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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: FADL København

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: 1300

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

MANDAG

TIRSDAG

OM MOK

MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med 
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig. 
MOK udkommer hver onsdag, og indeholder blandt andet nyt fra 
basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben og FADL, samt 
jobopslag målrettet medicinere. Og ikke mindst gøgl… Når MOK 
bliver sat op hver mandag, er det MOK-redaktionens opgave at 
fylde den overskydende plads i bladet med gøgl og pludselige 
indfald. Kvaliteten svinger, men vi synes altid selv det er sjovt - Og 
det håber vi også du gør. 
Har du selv noget skørt eller vigtigt på hjerte, er du altid velkommen 
til at sende det ind til os - så gør vi vores bedste for at finde plads 
til dig i bladet. 

Du kan læse mere om regler for indlæg på MOK.dk 
Deadline er Mandag kl 12, hvor vi tømmer brevkassen, mok@mok.dk

Kys og kærlighed
Dit MOK

 DET SKER I UGEN

UGENS MEME

UGENS REDAKTION

Anders (ansv. red) Andrea Mo JohanSofie AndreasAlice LukasAlbin

Ugens meme er sponsoreret  af Panum Memes - find dem på facebook.

GO foredrag kl. 16:30 i tårnet, se side 4
SATS månedsmøde + GF, kl16:15, 13.1.36
Filosofisk mostur m. studenterpræsten

Sexekspressens månedsmøde -  se side 4.
SATS Akutkursus - se side 4
Infomøde Medicinerrevyen kl 16 i klubben

Alice fylder år!
Der bliver taget løs-billeder til Scorebogen. 
Skriv til dem på fb hvis du ikke kommer til:  
FREBAR i klubben!

Tømmermænd/Morgenløbetur
Den Store Bagedyst kl. 20 DR1

RIP Kim Larsen - Én uges landesorg stopper
Johan skal på jagt (ikke yacht)
Søndagsrundvisning i Botanisk Have

MOK deadline 12.00
Nak og Æd, kl 20:45, DR2
Vegetarmenu i RH´s kantine (good or bad?)

HUSK AT STEMME TIL REPRÆSENTANT 
-SKABSVALGET PÅ MIT.FADL.DK 
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Morgensolen vågner, duerne kurrer, det er søndag, og der er gang i gaden udenfor, men du er der ikke. Hvor er du? Du ligger i din seng, i 
en svedfyldt ubehagelig søvn, hvor alt knirker inde bagi, og dit hoved snurrer. I det du vågner, rumsterer mavesækken, og du er bange for 

følgerne. Hvad lavede du i går? Du indtog alkohol. Ja du gjorde, og nu har du det frygtede, men 
hyppigt udbredte fænomen ’tømmermænd’. I de næste passager vil jeg forholdsvis usystematisk og 
uden det større videnskabelig belæg gennemgå fænomenet tømmermænd. Så snup en panodil, 
drik et glas kold cola, og nik genkendende med, imens du læser.

Den biokemiske komponent
Alkohol er et særdeles dejligt lille molekyle, som har den gavnlige effekt at den kan passere 
blod-hjerne-barrieren. Det har en række ekvilibristiske konsekvenser i sig selv, for de af os, 
der frivilligt vælger at indtage det. Dernæst 

følger ‘dagen-derpå-effekten’.  Ethanolmolekylet virker antagonistisk på frigivelsen 
af ADH, som jo er med til at tilbagehold vand i nyrerne. Ved nedsat frigivelse tisser du 
derfor en del imens, du er påvirket, og du vågner dagen efter helt dehydreret. [Figur 
1]. Ethanol nedbrydes i to skridt, hvor af det første foregår hurtigere en det andet. 
Dette fører desværre til en ophobning af aldehyd, som virker toksisk på kroppen [Figur 
2]. Så når du vågner 5 timer inde i din urolige fuldemands-søvn, hungrerende efter 
vand, og fuld af opkast på tøjet, så tak til CH₃CH₂OH.
          
  
Den kognitive komponent
Nogle påstår man kan bruger 10% procent af sin hjerne. Hvis, det er sandt, må folk med tømmermænd nødvendigvis kun bruge 
2%. [Figur 3]. I et systematisk review lavet i 2018 af ’UK Department of Psychology’ konkluderer en række forskere at tømmermænd 
nedsætter ens evne til at holde fokus samt at køre bil. De må dog også konkludere, at der ikke er tydelig evidens for, at det påvirker 
ens psykomotoriske evner & langtidshukommelse. Efