Vi afholder vores første åbne månedsmøde tirsdag d. 3. oktober kl. 17:15 på Panum (meld jer 
til vores event via Facebookgruppen for mere info), hvor der vil være kaffe, frugt og snacks, 
samt god mulighed for at lære hinanden godt at kende.

Vi har ingen kontingent, så det er gratis og super nemt at melde sig ind i gruppen via vores 
hjemmeside www.MBAPanum.dk. Når man melder sig ind via. vores hjemmeside får man 
adgang til vores facebookgruppe, hvor al aktiviteten foregår.

Vi glæder os meget til at møde jer!

- Medical Business Association

Går du med en forsker i maven?
Så kom til PUFF’s oplæg: Intro til studenterforskning.

Den 28. september kl 16.15-18.00 i auditorium 29.01.32
Oplægget vil omhandle, hvilke områder PUFF mener man bør være opmærksomhed på før 
man kaster sig ud i studenterforskning. 

Bestyrelsesmedlemmer fra PUFF vil fortælle om, hvordan de kom i gang med forskning.
Oplægget vil suppleres af Studievejledningen, der vil fortælle om mulighederne for 
fuldtidsforskning under studiet.

Vi glæder os til at se dig!
PUFF

SKAL DU TIL EKSAMEN I ØNH, ELLER HAR DU EN 
ØNH-LÆGE GEMT I DIG?
Så skal du med på SØNHKS’ kursus i øre-næse-hals-undersøgelse og audiologi!

HVAD: Du vil som kursist få en kort introduktion til og træne, hvordan man udfører en 
systematisk undersøgelse af ører, næse, ansigt, hals og mund samt tolker et audiogram. 

HVORDAN: Kurset er bygget op i blokke omkring henholdsvis øre, næse og bihuler, mund 
og svælg samt ansigt og hals. For hver blok vil I få en kort intro til organet med gennemgang 
af relevant anamnese. Herefter praktisk gennemgang med fokus på, hvordan I undersøger, 
og hvad I skal kigge efter af normalanatomi, så I er klar på at træne i små grupper. Hver blok 
slutter af med en casegennemgang, herunder hvordan I spotter det vigtigste patologi, når I 
undersøger, og inden I går hjem, bliver I quizzet – er I klar til at tage imod en ØNH-patient?! 
I vil ligeledes lære, hvordan I behandler epistaxis, og hvordan ultralyd og fiberskopi indgår 
i ØNH undersøgelsen.

SØNHKS og Rigshospitalets ØNH-afdeling stiller relevant udstyr til rådighed.
Underviserne, Niels West og Hjalte Sass, er begge yngre øre-næse-halslæger og ph.d. 
studerende på Rigshospitalet/Gentoftes ØNH-afdeling.

HVOR: Rigshospitalets Øre-Næse-Halskirurgiske Klinik, opgang 2, 7. sal.

DATO: Fredag 6. juni kl. 16.00-20.00.
Vi håber, I har lyst til at gå ud og drikke en øl og/eller sodavand efter kurset!

FORPLEJNING: Der vil være snacks til pausen.

PRIS: Gratis for medlemmer. Medlemskab koster 50 kr. 

TILMELDING: Åbner mandag den 25. September kl. 17 
og foregår via SØNHKS-hjemmeside: www.soenhks.dk 
Der er 20 pladser på kurset. Medlemskab ligeledes via 
SØNHKS-hjemmeside.

SPØRGSMÅL: Skriv til formand@soenhks.dk
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IMCC Exchange og Research Exchange!
Kunne du tænke dig at møde studerende fra hele verden? Synes du det er fedt at møde nye 
mennesker og få venskaber for livet? 
Så kom til introarrangement med IMCC Exchange og Research Exchange!

Vi vil fortælle om mulighederne for at blive en del af vores frivillige organisation, der 
modtager studerende fra hele verden og udsender danske studerende den anden vej. 
Vi sørger for gode forhold for udsendte studerende, afholder sociale arrangementer for 
udenlandske studerende, og har det vildt hyggeligt og fedt sammen som gruppe. 
Der er rig mulighed for at lære en masse om forskning og klinisk arbejde i andre lande, 
møde medicinstuderende fra andre kulturer, og blive klogere på hvordan ophold arrangeres. 
Du vil med garanti få udvidet din horisont ved at komme til vores arrangement. Du vil høre 
mere om, hvad du kan lave og hvilke muligheder der er hos os. Du vil få stillet din kagetrang.
Kom og hør mere om os, for at få en ide om IMCC Exchange eller Research Exchange er 
noget for dig. 

Det hele kommer til at forgå tirsdag d. 3. oktober kl 16.15 i 13.1.80. Der vil efterfølgende 
være månedsmøde, hvor man også er meget velkommen.

For opdateringer om buddys, incommings mm. følg vores facebookside her: www.facebook.
com/IMCCExchangeKBH

META
Synes du at fremtidens teknologiske løsninger indenfor medicin er 
spændende, og kunne du tænke dig at være med til at bestemme og 
planlægge META’s fremtidige events? 

I sidste sæson arrangerede vi bl.a. foredrag om Watson –den digitale 
læge, Robotkirurgi og IBM health corps samt en ekskursion til Robotkirurgisk Center på 
Herlev Hospital og et sommerkursus, hvor deltagerne byggede en EKG-amplifier. Nu er 
vi klar til at skyde en ny sæson i gang, og du har muligheden for at være med. Vi har 3 
ledige bestyrelsesposter i foreningen samt poster i grupperne fundraising og PR. Som 
bestyrelsesmedlem er du bl.a. med til at planlægge og afholde events. Det er ikke vigtigt 
hvilket semester du går på, men at du har lyst til at engagere dig i bestyrelsens arbejde.

Vil du høre mere, eller vil du melde dig som kandidat 
til en post, så skriv til Jakob på jas@metascience.dk. 
Synes du i stedet bare, at det kunne være spændende 
at høre mere om META’s arbejde, og vil du have 
medindflydelse på de store beslutninger så kom til 
generalforsamlingen mandag d. 2 oktober kl 19:00-
20:30. Der vil som altid være lækre sandwichs og kaffe.

Vil du med PIT til Afrika til foråret?
Så er du heldig! PIT har nemlig lige nu ledige pladser til foråret 2018 på flere af vores 
hospitaler!

• Mpwapwa District Hospital, Tanzania:   2 pladser i perioden feb-apr.
• Songea Regional Hospital, Tanzania:   2 pladser i perioden feb-apr.
• Salvation Army’s Chikankata Mission Hospital, Zambia:  2 pladser i perioden feb-apr. 
(OBS! Dyrt hospital)

Pladserne kan søges enkeltvis eller to og to. 

Hvis du er interesseret, kan du læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan læse om 
hospitalerne og rapporter fra tidligere udsendte på podio.com. For at få et login skal du 
sende en mail til podio.pit@gmail.com.

For at komme ud med PIT skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester. 
Man betaler et gebyr til PIT på 1000 kr. hvoraf man får 500 kr. igen, når man efter hjemrejse 
udfylder en rapport om sit ophold.

Ansøgning er først til mølle. 

For at blive udsendt skal man have deltaget i PITs tropemedicinske weekendkursus. Næste 
kursus bliver afholdt d. 25.-26. nov. 2017 i Århus. Har man deltaget i KUs ”Summer School 
in International Health” er dette også tilstrækkeligt.

For at ansøge skal du blot sende en mail til pithospitaler@gmail.
com med emnefeltet ”Ansøgning til restplads” indeholdende 
dit fulde navn, telefonnummer, email-adresse og adresse 
samt angivelse af semestertrin. Hvis du har deltaget i PITs 
weekendkursus i tropemedicin eller et lignende kursus, skal 
dette anføres. Motiveret ansøgning ej nødvendig. 

Mvh
Hospitalsgruppen i PIT
pithospitaler@gmail.com

Stetoskopet søger! Vil du være med til at lave
dybdegående sundhedsfaglige podcast?
Hvem er vi?
Stetoskopet er en podcast målrettet medicinstuderende, men ikke eksklusivt for 
medicinstuderende. Vi udkommer 2 gange om måneden og har cirka 2.000 lyttere pr. 
program. Vi er 12 medicinstuderende, 2 færdige læger og 1 “statskundskaber” i gruppen 
indtil videre og vi leder efter nye stetoskopører.

Målsætningen
Vi drømmer om, at vores podcast skal nå ud til endnu flere lyttere. Både på tværs af fakulteter 
og universiteter samt bredt ud i sundhedssektoren.

Arbejdsopgaver
Du kommer til at indgå sammen med resten af gruppen med stor indflydelse på kommende 
podcast-emner, deltage og stå for tilrettelæggelsen af programmer, oftest i arbejdsgruppe 
med 1-2 andre stetoskopører. Du vil endvidere skulle tage kontakt til spændende mennesker 
og eksperter, arrangere og afholde interviews samt klippe og redigere programmerne.

Du vil i processen samtidig blive en del af vores sociale fællesskab, besøge mange forskellige 
sommerhuse, lære mange nye brætspil at kende og få mange muligheder for at nyde en 
kølig øl i godt selskab.

Vi leder efter nye medlemmer, der har lyst til at blive lige så grebet af podcast og projektet, 
som vi selv er. Det er frivilligt og det afspejler engagementet selvfølgelig, men vi lægger i 
gennemsnit et par timer om ugen. Op til en udgivelse af et program, man selv har tilrettelagt, 
skal der forventes højere arbejdsbyrde. Vi forventer det samme fra nye medlemmer.

Kompetencer
Nye medlemmer får en erfaren redaktør tilknyttet som mentor og der vil både være 
en oplæring i opsætning af vores mobilstudie og vores software til lydredigering. Det 
eneste du behøver for at søge, er en nysgerrig sjæl og mod på at undersøge historier og 
problemstillinger fra sundhedsdanmark.

Kontakt
Tjek os ud på www.stetoskopet.nu. 
Vi håber, at du er interesseret i at søge. Send din 
ansøgning til info@stetoskopet.nu.
Alle spørgsmål er velkomne, både på email og på vores 
facebookside Stetoskopet.

Ansøgningsfrist: 09.10.2017

Vi glæder os mega meget til at høre fra dig!

psykOBS
Basisgruppen psykOBS holder månedsmøde anden 
torsdag i hver måned.

Undervisningsdag bliver afholdt den 21. oktober 13-19. 

Find os på Facebook for mere info. 

Meningitis hos børn og unge
Pædiatrisk Interessegruppe på Panum Institut (PIPPI) inviterer alle til semestrets første 
månedsmøde med et spændende foredrag d. 4. oktober kl. 16:30. Denne gang vil det 
handle om meningitis hos børn og unge - et aktuelt emne, som medierne har haft utroligt 
meget fokus på det seneste år. 

Til foredraget får vi besøg af Lisbeth Samsø Smidt, som er infektionspædiater på Herlev 
Hospital. Lisbeth vil fortælle om sine erfaringer med behandling af børn og unge med 
sygdommen. Foredraget vil være case-baseret, og der vil naturligvis være plads til spørgsmål 
og dialog.
 
Efter foredraget holder vi månedsmøde, hvor I kan høre 
mere om PIPPI, og hvordan I kan blive en del af en hyggelig 
basisgruppe med store ambitioner og interesse for pædiatri. 
HUSK: Foredraget er for alle og enhver, og der vil som altid 
blive serveret kaffe samt lidt sundt og sødt. 

Vi glæder os til at se jer!

Så er der basal sutur igen!

SPLAS afholder kursus i basal suturering torsdag d. 4. oktober kl. 17.00-20.00. Vores populære 
kursus giver dig basale kompetencer i suturering, som du kan bruge på TKO og andre kliniske 
ophold. Du lærer at bruge instrumenterne, samt hvordan man laver de vigtigste sutureringer. 
Kurset bliver undervist af to dygtige plastikkirurger. 

Billetsalget åbner onsdag d. 27. september, så sid klar på 
computeren kl. 16.

Smid et like på facebook ’Studerendes Plastikkirurgiske Selskab 
– SPLAS’, hvor du kan læse mere om kurset og opdateres på 
fremtidig events. 
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SAKS Events for Oktober
Kalender SAKS oktober 2017

Sutur 1 (vol. 2) (3. oktober) 
Vi afholder endnu et Sutur 1 kursus – vores
mest populære kursus, der er adgangsgivende
til en række avancerede suturkurser. 

Sutur 2 (vol. 1) (9. oktober) 
Dette er et kursus for dig, som har tidligere erfaring med suturering fx SAKS’ Sutur 1 kursus, 
FADLs eller CeKUs tilsvarende kurser. Til kurset vil der blive undervist i mere avancerede 
suturteknikker sammenlignet med sutur 1 kurset.

SAKS Generalforsamling 2017 (10. oktober)
Husk desuden at oktobers månedsmøde er dedikeret vores Generalforsamling. Her 
nedsætter vi den nye bestyrelse, så sæt allerede nu et kryds i kalenderen!

Tarmanastomose-kursus (NYT) (24. oktober)
Til dette nye SAKS-kursus vil du blive introduceret til det gastrokirurgiske speciale med fokus 
på de typer af operationer, hvor en tarmanastomose kan blive anvendt. Efter en teoretisk 
gennemgang vil du få mulighed for hands-on træning på grise-tarme med supervision af 
vores læger.

Kursus i Skadestuekirurgi (28. oktober – 29. oktober)
Kom med til en fed weekend med masser af hands on, håndgreb og fed undervisning om 
alt fra klassiske frakturer til sjældne insektstik. 
Krav: Minimum 6. semester.

NB. Yderligere information vedrørende de specifikke events, tilmelding og tidpunkter findes 
på vores facebookside: SAKS – Studerendes Almene Kirurgiske Selskab.

SAKS Generalforsamling 2017

Kære medicinstuderende, i inviteres hermed til Studerendes Almene Kirurgiske Selskab’s 
Generalforsamling 2017. Det er traditionen tro en spændende men nervepirrende dag, hvor 
alle deltagere har mulighed for at blive en del af i kernen og hjertet i SAKS!

Det er dagen, hvor der skal kæmpes om bestyrelsesposterne i Studerendes Almene Kirurgiske 
Selskab, og den nye bestyrelse nedsættes! Hvis du vil være med i opløbet og sikre din 
indflydelse på SAKS’ fremtid i det kommende år, så forbered din brandtale allerede nu og 
mød op d. 10 oktober kl 16:15. Der vil i klassisk SAKS-stil selvfølgelig være slik og sodavand 
til begivenheden.

Program
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra nedsatte udvalg
4) Forelæggelse af regnskab
5) Fastlæggelse af næste års kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Eventuelt

Alle medlemmere af SAKS har forslagsret og stemmeret på generalforsamlingen

Vi ses!
Mange hilsner SAKS

Ville du også ønske, at du fik brugt dit dykker-
certifikat lidt oftere end en gang hvert andet år?
Eller kunne godt tænke dig at blive dykker og opleve 
livet under vand? Så læs mere her!
DYK MED PANUM UNDERWATER CLUB (PUC)!
PUC er en fuldt udstyret dykkerklub af studerende for studerende (og ikke-studerende), og 
din mulighed for at få vedligeholdt dine dykkerskills og samtidig opleve de danske farvande. 
Hvis du synes, det lyder som noget for dig, så skriv til info@panumunderwaterclub.com, 
hvis du vil høre mere eller gå ind på vores hjemmeside www.panumunderwaterclub.dk. 
Her kan du læse mere om indmeldelse og kontingent samt se billeder og fortællinger fra 
vores seneste dykkerture! Du kan også finder mere information og se fremtidige dyk i vores 
facebook gruppe: PUC- panum underwater club.

KOM OG HØR MERE PÅ MÅNEDSMØDET D. 2 OKTOBER
Vi holder næste månedsmøde mandag d. 2 oktober 2017 kl. 17 på Bastard Café. Her kan du 
møde de andre dykkere i PUC og høre om vores faciliteter, samt hvilke muligheder vi kan 
give dig. Vi starter med at afholde mødet, hvorefter vi hygger med spil og en øl. PUC giver 
den første øl, så tag din læsemakker under armen og mød os på Bastard.  

Lodret: 
1.  O m r å d e t  m e l l e m 
Øjnbrynene
2 Virkelighedsfjern, 
sindsrolig, svær at få 
op af stolen. Slutter 
på - tisk. 
4 Når det prikker og gør 
ondt i dine hænder efter 
din arm/fod har sovet. 
5 Når noget overgår 
direkte fra fast form  til 
gas. (Skip that fluid) 
7 et fancy ord for Retro, 
Noget gammelt er cool 
igen og man bruger det på 
ny. Mystisk og autentisk.

Vandret: 
3 Noget Andrea ikke kan 
kaste, det er rundt og 
normalt. 
6 Filosofisk retning, 
a n t i t e s e n  t i l 
Deontologi 
8 At smide nogen/noget 
ud af et vindue
9 Super selveslskende 
person.  Super steneren. 

En umulig krydsord 
TIl en umulig dag.  

Såååååå. Den var 
mere umulig end 
godt er. Min fejl. 
Prøv igen  - det er 
liiiiidt nemmere nu. 
Svaret kommer i 
næste mok. 
Kys Sofie

Undsky ld.  Jeg fors tår 

godt  det er umuligt når der 

mangler 2 clues... 

10 Deprimeret følelse, du kommer ikke 
ud flækken og laver faktisk ikke en dyt. 
11 Storladen og ophøjet. (Bruges 
også om HG’ere) 
12 Mandlige bryster forekommer. 

DYKKERCERTIFIKAT I MAJ 2016
PUC har her i efteråret afholdt et begynder-dykkerkursus (PADI certificeret Open Water 
Diver) og håber, at der er i foråret  også vil være interesse for et begynderkursus, så vi kan 
få endnu flere at dykke med. Så skriv gerne til info@panumunderwaterclub.com, hvis du 
er interesseret og vil høre mere!

Vi glæder os til at dykke med dig!
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DANSK BØRNELUNGECENTER OG CF-CENTER
KØBENHAVN, RIGSHOSPITALET 

Søger forskningsinteresseret stud.med.
til forskningsopgave i Dansk
BørneRespirationsFysiologisk Laboratorium.

Dansk BørneLunge Center (DBLC), BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet, varetager 
undersøgelse, kontrol og behandling af lunge- og astmasyge børn og unge samt voksne 
med arvelige lungesygdomme fra hele Danmark. Dansk BørneRespirationsFysiologisk 
Laboratorium er en integreret del af DBLC og Laboratoriet fokuserer dels på at måle 
lungefunktion på alle patienter som led i den daglige klinik, dels på udvikling af nye metoder 
og tilpasning af gamle metoder til måling af især små børns og svært lungesyge børn og 
unges lungefunktion. Læs mere her: www.DBLC.dk

Vi søger en engageret og selvstændig forskningsinteresseret studerende til at varetage sit 
eget, afgrænsede forskningsprojekt samt til at medvirke i flere delstudier og efter behov og i 
samarbejde med laboratoriets øvrige ansatte, deltage i laboratoriets lungefunktionsmålinger 
på børn udenfor projekterne. Projektet vil være fuldt finansieret inkl. løn, med fleksible 
arbejdstider. Flere igangværende og kommende projekter fokuserer på diagnostik, 
behandling og monitorering af begyndende lungeskade hos børn i alle aldre. Laboratoriet 
behersker en lang række unikke og avancerede målemetoder, som er beskrevet her: https://
www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/boerne-unge-klinikken/dansk-
boernelungecenter/undersoegelser/Sider/Hvilke-undersoegelser-foretages.aspx. Den viden 
der opnås kan få stor betydning for behandlingen af patienter med de arvelige, kroniske 
lungesygdomme Cystisk Fibrose (CF) og Primær CilieDyskinesi (PCD). Det forventes dit eget 
forskningsprojekt munder ud i en peer-reviewed publikation ved afslutning af ansættelsen. 
Ansættelsen kræver fuldt engagement og vi forventer at du inden tiltrædelsen sætter dig 
grundigt ind i projekter og metoder. 

Udover oplæring i forskellige aspekter af klinisk forskning vil du blive grundigt oplært 
i metodologien i alle de forskellige lungefunktionsmetode, herunder specialiserede 
undersøgelse som kun varetages på Rigshospitalet. Via supervision fra erfarne kollegaer 
vil du efterhånden selvstændigt skulle varetage målingerne. Ansættelsen giver selvsagt 
et grundigt kendskab til forskellige lunge-sygdomme indenfor pædiatri. Du lærer om 
lungernes fysiologi og patofysiologi. Du bliver derudover medlem af et tværfagligt team og 
veletableret forskningsmiljø som består af andre medicin-studerende, læger, sygeplejersker, 
humanbiologer, sekretærer, biologer og phd-studerende. 

Ansættelsen er som udgangspunkt for et år med fleksibilitet i forhold til gældende regler 
under fremdriftsreformen og de tilhørende studieaktivitetsregler som du kan læse mere 
om her: http://healthsciences.ku.dk/phd/studentresearch/. 

Stillingen er på fuld tid og til tiltrædelse 1. november 2017 eller snarest derefter. Stillingen 
er fuldt finansieret, men det forventes at du sideløbende søger relevante fonde mm.

Er det noget for dig? Hvis du er interesseret sender du en kort ansøgning på mail til 
nedenstående senest 10. oktober 2017. Samtaler med udvalgte finder sted i oktober.

Kim G Nielsen
Klinisk forskningslektor, overlæge, dr. med.
Dansk BørneLungeCenter, 
BørneUngeKlinikken, afsnit 5003 
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
E-mail: kgn@dadlnet.dk

Hænderne over dynen! Onaniens historie 1700-1950
Kære alle
Sæt kryds i kalenderen!

Torsdag den 28. september kl. 16-18:
Morten A. Skydsgaard
 
Hvorfor løb Søren Kierkegaard ned og så sig i spejlet efter at have ført en samtale med sin 
far om kønsdriften? Kiggede han efter onanistens afslørende ansigtstræk? Menneskets 
seksualitet har altid været et ukontrollabelt, fejret og undertiden destruktivt træk, som man 
har forsøgt at regulere. Et af de fejlslagne, men lærerige eksempler på kontrol drejer sig om 
onani, som i 200 år blev opfattet som en farlig beskæftigelse for især børn og unge. Onani 
kunne i værste fald være dødeligt. I foredraget dykker vi ned i datidens onanioplysning for 
at forstå, hvordan det kunne gå så galt, førend onani blev erklæret naturligt i 1930’erne og 
i dag anbefales til personlig selvudvikling. Oplægsholderen er læge og museumsinspektør 
på Steno Museet i Aarhus.
 
Dette er den første Hertoft-sæson, siden professor emeritus Preben Hertoft afgik ved døden 
i februar, i en alder af 89 år. Læs Gunter Schmidts og Christian Graugaards samtale om deres 
fælles ven HER og Bo Møhls mindeord HER. 
 
Sted:  Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a)
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører: Sex & Samfund, Dansk Forening for Klinisk Sexologi & Sexologisk 
Forskningscenter, AAU 
Vært: Professor Christian Graugaard
Adgang: Gratis
 
Vi håber, I er kommet godt ind i efteråret.

Sex & Samfund
Dansk Forening for Klinisk Sexologi
Sexologisk Forskningscenter (Aalborg Universitet)
 
Hvad er Hertoft-eftermiddage?

• Det er gratis sexologiske oplæg for alle interesserede
• Det foregår i Psykiatrisk Auditorium ved Rigshospitalet i København
• Traditionen blev påbegyndt i 1970'erne af sexologiprofessor Preben Hertoft (1928-2017)
• Arrangørerne er Sex & Samfund, Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Sexologisk 
Forskningscenter (Aalborg Universitet)

Medicinstuderende søges som timelønnede
forskningsassistenter
Hjertemedicinsk afdeling,Rigshospitalet,søger 2 medicinstuderende til lønnet arbejde i 
forbindelse med Herlev-ØsterbroHjerte-CT-studiet.Du skal kunne arbejde ca. 8 timer om 
ugen.

Opgaverne vil involvere analyse af hjerteskanninger mhp. koronarsygdom.Du vil modtage 
løn under oplæringen. Arbejdet foregår i samarbejde med andre medicinstuderende og 
Ph.d.-studerende. 

Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har bestået bachelor-delen af medicinstudiet. 
Du planlægger selv hvornår på ugen arbejdet foretages, og det er derfor vigtigt at du kan 
tage ansvar og overholde deadlines. Løn efter overenskomst.

Interesserede bedes sende ansøgning samt karakterudskrift senest d. 1. oktober til 
mck601@alumni.ku.dk. Samtaler vil blive afholdt d. 4. oktober. Du er velkommen til at skrive 
hvis du har yderligere spørgsmål.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Læge, Ph.d. Andreas Fuchs, Læge Per Sigvardsen, Læge, Ph.d. Tobias Kühl 
Overlæge, Dr. Med. Klaus Kofoed

Apply for the 4th cycle of 
LUNDBECK FOUNDATION CLINICAL RESEARCH
FELLOWSHIP PROGRAM
Are you up for a challenge and an experience of a lifetime?
The LFCRF fellowship offers a unique opportunity for accelerating your career in 
clinical research and expanding yourprofessional network by applying to the Lundbeck 
FoundationClinical Research Fellowship Program.

Our exclusive, fully financed, 10-monthfellowship based in San Francisco, offers 
comprehensive training in clinical research with readyaccess to the insights and experience 
of internationally recognizedscientists at the University of California, San Francisco and 
StanfordUniversity.

We are seeking five talented and energetic fellows from August 1st 2018 to June 1st, 2019.
Informational meetings are planned: 
KU - Mandag d. 2.Oktober kl 16.30 (Panum Tårn - Nielsine Nielsen Auditoriet)
AAU - Tirsdag d. 3. Oktober kl 16.00 (Auditoriet, Medicinerhuset, etage 3 Vest)
AU - Onsdag d. 4. Oktober kl 15.30 (Auditorium, Department of Clinical Epidemiology)
SDU - Torsdag d. 5. Oktober kl 15.30 
(Winsloewsparken 19, room 1907).

More information atwww.lfcrf.org or by 
contacting Nadia Storm by email: nadsto@
um.dk

Skolarstipendiat med interesse for pædiatrisk hæma-
tologi og pulmonologi søges
Medicinstuderende på kandidatdelen søges, til forskergruppe der arbejder med at afdække 
baggrunden for alvorlige lungekomplikationer efter stamcelletransplantation hos børn. 
Studiet består dels i at opgøre behandlingsresultater for de seneste 15 år, og dels i at 
gennemføre en prospektiv undersøgelse, hvor nye metoder for måling af lungefunktion 
bliver testet på børn der gennemgår en stamcelletransplantation. Målet er at udvikle 
metoder til tidligere og bedre diagnostik og behandling. 

Studierne giver mulighed for indsigt i pædiatrisk immunologi og hæmatologi på højt 
specialiseret niveau, såvel som detaljeret kendskab til forskellige mål for lungefunktion 
hos børn. Der er mulighed for at skrive kandidatopgave og for selvstændig videnskabelig 
publikation. 

Ansøgningsfrist er d. 4.10.17
Spørgsmål og ansøgninger kan sendes til hilde.hylland@gmail.com.
Hilde Hylland Uhlving, læge PhD og Klaus Müller, professor, Dr.Med
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KARRIEREDAG
TORSDAG 12. OKTOBER KL 12.30 -16.30

01 SUND Karrieredag MOK.indd   1 20/09/2017   08.19

Er du interesseret i at arbejde og forske i børn og 
unge med overvægt? 
Baggrund: 
Overvægt blandt børn og unge er et stigende globalt problem, og ikke mange beskæftiger 
sig med det. Dette er derfor en unik mulighed for at tilegne sig viden inden for dette 
spændende felt – og ja, det er os fra Generation XL. 

På Holbæk Sygehus ligger Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, hvor 
vi i et tværfagligt team behandler børn og unge med overvægt. Enheden for Overvægtige 
Børn og Unge er en af verdens største behandlingsklinikker for overvægtige børn, hvor der 
sideløbende med behandlingen udføres nytænkende forskning i årsagerne til, udviklingen 
af og behandling for overvægt hos børn og unge. Vi søger en forskningsårsstuderende, der 
har lyst til et relevant og praktisk forskningsår. Forløbet er fuldt finansieret. 

Periode:
• Fra d. 01.02.18 –  et halvt til et helt år frem. Vi ser gerne, at du bliver et helt år, hvilket 
godt kan lade sig gøre med fremdriftsreformen. Det er for os lige meget, om du er på 
bachelordelen eller kandidatdelen. 

Arbejdsopgaver: 
• Kontrolbesøg af børn og unge, der deltager i forskningsprojekt
• Blodprøvetagning 
• Fondssøgninger 
• Diverse ad hoc-opgaver 

Vi tilbyder: 
• Et spændende arbejdsmiljø, hvor du får lov til at få hands-on
• Oplæring i blodprøvetagning 
• Forskning / artikelskrivning 

Vi forventer af dig: 
• Du kan indgå i et team, såvel som arbejde selvstændigt
• Du har gåpåmod og er imødekommende 

Deadline for ansøgning: d.29.09.17
Ved interesse kontakt: 
Jens-Christian Holm 
Overlæge, PhD, Klinisk Ekstern Lektor, 
Forskningsleder Leder af Enheden for overvægtige børn og unge / Den danske biobank 
for overvægtige børn og unge
chboe@regionsjaelland.dkmahand@regionsjaelland.dk

Medicinstuderende søges til at indgå i vores
forskningsenhed for avanceret hjertesvigt og 
hjertetransplantation
Til besættelse snarest søges medicinstuderende til Rigshospitalets enhed for avanceret 
hjertesvigt under Kardiologisk afdeling.  Du vil arbejde tæt sammen med afdelingens læger 
og sygeplejersker med forskellige forskningsprojekter. Projekterne vil både være invasive 
studier med hjertekateterisation samt databasestudier. Afhængig af erfaring og evner, 
vil der være mulighed for at opnå forfatterskab på artikler. Stillingen er fuldt finansieret.

Vi forventer at:
• Du er engageret og vil lære at forske
• Kan lægge 6-12 mdr. i dit forskningsophold
• Kan starte snarest muligt, dette er dog ikke et krav

For yderligere information kan henvendelse rettes til:
Læge Emil Wolsk
Emil.wolsk@regionh.dk

Skolarstipendiat med interesse for pædiatrisk
hæmatologi og pulmonologi søges

Hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT) kan være en nødvendig og livreddende 
behandling af børn med leukæmi, men er forbundet med alvorlige risici, blandt andet i 
form af svære lungekomplikationer. Børne- og Ungeklinikken på Rigshospitalet varetager 
undersøgelse og behandling af alle børn der gennemgår HSCT i Danmark. Gennem de 
seneste år har en forskergruppe i afdelingen arbejdet med at undersøge baggrunden for 
de alvorlige lungekomplikationer som nogle patienter oplever og som kan være livstruende 
eller medføre svær invaliditet. Målet er at udvikle metoder for tidlig diagnostik og tidligere 
og bedre behandling. 

Vi søger en medicinstuderende, der vil være med til at videreudvikle dette arbejdet. Dels 
gennem at opgøre behandlingsresultater fra de seneste 15 år, og dels i at gennemføre 
en prospektiv undersøgelse, hvor nye metoder for måling af lungefunktion bliver testet 
på børn der bliver stamcelletransplanteret. Arbejdet forventes at danne baggrund for 
selvstændig(e) publikation(er). 

Studierne giver god mulighed for at få indsigt i pædiatrisk immunologi og hæmatologi på 
højt specialiseret niveau, såvel som detaljeret kendskab til forskellige mål for lungefunktion 
hos børn. Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi og der er mulighed for at skrive 
kandidatopgave og videnskabelig(e) publikation(er). 
Løn og dækning af øvrige udgifter søges i samarbejde med vejledere.
Spørgsmål og ansøgninger kan sendes til hilde.hylland@gmail.com.
Ansøgningsfrist er onsdag 4. Oktober. 

Venlig hilsen
Hilde Hylland Uhlving, læge PhD og Klaus Müller, professor, PhD, Dr.Med
BørneUnge Klinikken, Rigshospitalet

Kære Medstuderende! 
MedicinerRådet holder månedsmøde onsdag 
d. 27. Sept. kl. 17 i Studenterhuset. 

Vi skal blandt andet snakke om: 
• Hvilke nye idéer vi har fået med hjem fra dette års AMEE 
konference i Helsinki, og hvordan de kan forbedre vores 
uddannelse. 
• Kursus i Patientsikkerhed og IT – hvordan kan det 
optimeres? 
• Evaluering af kurser på medicinstudiet. 
• Mindfulness kursus dette semester. 
• Og meget mere! 

Alle er velkomne, både nye og gamle studerende!
Husk at MR holder generalforsamling d. 11 okt. Kl. 17 i
Studenterklubben – find eventet på facebook. 
Vel mødt! 

Kom til SUNDs Karriere-
dag i Mærsk Tårnet.
Gratis mad fra kl.
16.30-17.30.
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Kør lige til nattevagten

 

FADL-fordele
Tilmelding 0 kr.
+ 30 min. kørsel

Fast pris: 
2,50 kr./min

Tilmeld dig på 
mitFADL

STUDIESTARTSKURSUS 
Har  du svært ved at udfylde en årsopgørelse? Er forsikring og dig, ikke ligefrem bedste venner? Eller 
vil du bare gerne høre mere om studiet og København? Så kom til FADLs Studiestartskursus- livet 
som studerende.

26. september 2017 kl.17.00 i kantinen hos FADL på Blegdamsvej 26. 

Efter kurset er der gratis mad! Tilmelding foregår ved at sende en mail med fuldt navn til 
tobias.berg@fadl.dk. Kurset er kun for FADL-medlemmer.

BUDGETPLANLÆGNING
Til denne workshop bliver du præsenteret for et konkret program, som kan hjælpe dig med at få styr 
på dit budget.

SKAT
Vi fortæller kort om årsopgørelse samt din forskudsopgørelse, for at sikre at du ikke får et skattesmæk.

BOLIG
 Hvis du lige er kommet til København, er det workshoppen for dig. Her får du et overblik over bolig-
mulighederne i København.

FORSIKRING
 Kom og hør, hvilke forsikringer der er gode – og nødvendige – at have, når
man skal være voksen og ansvarlig.

NY I KØBENHAVN
 Her bliver der fortalt lidt om nogle gode caféer, barer, diskoteker og spiseste-
der nær Panum, og i København generelt

UDDANNELSESOPBYGNING
En ældre medstuderende vil fortælle lidt uddannelsen, forskning, lægevikariater 
og virkeligheden efter kandidaten

NYT MEDLEMSTILBUD! 



Love for FADL, Københavns Kredsforening

AFSNIT 1 - NAVN, FORMÅL M.V.

 § 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske skriftligt med virkning fra efterfølgende semester-
start (henholdsvis 1. september og 1. februar) og med én måneds varsel. Personer, der er frameldt 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, betragtes dog som udmeldt ved frameldelsen fra studiet. 
Personer, der er uddannet som sygeplejerske, sygehjælper eller akademiker, som får ansættelse i 
henhold til DSR, FOA eller en akademikerfagorganisations overenskomst inden for et arbejdsområ-
de, hvor FADL også har overenskomst, kan umiddelbart meldes ud af FADL ved dokumentation af 
medlemskab af den overenskomsthavende fagforening.

Kommentar: Tilføjelse af efterfølgende for, at præcisere og tydeliggøre den gængse praksis.

 § 4, stk. 5. Repræsentantskabet kan ekskludere et medlem fra foreningen, hvis dette 
ikke følger foreningens love og vedtægter. Eksklusionen kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer. 
Medlemmet har krav på skriftlig meddelelse om, at det står til eksklusion mindst en uge før mødet, 
hvor sagen behandles, og ret til at deltage i mødet med taleret og med bisidder.

Eksklusion kan af det pågældende medlem indankes for til FADLs hovedbestyrelse senest 4 uger 
efter afgørelsen er meddelt medlemmet. Anken har opsættende virkning.

Hovedbestyrelsens afgørelse kan af såvel medlemmet som repræsentantskabet indankes for til 
FADLs voldgiftsret, hvis afgørelse er endelig og bindende for alle parter.

Repræsentantskabet skal ved eksklusion fastsætte betingelserne for eventuel genopnåelse af 
medlemskab.
 
Medlemmer, der bryder en overenskomstmedholdelig konflikt, hvori FADL er part, kan af repræsen-
tantskabet idømmes en bøde på “et beløb på indtil 75 gange grundtimelønnen for sygeplejevikarer”. 
Denne bøde kan idømmes samtidig med eller i stedet for en eksklusion. Idømmelse af bøde samt 
anke over dette foretages efter de samme regler, som gælder vedrørende eksklusion.

Kommentar: Rettelse af indankes til ankes. Så læsningen og forståelsen af paragraffen gøres lettere.

 § 4, stk. 6. Under bestående konflikttilstande mellem FADL og sygehusmyndigheder eller 
andre institutioner kan dog intet medlem ved udmeldelse unddrage sig de kollegiale forpligtelser, som 
på grund af konflikten organisationsmæssigt pålægges foreningens medlemmer.

AFSNIT 2 - ØKONOMI

 § 6, stk. 2. Lægestuderende, der ny indmelder sig i foreningen senere end immatriku-
lationstidspunktet, betaler kontingent for hele den periode, vedkommende har været immatrikuleret 
ved de Sundhedsvidenskabelige Fakulteter i Danmark, dog max. 1 år for ikke tidligere medlemmer 
(incl. det regnskabsår, hvor indmeldelsen sker), med den for disse gældende kontingenter og evt. 
anden ydelse. 

Kommentar: Fjernelse af ’tilbagebetalingsreglen’. Repræsentantskabet har dispenseret for reglen i de 
sidste 2-3 år. Det er repræsentantskabets holdning at reglen ikke er relevant i den nuværende situation 
med opdeling af fagforening og vagtbureau. Tilbagebetalingsreglen risikerer dermed at afskrække 
lægestuderende i at blive medlem af fagforeningen.

 § 6, stk. 3. Når særlige forhold taler herfor, kan kredsforeningens bestyrelse bevilge 
dispensation for bestemmelsen fastlagt i § 6, stk. 2. Dispensation skal dog altid gives til lægestude-
rende, der før indmeldelsen i FADL har betalt kontingent til anden fagforening, for de perioder, hvor 
en sådan betaling har fundet sted.

Kommentar: Denne § er ikke længere relevant når § 6, stk. 2 udgår.

 § 6, stk. 7. Ved genindmeldelse efter udmeldelse betales kontingent for hele den peri-
ode, vedkommende har været udmeldt, dog max. 1 års kontingent plus den kontingentperiode hvor 
genindmeldelse sker, med kontingentsatser og evt. anden ydelse svarende til kontingentperioderne. 
Dog kan dispensation for kontingent for udmeldelsesperioden finde sted, såfremt dokumentation for 
betalende medlemskab af anden fagforening foreligger, og såfremt dette medlemskab ville kunne 
have medført dispensation i henhold til § 6, stk. 4.

Kommentar: Udgår da der ikke længere skal betales for den periode et kommende medlem evt. ikke er 
medlem.

 § 6, stk. 11 8. Hvis et medlem ikke senest 2 måneder efter forfaldstid har betalt kon-
tingent eller anden af repræsentantskabet vedtagen ydelse, slettes vedkommende som medlem af 
foreningen, og det skyldige kontingent opkræves. Genoptagelse kan kun finde sted, efter betaling 
af samtlige restancer.  samt betaling af kontingenter, der er forfaldet i sletningsperioden, dog max. 
3 år (incl. det regnskabsår, hvor optagelsen sker), og et for alle restanter gældende beløb. Beløbets 
størrelse skal fastsættes af Repræsentantskabet samtidig med fastsættelsen af kontingentet for det 
kommende år. Beløbets størrelse skal dog fastsættes mellem 25 og 33 1/3% af det for året fastsatte 
kredsforeningskontingent, dog mindst 75,00 kr.

Kommentar: Del af paragraffen udgår da § 6, stk. 2 udgår. Ændringen betyder ligeledes at det er klart 
hvad et tidligere medlem med restancer skal betales ved genindmeldelse. Ændres ligeledes fra § 6 stk. 
11 til stk. 8 pga. ovenstående ændringer.

 § 7. Foreningen kan yde støtte til andre organisationer, grupper eller enkelte projekter 
efter bestyrelsens beslutning i hvert enkelt tilfælde. Denne støtte skal ske efter retningslinjer udstuk-
ket af repræsentantskabet. Hvis støtte til en konkret organisation, gruppe eller enkeltprojekt ikke er 
omfattet af repræsentantskabets retningslinjer for støtte, skal afgørelsen om støtte dog træffes af 
repræsentantskabet selv. Retningslinjerne skal offentliggøres i MOK på foreningens hjemmeside.

Kommentar: Ændringerne skyldes at retningslinjerne står i forlængelse af ansøgningsskemaet og 
ansøgeren dermed altid vil kunne læse den nyeste udgave af retningslinjerne lige inden ansøgningen 
udfyldes.

AFSNIT 3 - REPRÆSENTANTSKABET

 § 8, stk. 2. Repræsentantskabet vælges ved skriftligt eller elektronisk valg, der finder 
sted over 5 hverdage afsluttende med en generalforsamlingens afslutning jf. dog § 8, stk. 3.

Kommentar: Ændres fra generalforsamlingen til en generalforsamling for at præcisere ift. ændringen i 
§ 8 stk. 8.

 § 8, stk. 8. Funktionstiden for de valgte begynder den dag, efterårsrepræsentantskabs-
mødet førstkommende repræsentantskabsmøde efter et valg og generalforsamling finder sted, og 
varer til næste efterårsrepræsentantskabsmøde repræsentantskabsmøde efter et valg og generalfor-
samling.

Kommentar: Præcisering af hvornår funktionstiden løber. Dette skyldes at der ved et ekstraordinært 
valg tiltænktes at de nyvalgte repræsentanter funktionstid starter så hurtigt så muligt efter et valg, 
hvilket ikke har været tilfældet tidligere.

 § 8, stk. 10. Suppleanterne har ret til at overvære repræsentantskabsmøderne og 
deltage i de der foretagne diskussioner. De har hverken ikke stemmeret eller ret til at oppebære 
rejsegodtgørelse, med mindre de møder efter indkaldelse i stedet for en repræsentant.

Kommentar: Præcisering af suppleanters stemmeret ved repræsentantskabsmøder. Samt en tilføjelse af 
at suppleanter ligeledes har ret til rejsegodtgørelse efter ændringerne i §8, stk. 12. 

 § 8, stk. 12. Repræsentanterne eller deres suppleanter er pligtige til at møde på repræ-
sentantskabsmøderne. Repræsentanter og suppleanter De har rejsegodtgørelse fra arbejdssted til 
mødested og tilbage efter regler fastsat af repræsentantskabet.

Kommentar: Tilføjelse af suppleanter har ret til rejsegodtgørelse. Baggrunden for denne tilføjelse er at 
det engagement og energi som suppleanter i højgrad også ligger i foreningen, ikke skal forhindres af 
personlig økonomi der kunne begrænse deltagelsen i møder pga. klinikophold langt fra universitetet.

 § 8, stk. 13. Repræsentantskabet kan give medlemmer og andre, som det af særlige 
grunde ønsker, skal deltage i et repræsentantskabsmøde, tilladelse til uden stemmeret at overvære 
dette og evt. deltage i diskussionen. Repræsentantskabsmøder er offentlige, dog ikke under lukkede 
punkter.

Kommentar: Præcisering af at repræsentantskabsmøderne er offentlige for alle. Dog kan der være luk-
kede punkter på dagsordenen der omhandler fortrolige emner hvor ”offentligheden” ikke må deltage.

 § 9, stk. 3. Til efterårsrepræsentantskabsmødet førstkommende repræsentantskabsmø-
de, efter et valg og generalforsamling, indkaldes såvel det afgående som det nyvalgte repræsentant-
skab samt dettes suppleanter. Stemmeret har dog kun de nyvalgte repræsentanter. 
På dette møde:

A. Aflægges beretning over foreningens drift det forløbne år, samt speciel omtale af den afholdte 
generalforsamling.
B. Aflægges beretning over det afholdte valg.
C. Vedtages forretningsorden for repræsentantskabet.
D. Foretages valg af formand og bestyrelsens øvrige 6 medlemmer samt tre suppleanter.
Valgbare er alle ordinære medlemmer af repræsentantskabet. Formanden vælges ved simpelt flertal. 
De øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer vælges ved simpelt flertal, således at hver repræsentant kan 
fordele 6 stemmer på 6 forskellige. Det er ikke et krav at bruge alle 6 stemmer. Herefter vælges de 
tre suppleanter efter samme princip.
E. Vælges repræsentanter og suppleanter til hovedbestyrelsen.
Valgbare er alle ordinære medlemmer af repræsentantskabet.
Formanden er født repræsentant til hovedbestyrelsen.
De resterende repræsentanter vælges ved simpelt flertal.
Herefter vælges de tre suppleanter efter samme princip.
F. Foretages indstillinger til FADLs Forlags bestyrelse (denne indstilling kan skydes til foråret tættere 
på forlagets generalforsamling) samt udvalg under hovedbestyrelsen.
Valgbare er både ordinære og suppleanter af repræsentantskabet.
Der vælges repræsentanter ved simpelt flertal. Suppleanter har stemmeret under punkt F.

Valgbare under e) er alle ordinære medlemmer af Repræsentantskabet. Valgbare under f) er alle 
ordinære medlemmer af samt suppleanter til Repræsentantskabet. Som udgangspunkt sker afstem-
ningerne under e) og f) efter samme princip som under d), hvor de valgbare til de enkelte pladser 
har stemmeret.

Kommentar: Omskrivelse så paragraffen er lettere at læse og forstå, samt ændringer ift. §8 stk. 8.

 § 9, stk. 4. På forårsrepræsentantskabsmødet i marts eller april afgiver bestyrelsen be-
retning om foreningens drift siden sidste repræsentantskabsmøde efterårsrepræsentantskabsmødet, 
og fremlægger regnskabet.

Kommentar: Præcisering af paragraffen.

 § 9, stk. 5. Repræsentantskabet kan til enhver tid, ved simpelt flertal, fratage de under 
§ 9, stk. 3 d), e) og f), valgte mandater.

Kommentar: Præcisering af paragraffen for, at sikre let gennemskuelighed i den situation hvor denne 
paragraf ønskes benyttet.

 § 9, stk. 7. Repræsentantskabet kan med simpelt flertal bevilge et eller flere med-
lemmer af repræsentantskabet orlov, når betingelserne i det af Repræsentantskabet vedtagne 
”Retningslinjer for orlov for repræsentantskabsmedlemmer“ er opfyldt.

Kommentar: Udskrivelse af retningslinjer da disse ikke findes. Orloven er tidligere blevet bevilliget af 
repræsentantskabet og 1. suppleanten har overtaget den pågældende repræsentants stemmeret ved 
møder.

 § 9, stk. 8. Sidste års regnskab skal fremlægges af bestyrelsen til evt. godkendelse på 
forårsrepræsentantskabsmødet, jf. § 9 stk. 4. Det godkendte regnskab og fremlægges desuden til 
eftersyn for foreningens medlemmer på foreningens kontor senest den 1. maj. 

Kommentar: Præcisering samt fjernelse af 1. maj kravet. Dette skyldes at vores regnskaber er afhængige 
af bla. FADLs Forlags regnskab og at FADL København dermed kan have svært ved at overholde 
tidsgrænsen på 1. maj.

AFSNIT 5 - BESTYRELSEN I VAGTBUREAUET

 § 11 A stk. 3. Repræsentantskabet for FADL Københavns Kredsforening vælger på efter-
årsrepræsentantskabsmødet, det første efter et valg og generalforsamling, 7 bestyrelsesmedlemmer 
(og 3 suppleanter), der samtidig er bestyrelsesmedlemmer (og suppleanter) valgt jf.§ 9 stk.3, d).

Kommentar: Præcisering efter ændringer i § 8 stk. 8.

AFSNIT 6 - GENERALFORSAMLINGEN

 § 12. Ordinær generalforsamling, der afholdes i oktober, indkaldes første uge i septem-
ber ved opslag i MOK og på foreningens hjemmeside. På denne aflægger bestyrelsen beretning om 
foreningens virksomhed og fremsætter evt. forslag til drøftelse. Samtidig med indkaldelsen udsendes 
dagsorden samt evt. vedtægtsændringsforslag.

Kommentar: Tilføjelse af hjemmeside.

 § 12, stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med en uges varsel ved 
opslag på Panum, foreningens hjemmeside og så vidt muligt i MOK, kan indkaldes af bestyrelsen og 
skal indkaldes, når mindst 50 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt forlangende herom 
med angivelse af hvilke emner og forslag, der ønskes behandlet.

Kommentar: Tilføjelse af hjemmeside da et opslag kan forsvinde på Panum og dermed kan der sættes 
spørgsmålstegn ved ”gyldigheden” af den ekstraordinær generalforsamling.

• Slettelser er markeret med gennemstreg
• Tilføjelser/rettelser er markeret med understreg
• Alle § hvor der er sket ændringer er markeret med FED

Vedtægterne i deres fulde længde kan findes på 
http://fadl.dk/organisation/koebenhavn/forenings-vedtaegter/

VEDTÆGTSÆNDRINGER



VALG til  repræsentantskabet 
for FADL København

Fra og med mandag den 2.10.16 og frem til tirsdag den 
10.10.16 kan du stemme på de kandidater, der stiller op til 

det kommende repræsentantskab for FADL.

Log ind på mit.FADL.dk 
og stem!

HER ER KANDIDATERNE TIL 
VALGET

AFSTEMNINGEN 

STARTER  DEN 2.10 

INDE PÅ 

MIT.FADL.DK

General forsamlingen finder sted 
i Mærks Tårnets kantine tirsdag 
d. 10. oktober 2017 kl. 16.00.



Anders Gehlert Bang, 
5. semester

Kære medstuderende.

Jeg vil gerne være end 
del af FADLs repræsen-
tantskab. Betydningen 
af at vi har vores egen 
fagforening er større end 
man måske mærker til 
daglig. Personligt tog 
det mig selv noget tid 
at få øjnene op for hvor 
stort og vigtigt et arbej-
de FADL udfører for os 
studerende. Derfor vil en 
af mine mærkesager, hvis 
jeg bliver stemt ind, være 
at øge fokus på det ar-
bejde som FADL udfører. 
Det bærende element i en 
fagforening er dets med-
lemmer og derfor håber 
jeg på at kunne være med 
til at binde FADL og dets 
medlemmer endnu mere 
sammen.

Jeg holder fri efter 5. Se-
mester og stiller op til re-
præsentantskabet for før-
ste gang.  Jeg har kæmpe 
lyst til arbejdet i FADL, og 
jeg håber på din stemme 
så jeg kan få lov til at ud-
føre det.

Mvh. Anders Bang

Andrea Maier, 
10. semester

Kære alle! 

Jeg stiller op til repræ-
sentantskabet for femte 
gang med et ønske om 
at bruge min gode vilje, 
energi og mine erfaringer 
på at vedligeholde og ud-
vikle det stærke FADL vi 
har nu. 
Jeg vil især bruge min 
energi på det spænden-
de overenskomstarbejde 
der venter det næste år. 
Til de sidste forhandlin-
ger i OK15 var transpor-
ten en hård kamp – men 
vi vandt! Og som et ekstra 
drys på kagen fik vi også 
isolationstillæg. 
Erfaringerne fra at have 
været med i forhand-
lingsdelegationen og fra 
at have været formand 
i overenskomstudvalget 
vil jeg tage med vide-
re til OK18 og dette for-
eningsår. Jeg håber, at 
jeg med din stemme kan 
fortsætte arbejdet i over-
enskomstudvalget og det 
store arbejde med OK18. 
Jeg har været involveret i 
arbejdet med Ønskeugen, 
og vil meget gerne fort-
sætte med at behandle 
og arbejde med de øn-
sker du har sendt ind som 
medlem. Det er vigtigt at 
vi ved, hvad vi vil have, 
når vi går til forhandlings-
bordet, og at vi står sam-
men for at fremme vores 
arbejdsvilkår.  
Din stemme vil betyde 
meget for mig, og jeg vil 
gøre mit bedste for at re-
præsentere dig som min 
medstuderende, varetage 
dine interesser og sikre 
dig din bedst mulige fag-
forening. 

De bedste hilsner, 
Andrea Maier

Andreas Søborg, 
3. semester

Kære medlem

Mit navn er Andreas Sø-
borg, jeg går på. 3. seme-
ster, og jeg stiller op til 
FADLs repræsentantskab 
efter at have været sup-
pleant for repræsentant-
skabet i nu et år.
I det forgangne år har jeg 
bl.a. været en del af Ar-
bejdsmarkedspolitisk Ud-
valg (APU), hvor jeg har 
arbejdet med at forbedre 
muligheden for at få me-
dicinstuderende i arbejde 
i almen praksis.
Et år i repræsentantska-
bet har givet mig meget 
mere blod på tanden for 
det politiske arbejde, og 
jeg håber, at jeg får mu-
ligheden for, at kunne 
arbejde videre med de 
spændende projekter, jeg 
allerede er i gang med – 
både næste foreningsår 
men forhåbentlig også re-
sten af min studietid!
FADL står over for en 
skelsættende periode for 
foreningen bl.a. med en 
ny direktør i spidsen, og 
jeg håber, at jeg får lov til 
at sætte mit præg på det 
fremtidige FADL.

Venlig hilsen
Andreas Søborg

Annarita Ghosh 
Andersen, 6. semester

Kære medlem

FADL er en bred organi-
sation, som varetager vo-
res overenskomster, men 
også skal rumme stude-
rendes trivsel, arbejdsmil-
jø og uddannelsespolitik. 
Især det sidste har jeg 
lagt meget tid i, både i 
min tid i Uddannelsespo-
litisk Udvalg, men også i 
MedicinerRaadet hvor jeg 
i år sidder i studienævnet. 
Blandingen af det helt 
nære på studienævnsni-
veau og det bredere nati-
onale perspektiv man får i 
FADL er en kæmpe bonus, 
som har ladet os tænke i 
nye baner for samarbejde 
mellem de lokale enheder 
og det nationale. 
I repræsentantskabet ’17-
’18 vil jeg især se på hvor-
dan trivsel og uddannel-
sesmiljøet kan styrkes.

Dette samarbejde mellem 
det lokale og det nationa-
le har jeg også set meget 
til i Hovedbestyrelsen, 
hvor det både kan være 
en udfordring men også 
en gevinst når vi sidder 
og diskuterer, hvordan de 
forskellige kredse tackler 
vores fælles problemer. 
Det er ikke altid helt gnid-
ningsfrit og mit mål for 
‘17-‘18 er, at de fire lokale 
kredse får større medind-
flydelse på hovedbesty-
relsen, og at vi får mere 
gennemsigtighed både 
i foreningen, men især 
også overfor medlem-
merne. 

Jeg er stolt af at have ar-
bejdet for et bedre FADL 
i to år og håber I vil lade 
mig fortsætte i et år mere.



Benjamin Waraich, 
1. semester

FADL skal føre an i sam-
fundsdebatten!
Vores fortid, vores nutid 
og vores fremtid hænger 
uløseligt sammen med 
velfærdsstaten.
I dag diskuteres velfærds-
statens fremtid, og der-
med også uddannelses- 
og sundhedssektorens 
overlevelse.
Jeg mener, at vi skal del-
tage i samfundsdebatten 
på lige fod med politik-
kerne og de etablerede 
partier, for vores holdning 
er ikke ligegyldig – tvært-
imod, tror jeg at de fleste 
tager os alvorligt. Vi kan 
skrive læserbreve, lave 
fede kampagner og fort-
sat indgå i tæt dialog med 
beslutningstagerne.
Vi skal ikke være bange 
for at mene noget i FADL, 
også når det gælder an-
det end uddannelsespoli-
tik. Løsningen på fremti-
dens udfordringer ligger 
ikke hos individet, men 
hos fællesskaberne.
Jeg stiller op til Repræ-
sentantskabet, fordi jeg 
gerne vil tage ansvar og 
skabe en forandring i vo-
res samfund gennem mit 
engagement i FADL. Jeg 
ser frem til at bruge min 
politiske erfaring som tid-
ligere lokalformand i et 
ungdomsparti, samt min 
viden og mine kompe-
tencer fra mit arbejde i 
fagbevægelsen, hos hen-
holdsvis HK og 3F, på at 
levere svar på de udfor-
dringer vi står overfor i 
FADL.

Tak fordi du stemmer til 
valget!

Caroline Hellingsøe 
Hansen, 1. semester

Frisk 1. års studerende 
med en årelang interes-
se for studenterpolitik og 
med en baggrund som 
tidligere jordemoderstu-
derende og frivillig på en 
palliativ afdeling.
Min motivation for at blive 
en del af repræsentant-
skabet tager afsæt i et 
ønske om at kunne age-
re som talerør for mine 
medstuderende, samt at 
få indflydelse på de be-
slutningsprocesser, der 
påvirker os som lægestu-
derende. 
Som ny studerende er 
jeg imponeret over, hvor 
gode mulighederne er, for 
at få studierelevant arbej-
de gennem Fadl. Jeg ser 
disse jobs som en måde 
hvorpå, at vi som stude-
rende, allerede fra starten 
af vores studietid, kan til-
egne os færdigheder, som 
kan hjælpe med at styrke 
os såvel fagligt som per-
sonligt. Jeg vil bl.a. være 
med til at bevare denne 
pallet af muligheder, samt 
de løn- og arbejdsvilkår, 
der knytter sig hertil. 
I skal stemme på mig, for-
di Jeg kommer med en 
række erfaringer og per-
spektiver på det at være 
ny i sundhedsvæsenet. 
Dertil har jeg oparbejdet 
en række kompetencer 
gennem elevrådsarbejde 
og forskellige bestyrel-
sesposter. Denne ballast 
vil jeg bruge til at styrke 
og forny det Fadl, som vi 
kender i dag. 

Christian Suppli Benson, 
4. semester 

Kære medstuderende

Jeg stiller op til FADLs 
repræsentantskab for før-
ste gang, da jeg ønsker 
at deltage og bidrage i 
arbejdet i vores fagfor-
ening. I det kommende 
repræsentantskabs år 
står FADL overfor nog-
le spændende opgaver i 
form af overenskomstfor-
handlingerne (OK18), der 
fortsat skal sikre de gode 
arbejdsvilkår for SPV’er, 
VT’er samt lægevikarer. 
Yderligere står FADL også 
overfor nogle udfordrin-
ger, bl. a. hvordan der skal 
rettes op på et faldende 
medlemstal. Særligt ta-
bet af allerede indmeldte 
ældre medlemmer i fag-
foreningen er et problem, 
hvor jeg mener at dialog 
mellem repræsentanter 
og medlemmer er en løs-
ning, for at forhindre, at vi 
bliver færre medlemmer i 
vores fagforening. 
Hvis jeg bliver valgt som 
repræsentant, ønsker jeg 
at arbejde på løsningen 
af denne problemstilling, 
så vi står stærkere som 
fagforening - for alle dan-
ske medicinstuderende. 
Jeg er overbevidst om at 
FADLs position som en 
stærk fagforening sikres 
ved et højt medlemstal. 
Desuden har jeg interes-
se for det uddannelses-
politiske aspekt af FADLs 
arbejde, og vil gerne ar-
bejde for, at der på ba-
chelordelen, såvel som på 
kandidatdelen af uddan-
nelsen, er potentiale for, 
at alle får de muligheder, 
der passer bedst til en 
selv. 
Med ønske om et godt 
valg,
Christian Benson

Claas-Frederik 
Johannsen, 7. semester

Kære medstuderende

I det forgangene år var 
FADL med til at sætte 
den politiske dagsorden. 
Vi har bevist, at det er 
muligt at skabe gode re-
sultater, når man sidder 
med ved bordet og op-
søger dem der beslutter. 
Sammen går vi et nyt, 
spændende og afgøren-
de år i møde. Milliardbe-
sparelserne på uddannel-
se er blevet bekræftet, 
SUen for kandidatstude-
rende bliver presset og 
et nyt bevillingssystem 
for universiteterne venter 
rundt om hjørnet. Med din 
stemme vil jeg arbejde for 
at FADL, også i det kom-
mende år, er med i den 
store debat og kan skabe 
resultater. 

Det betyder meget for 
mig at give de nye 1. se-
mesters studerende en 
god start på studiet. Det 
gode arbejde og de frem-
skridt vi har lavet her er 
skridt i den rigtige ret-
ning. Faldende medlems-
tal, i hele landet, er stadig 
vores største problem. 
Jeg vil arbejde sammen 
med medstuderende fra 
de andre byer om at ven-
de udviklingen. FADLs 
fremtid bliver afgjort vest 
for Storebælt og vi kan 
spille en afgørende rolle. 
Sammen kan vi sørge for, 
at fremtiden bliver lys og 
at alle medicinstuderen-
de, i hele Danmark, har 
mulighed for at blive dyg-
tige læger. 



Clara Mellergaard 
Jensen, 5. semester

Jeg har valgt at stille op 
som repræsentant for 
FADL, da jeg går meget 
op i fagforeningsmenta-
liteten og solidaritetstan-
ken. Jeg er selv vokset op 
med denne mentalitet og 
demonstreret med FOA 
og BUPL, siden jeg nær-
mest kunne gå. Jeg har 
set, hvad en god fagfor-
ening kan gøre for med-
lemmerne, og hvordan en 
dårlig kan svigte. 
FADL står stærkt i den 
sammenhæng og har 
skaffet medicinstuderen-
de rigtig gode forhold 
de sidste mange årtier, 
og det skal de blive ved 
med. Hele grundlaget for 
FADL var, at de studeren-
de havde dårlige forhold 
på hospitalerne, så de gik 
sammen for at kæmpe. 
Og de kæmper fortsat. 
Det ønsker jeg at blive en 
del af, en del af kampen 
for bedre forhold for de 
studerende. Jo flere som 
støtter op om FADL, de-
sto bedre muligheder har 
FADL under forhandlin-
ger. 
Derfor synes jeg at det er 
et problem, at de medi-
cinstuderende på Panum 
ofte har en meget vag 
fornemmelse af FADLs ar-
bejde, hvilket også påvir-
ker medlemstilslutningen. 
Jeg vil især kæmpe for at 
udbrede kendskabet og 
forståelsen for vigtighe-
den af dette, da at vi er 
stærkere, når vi står sam-
men. 
Forhåbentlig kommer jeg 
til at sidde med ved bor-
det i denne omgang. 

Eva Rudjord Therkildsen, 
6. semester

Mit navn er Eva - nuværen-
de 6. semesters medicin-
studerende, der i hæsblæ-
sende Usain-Bolt-fart har 
efterlevet regeringens øn-
sker om gennemførsel på 
normeret studietid – dette 
nødvendigt for til vinter at 
kunne fordybe mig i mine 
interesseområder: fritids-
løb med panumrunners, 
forskning og fagpolitik.
Hvorfor fagforening?
Personligt er jeg af den 
overbevisning, at en fag-
forening som FADL er af 
allerhøjeste nødvendighed 
for medicinstuderende; 
dels i kraft af, at de fleste 
medicinstuderende allere-
de under studiet arbejder 
med fagrelevant arbejde 
eller forsker (af sidstnævn-
te gør 37% dette ulønnet!), 
dels fordi vi uddanner os til 
et erhverv, hvor samvittig-
heden over for vores med-
mennesker hindrer os i at 
tage et tiltrængt pusterum 
og sige fra! Dette kan både 
føre til fatale fejl (Svend-
borgsagen), udbrændthed 
(55% af lægestuderende 
har psykiske problemer 
under studiet) og i sidste 
ende en dårligere – eller 
ligefrem manglende – læ-
gestand (23% af de medi-
cinstuderende påtænker 
”flugt” fra det danske sund-
hedsvæsen).
For mig er det desuden 
vigtigt, at FADL bliver mere 
gennemskuelig og synlig 
blandt dets medlemmer. 
Konkrete tiltag såsom for-
laget, forsikring, kurser og 
støtte til basisgrupper skal 
videreudvikles, så FADL 
fortsat bevarer sin jordnæ-
re forbindelse til de medi-
cinstuderende. Stemme-
berettiget eller ej vil jeg 
arbejde for, at FADL ikke 
blot taler FOR de medicin-
studerende, men også taler 
MED…
P.S. Jeg er god ved dyr.

Frederikke Anine 
Prætorius, 6. semester

Jeg har næsten fra star-
ten af min studietid været 
medlem af FADL, og øn-
sker nu at tage en aktiv 
del i det arbejde, vores 
fagforening lægger i, at vi 
som medicinstuderende 
har de bedst mulige for-
hold. Dette både i vores 
studieforløb, fagligt som 
socialt, men også i vores 
arbejde som SPV, lægevi-
kar eller noget helt tred-
je. Derfor stiller jeg op til 
FADL’s repræsentantskab 
med et ønske om at være 
med til at gøre både det 
politiske og sociale aspekt 
af vores fagforening end-
nu stærkere.  
Det er for mig vigtigt, 
at flest mulige medicin-
studerende landet over 
melder sig ind i FADL. Jo 
større et bagland vi har, 
desto større en stemme 
har vi. Netop denne sto-
re stemme er vigtig, når 
der skal kæmpes mod 
politiske udspil som frem-
driftsreformen, eller når 
der skal forhandles over-
enskomst hjem, hvilket 
skal ske i det kommende 
år. Hvis I stemmer på mig, 
vil jeg gøre mit bedste for 
at være et talerør for alle 
studerende derude. 
Rigtig godt valg, og husk 
at stemme.

Mange hilsner Frederikke  

Janus Fabrin Markussen, 
6. semester

Helt ny på studiet.
 
Hvorfor har jeg valgt at 
stille op?

Jeg har fået det indtryk, 
at der sidder spænden-
de, engagerede, dygtige 
mennesker i FADL i dag 
og det team, vil jeg ger-
ne være en del af. Samti-
dig ligger det mig meget 
på sinde, at der bliver 
arbejdet for at sikre høj 
faglighed i balance med 
et sundt studiemiljø for 
fremtidige lægestuderen-
de. 

Mit fokus vil i begyndel-
sen ligge lokalt (Panum), 
men muligheden for at 
lære om studieordningen 
på lægeuddannelserne 
i Aarhus, Odense og Ål-
borg finder jeg interes-
sant og motiverende. 

Jeg har ingen erfaring 
med politisk arbejde. 

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk



Josefine Tangen Jensen, 
10. semester

Kære medstuderende,

Efter fem spændende år i 
FADLs repræsentantskab, 
stiller jeg op til for sjette 
gang.
I de sidste fem år har jeg 
arbejdet med mange for-
skellige ting i FADL. Jeg 
har været med til at lave 
arrangementer, arbejdet 
med overenskomsten for 
de ansatte ved universi-
tetet og har siddet i både 
den lokale og den natio-
nale bestyrelse. Jeg har 
også været en del af be-
styrelsen i FADL’s Forlag, 
hvor jeg nu sidder som 
formand.
FADL er blevet en fast 
del af mit studieliv, og jeg 
kunne ikke forestille mig 
et år uden. Jeg brænder 
for arbejdet med FADL’s 
Forlag, og jeg vil med 
glæde deltage i de lange 
møder og mange diskus-
sioner for, at FADL fortsat 
kan blive bedre og være 
den fagforening, som vi 
alle har brug for. 

Jeg håber, du vil stemme 
på mig.

Kaare Johan Peter Stolt, 
3. semester

Kammerater!

Jeg har brug for jeres 
hjælp. Jeg har i det sidste 
år brugt min tid i overens-
komstudvalget, hvilket 
har været virkelig fedt. 
Jeg har taget ud med vo-
res jurister for at forsva-
re vores rettigheder som 
medicinstuderende ude 
på de forskellige hospita-
ler. 
Vi har desværre det pro-
blem i overenskomstud-
valget, at der ikke er no-
gen fra udvalget med i 
hovedbestyrelsen. Det 
ville være fedt at få det 
problem ordnet inden, vi 
skal til at forhandle over-
enskomst til foråret. Jeg 
har tænkt mig at stille op 
til hovedbestyrelsen for at 
løse dette problem, men 
det betyder, at jeg skal 
have en del flere stemmer 
end, hvad jeg fik til sidste 
valg. Så hvis du har en 
stemme til overs, må du 
meget gerne bruge den 
på mig.
En stemme på mig er en 
stemme på et mere sam-
menhængende FADL.
Stem HardKaare!

Katrine Kjær Iversen, 
10. semester

Kære medstuderende

Jeg stiller op for 3. gang 
til repræsentantskabet 
med det formål fortsat at 
varetage vores interesser 
som studerende og ikke 
mindst som vagttagere 
igennem vagtbureauet. 
Jeg vil arbejde for, at vo-
res fagforening kommer 
til at fungere endnu bed-
re, 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 for at sikre,  at vi 
forsat har de bedste over-
enskomster både hvad 
ang. løn og sociale goder. 
Jeg har siddet i Læge-
vikargruppen i de sidste 
to år, og mit ønske er at 
forsætte dette arbejde og 
være med til at forhandle 
overenskomst  her i 2018 
samt at få overenskomst-
dækket endnu flere stu-
derende, som arbejder 
rundt omkring i regioner-
ne.

Ellers har jeg siddet med 
i kursusudvalget, hvor vi 
i år bl.a. har lavet et nyt 
TKO-kursus, og jeg vil i 
det næste foreningsår 
(forhåbentligt) få lov til at 
arbejde på at øge vores 
kursusudbud til bachelor-
studerende. 

Din stemme er meget vig-
tig for mig, og jeg vil gøre 
mit bedste for at repræ-
sentere og varetage vores 
interesser.

Med håb om et godt valg
- Katrine 

Katrine Søgaard 
Thomsen, 8. semester

Kære mediciner og 
FADL-medlem!

Hvorfor er det vigtigt at 
være en stærk fagfor-
ening? Fordi en stærk 
fagforening kan forhandle 
en stærk overenskomst! 
Jeg har siddet i Overens-
komstudvalget i FADL 
i 2 år samt været obser-
vatør hos Yngre Lægers 
Overenskomstudvalg og 
er mere end klar til at 
repræsentere FADL og 
medlemmerne til over-
enskomstforhandlingerne 
i 2018 med de krav, som vi 
har indsamlet. Jeg er sik-
ker på, at vi kan gøre en 
allerede stærk overens-
komst endnu stærkere.

Desuden håber jeg at 
kunne fortsætte som for-
mand for Kursusudvalget. 
I 2017 har vi udviklet præ-
TKO-kurset, og i det kom-
mende foreningsår håber 
jeg, at vi kan udvikle flere 
opkvalificerende kurser til 
de bachelorstuderende. 

For at de ovenstående 
ting kan ske, vil jeg arbej-
de for, at FADL bliver et 
endnu større og stærkere 
fællesskab i løbet af det 
kommende foreningsår, i 
hvilken form det end måt-
te blive. Derfor håber jeg 
først og fremmest, at du 
vil bakke op om forenin-
gen og dine kommende 
repræsentanter ved at 
stemme til repræsentant-
skabsvalget!

Godt valg! 
STEM PÅ 

MIT.FADL.DK



Kristian Mosfeldt 
Jeppesen, 9. semester 

Jeg hedder Kristian Jep-
pesen, jeg går på 9. seme-
ster og har været en del 
af Repræsentantskabet 
de seneste 3 år. Jeg har 
det seneste år siddet i Be-
styrelsen, Hovedbestyrel-
sen, samt fortsat mit virke 
som formand for FADLs 
Arbejdsmarkedspolitiske 
Udvalg. 
Med din stemme vil jeg 
fortsætte dette arbejde, 
og gøre mit allerbedste 
for endnu mere studiere-
levant arbejde for de me-
dicinstuderende. Vi har 
rigtig mange spændende 
projekter i udsigt, men 
arbejdet omkring at få 
overenskomstdækket de 
medicinstuderende der 
arbejder i almen praksis, 
står øverst på dagsorde-
nen. 
Jeg håber på din stemme, 
så jeg fortsat kan gøre på 
brug af de egenskaber 
jeg har tilegnet de sene-
ste par år. 
Jeg håber, at vi ses til Ge-
neralforsamlingen d. 10 
oktober.

Linnea Gerdes, 
5. semester

Hej medstuderende,

Jeg hedder Linnea, for-
sker efter 5. semester og 
genopstiller til repræsen-
tantskabet.
Det sidste år i repræsen-
tantskabet, har jeg især 
haft fokus på uddannel-
sespolitik og herunder 
været med til at lave vo-
res store studieundersø-
gelse, der bl.a. har vist, at 
rigtig mange studerende 
føler sig presset på studi-
et. Presset af eksamens-
stress, politiske beslutnin-
ger eller noget helt tredje. 
Det er et stort problem og 
et problem som jeg rigtig 
gerne vil være med til at 
sætte fokus på i løbet af 
det næste år. Det er her, 
Fadl har en stor rolle og 
kan være med til at gøre 
en forskel. Vi skal skabe 
den bedst mulige uddan-
nelse for os alle, så vi i 
sidste ende kan blive de 
bedst mulige læger. 
For mig er det vigtigt, at 
medlemmerne har indsigt 
i det arbejde vi laver, her-
under de sager vi kæmper 
for, og derigennem føler, 
at de får noget for deres 
kontingent eller, hvis de 
ikke er medlemmer, får 
lyst til at melde sig ind og 
blive en del af Fadl. 
På den måde tror jeg, at vi 
kan få en endnu stærkere 
fagforening, der fortsat 
kan kæmpe de medicin-
studerendes sag og sørge 
for en bedre studietid. 

Mange hilsner Linnea

Louie Rogalla, 
6. semester

FADL er en vigtig og res-
sourcestærk organisati-
on, hvis formål er at gøre 
hverdagen og arbejdslivet 
lettere for medicinstu-
derende. Denne opgave 
varetages på flere måder, 
blandt andet gennem for-
sikringsaftaler og lønfor-
handling. Jeg mener dog 
der mangler en essentiel 
ting, nemlig bedre kom-
munikation mellem FADL 
og sygehusene, således 
at informationen om hvad 
en FADL-vagt er og hvil-
ke funktioner vi varetager 
er utvetydige og uden 
mangler. Ofte har jeg på 
vagter oplevet fejlinfor-
mation, særligt omkring 
mine rettigheder som 
vagttager hvilket er uac-
ceptabelt. Det er én af de 
ting, jeg vil slå et slag for 
hvis jeg bliver valgt som 
jeres repræsentant.

Nick Emilio Normand, 
1. semester 

Mads Koch, 7. semester

Kære alle

Så blev det endnu en 
gang den tid på året Fadl 
holder repræsentant-
skabsvalg. Det vil sige 
20+ halve A4 siders valg-
tekster. For at skåne jeres 
i forvejen læsebebyrdede 
øjne vil jeg holde det kort:

Jeg stiller op for 3. år i 
træk. Jeg har brugt det 
sidste år på at være med i 
forsikringsskiftet, forenin-
gens hovedbestyrelse, 
foruden at sidde som for-
mand i de Universitetsan-
sattes Udvalg. 
Slutningen af for-
eningsåret har været 
fokuseret på den kom-
mende overenskomst-
forhandling. Det bliver 
en kamp, det bliver en 
proces, og det bliver helt 
vanvittigt spændende at 
være med til.
Det er derfor min bøn 
til jer, medlemmerne, at 
stemme på mig så jeg kan 
sidde med ved bordet i 
2018 når vi skal forhandle 
på jeres vegne. 
Fortsat god valglæsning 
og i øvrig læsning.

-Mads

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk



Mads Marstrand Helsted, 
9. semester

STEM PÅ EN ERFAREN 
REPPER.
Jeg stiller op til repræ-
sentantskabet for sjet-
te gang. Jeg blev sidste 
år valgt som landsfor-
mand. Det forgangne år 
har budt på forskellige 
udfordringer. I januar fik 
vi påvirket debatten om 
lægedækning, hvilket 
jeg er stolt af. Derudover 
har min tid som formand 
budt på en omstrukture-
ring i sekretariatet med 
ansættelse af en ny direk-
tør og en konsolidering 
af vores økonomi. Jeg 
forudser nu en lys frem-
tid for foreningen, med 
en ny og visionær direk-
tør ved roret. Jeg har 
valgt ikke at genopstille 
som landsformand, men 
jeg vil gerne fortsætte i 
foreningen for at kunne 
overdrage formandsrol-
len bedst muligt og for at 
følge projekterne til dørs. 
Et projekt er at styrke 
samarbejde i FADL på 
tværs af landet. Det er 
vigtigt, at vi også får de 
lægestuderende i det 
nordjyske i tale, for vi skal 
repræsentere hele Dan-
marks lægestuderende. 
Både i overenskomstfor-
handlingerne, men også 
i den brede debat. Bliver 
jeg repræsentant igen, 
ser jeg frem til fortsat at 
arbejde for en STÆRK 
forening af og for medi-
cinstuderende. Efter fem 
år i repræsentantskabet 
er jeg stadig meget moti-
veret, så jeg håber, at du 
vil stemme på mig. Jeg 
vil tage opgaven seriøst 
og gøre mit bedste.

Malthe Hviid, 
3. semester

Det kommende år by-
der på overenskomstfor-
handlinger. Sådanne for-
handlinger forudsætter 
tidskrævende forbere-
delser og en stor politisk 
indsats. Det kommende 
år bliver forhandlinger-
ne den røde tråd i mit 
fagpolitiske arbejde, og 
jeg har tænkt mig og 
gå til dem med engage-
ment og gejst. Jeg har i 
det foregående år været 
med til overenskomstud-
valgets møder, og har 
derved sat mig mere ind 
i den fagpolitiske kon-
tekst omkring OK18. På 
den måde har jeg gjort et 
forarbejde, i håbet om at 
stå bedre, når der ende-
lig skal forhandles i 2018. 
Jeg stiller op til repræ-
sentantskabet for anden 
gang, og udover min ind-
sats på overenskomst-
området, prøver jeg også 
kræfter med at forbedre 
FADLs gennemsigtighed, 
og er med til at plan-
lægge arrangementer i 
arrangement- og fore-
dragsudvalget.

Maria Hilscher, 
8. semester

Jeg genopstiller til Re-
præsentantskabet. Jeg 
har tidligere brugt min 
tid i Arbejdspolitisk Ud-
valg (APU) og Arrange-
ment- og foredragsud-
valget (AFU). Dette har 
jeg været meget glad for, 
men FADL kommer en ny 
tid i møde, som jeg rigtig 
gerne vil være en del af. 
Da der er forhandlinger 
om en ny overenskomst i 
2018 havde jeg tænkt, at 
jeg ville ligge mit arbejde 
i overenskomstudvalget 
her det næste forenings 
år. Vi er mange i repræ-
sentantskabet der gør et 
stort stykke arbejde for 
at varetage dine interes-
ser og forbedre mulighe-
derne for alle. Jeg håber 
derfor på din stemme, 
så jeg kan føre min del 
af arbejdet videre til det 
næste år.

Maria Vestager, 
6. semester

Mit navn er Maria, og jeg 
har været en del af FADLs 
repræsentantskab det se-
neste år. 
Mit første år i repræsen-
tantskabet har givet mig 
indblik i foreningsarbejdet, 
hvor jeg bl.a. har arbejdet 
i overenskomstudvalget. 
Her er vi så småt begyndt 
at forberede forhandlin-
gerne om en ny overens-
komst. 
OK18 bliver et af de helt 
store temaer det kommen-
de foreningsår, og det vil 
jeg rigtig gerne være en 
del af. Vi skal arbejde for, 
at sikre at vi fortsat kan 
have så mange gode for-
hold i vores studiejobs. 

Derudover har vi i FADL 
netop indgået et samar-
bejde med Medicinerrådet 
omkring det psykiske mil-
jø på studiet. Jeg er en af 
tovholderne på projektet 
og håber, at kunne fort-
sætte næste år og arbejde 
for bedre trivsel samt et 
bedre studiemiljø for de 
medicinstuderende.   
FADLs nylige studieun-
dersøgelse viser, at det 
er et fokus, som stadig er 
enormt presserende og re-
levant for mange af os som 
studerende. 
Vi bliver pressede af poli-
tiske reformer, karriereræs 
og et studie som til tider er 
lidt tungt og overvælden-
de. Netop derfor skal vi 
huske at komme igennem 
det på den bedst mulige 
måde – også psykisk. 

Jeg ville blive rigtig glad 
for en stemme på mig.
Jeg håber, vi ses til gene-
ralforsamlingen på Panum!

Mange hilsner
Maria Vestager

STEM PÅ 
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Niels Bjørn Dalsgaard, 
6. semester

Kære medstuderende

Jeg stiller endnu engang 
op til FADLs repræsen-
tantskab med et ønske 
om fortsat at arbejde 
for vores lokale kreds-
forening. Siden jeg blev 
valgt ind i repræsentant-
skabet for 2 år siden, har 
jeg været tilknyttet vores 
lokale arrangements- og 
foredragsudvalg (AFU), 
medlemsfordelsudvalg 
(MFU) samt FADLs For-
lags bestyrelse. Op til 
sommerferien blev jeg 
for andet år i træk valgt 
til at sidde FADLs For-
lags bestyrelse som me-
nig bestyrelsesmedlem 
for FADL København.  
Her vil jeg fortsat være 
med til at udvikle nog-
le gode billige pensum-
dækkende bøger til stu-
diet, men samtidig også 
sikre, at Forlaget er en 
økonomisk bæredygtig 
virksomhed, der bidrager 
positivt til kredsforenin-
gens økonomi. 
FADL er udsat for store 
udfordringer, som kræver 
nytænkning af forenin-
gen, men jeg er frisk på 
at tage udfordringen op 
og håber derfor, at i igen 
vil give mig jeres stem-
me, så jeg kan fortsætte 
med at give mit bidrag.

Niels B. Dalsgaard

Niels Emil Hillerup, 
10. semester

Kære medlemmer. Jeg vil 
være med til at sikre noget 
af det fineste vi deler som 
lægestuderende: Stærk 
faglig samling og tradition 
for at forhandle fine ar-
bejdsvilkår til hinanden.
Jeg fandt inspiration til at 
stille som kandidat, idet 
jeg taler på vejne af mine 
medarbejdere til igang-
værende overenskomst-
forhandlinger for studen-
teransatte ved centre for 
medicinsk simulation. 
FADLs juridiske konsulen-
ter og Lægevikargruppens 
hjælp til disse forhandlin-
ger har været uvurderlig. 
Jeg håber på, at kunne 
fortsætte arbejdet med 
Lægevikargruppen, hvis 
jeg vælges til medlem 
af repræsentantskabet. 
Overenskomstforhandling 
og juridisk bistand er ker-
nen i FADLs medlemstil-
bud. Sikring af dette bør 
altid have højeste prioritet.
De seneste år er FADLs 
eksistens truet af nedad-
gående medlemstal og 
manglende kontingenter 
til at fyre op under ked-
lerne. Argumenterne imod 
medlemskab er så man-
geartede som de er dår-
lige, og skal kommes til 
livs gennem oplysning og 
diskussion. Vi må oplyse 
om værdien af 880 kro-
ner opvejet mod fordelene 
ved arbejdsvilkår der sik-
rer: Pengene tjent på den 
halve tid af andre studen-
terarbejdere, kompensati-
on for over-/aften-/natar-
bejde, juridisk bistand når 
arbejdsgiver svigter mv. 
Som repræsentant vil jeg 
tage del i det oplysende 
arbejde. Jeg kan ikke se 
passivt til at vores gene-
ration skulle blive den, der 
forsømte arven fra 63 års 
fagforeningsarbejde.

Ossian Gundel, 
7. semester

VORES & DIT FADL
Når den nye overens-
komst skal forhandles. 
Når vi skal kæmpe for at 
uddannelses- og sund-
hedspolitikken ikke bliver 
uhensigtsmæssig proble-
matisk. Så skal vi have 
støtte. Den støtte kom-
mer fra sekretariatet.
Når du oplever din udle-
jer eller arbejdsgiver ikke 
er fair, og når du har pro-
blemer med din forsik-
ring skal du have god og 
professionel hjælp. Den 
hjælp kommer fra sekre-
tariatet. Men vi kan og 
skal blive bedre. 
Som formand for FADL 
Købehavn, har jeg det 
seneste år været med 
at sætte de nye rammer 
for, hvordan sekretariatet 
skal se ud. Med din stem-
me vil jeg fortsætte dette 
arbejde. Jeg sikrer dig, at 
det bliver lettere og enk-
lere, at få den hjælp du 
har brug for.

VORES VAGTBUREAU
Som bestyrelsesformand 
i vagtbureauet, har jeg 
sammen med bestyrelsen 
og medarbejderne taget 
det første skridt i en ny-
tænkning. Vi skal sikre os 
at du fortsat bliver fagligt 
udfordret, således at du 
også i fremtiden får flere 
kompetencer ved arbej-
det. I det kommende for-
eningsår vil jeg fortsætte 
arbejdet sammen med 
dig. For dine inputs er 
vigtige for, at give os al-
lesammen et vagtbureau 
der igennem hele studie-
tiden giver mening.

Med ønsket om et godt 
valg til alle.
Ossian Gundel

Sebastian Moretto Krog, 
11. semester

Kære medlem,

FADL er mere end bare 
overenskomster. Men lige 
nu handler det rigtig me-
get om overenskomster. 
OK18 er på trapperne! 
Selvom jeg snart er læge, 
kan jeg stadig nå at give 
mit bidrag for de medi-
cinstuderendes vilkår på 
arbejdsmarkedet i 2018 
og fremover. Dette gæl-
der især lægevikarover-
enskomsten, hvor jeg sid-
der med i udvalget der til 
næste år skal forhandle 
med regionerne. Det ar-
bejde vil jeg selvfølgelig 
gerne fortsætte.
Min vision er et FADL, 
som alle medicinstude-
rende kan føle sig stol-
te over at være medlem 
af. Vi skylder alle vores 
medlemmer at kigge 
vores tilbud og med-
lemskontingent godt 
igennem: hænger pris 
og tilbud sammen, på 
det niveau medlemmer-
ne ønsker? Lige meget 
hvad svaret er, ser jeg et 
FADL som arbejder hårdt 
for deres medlemmer og 
for at styrke fællesskab 
og vilkår blandt alle læ-
gestuderende. Det vil jeg 
fortsat arbejde for.

Med venlig hilsen,
Sebastian Krog



Sofie Nellemann Kryger, 
4. semester

Hej!

Jeg hedder Sofie, jeg går 
på 4. Semester, og jeg stil-
ler op til FADLs repræsen-
tantskab.
For mig handler FADL 
om et værdifællesskab. 
FADL er vores megafon, 
der giver os mulighed for 
at påvirke den politiske 
dagsorden. Gennem FADL 
tror jeg på at vi kan ska-
be og udrette visioner og 
etablere en bedre fremtid. 
Derfor er det vigtigt, at 
vi ved, hvad vores fagfor-
ening kan tilbyde, og at 
repræsentantskabet kan 
løfte de udfordringer, vi 
møder gennem vores stu-
dietid. Så hvordan vil jeg 
bidrage til dét? I bund og 
grund handler det om at 
skabe et solidt grundlag 
for en stærk kommunikati-
on.  Jeg vil fokusere på at 
styrke dialogen mellem de 
væsentlige interessenter 
og skabe en værdibaseret 
dagsorgen.
Hvis jeg vælges ind, vil 
jeg kæmpe for at sikre at 
vores stemmer bliver hørt 
frem mod OK18. Sammen 
står vi, trods alt, stærkest.
Vi ses på Panum.

Tobias Berg, 8. semester

Kære medicinstuderende

Jeg stiller op til FADLs re-
præsentantskab for fjerde 
gang, og vil rigtig gerne 
genvælges.
Jeg synes at FADL gør et 
rigtigt godt stykke arbejde 
for os. FADL tilbyder kur-
ser, arrangementer, med-
lemsfordele og meget an-
det – og jeg vil gerne være 
med til fortsat at sikre det-
te – for både nuværende 
og kommende medicinstu-
derende. 
I den tid jeg har været med 
i Københavns repræsen-
tantskab, har jeg blandt 
andet siddet i vores nati-
onale medlemsfordelsud-
valg. I det forgangne år 
har vi forhandlet en ny for-
sikringsordning med Tryg 
og Lægeforeningen, som 
fortsat gør at vi kan sige at 
vi har den bedste studie-
forsikring til de lægestu-
derende.  I det kommende 
år, håber jeg at vi kan for-
bedre de medlemsfordele 
vi tilbyder – især sammen 
med Lægeforeningen!
Derudover har jeg også 
siddet i Hovedbestyrelsen, 
og især her, har jeg fået øj-
nene op for hvordan man 
kan forbedre de medicins-
studerendes vilkår – ikke 
bare i København – men i 
hele landet.

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

Ps. Jeg er stadig stor fan 
af medlemsfordelen hos 
Grisen

Tue Leth Nielsen, 
9 semester

Kære medstuderende.

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 har 
netop gennemført mit før-
ste år i FADLs repræsen-
tantskab og det har været 
fantastisk at være en del af 
en fagforening for de stu-
derende, af de studerende.
I det forgangne år har jeg 
bl.a. siddet i lægevikar-
gruppen, hvor en stor del 
af tiden har gået med at 
forhandle en spritny over-
enskomst igennem for de 
medicinstuderende, der er 
ansat på simulationsenhe-
der i hele landet. Henover 
sommeren har jeg i det ud-
dannelsespolitiske udvalg 
også arbejdet for at skabe 
bedre rammer og vilkår 
for de medicinere, som på 
den ene eller anden måde 
er involveret i forsknings-
projekter. Dette er et ar-
bejde, jeg vil se frem til at 
fortsætte med ind i næste 
foreningsår.
Kræfterne brugt i repræ-
sentantskabet er dog ikke 
meget værd, hvis FADL 
som fagforening og inte-
resseorganisation ikke har 
de studerendes opbak-
ning til sit arbejde. Jeg vil 
derfor også gøre mit for 
at skabe opmærksomhed 
omkring FADLs virke; at 
kunne opretholde og kon-
stant forbedre forholdene 
for alle danske medicin-
studerende – medlemmer 
af FADL eller ej.
Jeg håber på din stemme.

Venlig Hilsen Tue

Urd Schrøder Holm 
Hansen, 8. Semester

Hej alle

2883 medicinstuderende 
svarede på FADLs studie-
undersøgelse 2017 – og 
heraf svarede 55 pct. af de 
adspurgte, at de har haft 
psykiske problemer i løbet 
af studiet. Det er proble-
matisk højt.
Såfremt jeg bliver valgt 
som repper igen i år, vil 
mit fokus i det kommende 
foreningsår være på den 
psykiske trivsel på studi-
et. Det at trives socialt og 
mentalt, mens man stude-
rer, betyder meget. Derud-
over vil jeg gøre mit til, at 
foreningen forsat holder 
sig relevant for Jer med-
lemmer.
Mit navn er Urd, og jeg går 
på 7. semester. Jeg stiller 
op til Københavns Repræ-
sentantskab for 4. gang. 
Jeg har et godt overblik 
over foreningens daglige 
drift, og jeg kan derfor ret-
te min energi på nye initia-
tiver og politikker, som kan 
gavne medlemmerne, fx 
mental sundhed.

Med venlig hilsen
Urd
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HAVANA NIGHTS 

Vi lukker ned for sommeren med et 
brag af en fest!

 det Var dét for denne omgang, 
winter is coming. der er ingen 
andre måder at mane sommeren 
tilbage, end at danse til sommerens 
hits under haVanas stjerner. så kridt 
de røde dansesko og din blomstrede 

skjorte! 
dj helt brandtaf spiller op, så du 
kan suge drinks og danse salsa med 

din sommerflirt.  
25 kr for at komme ind er ikke en 
undskyldning for ikke at komme. 
billetsalg kommer til at foregå i 

studenterklubbens storebar:  
- tirsdag d. 26. fra 16-17
- onsdag d. 27. fra 11-15

- torsdag d.  28  fra 11-12 & 14-17

Semesterstartsfest


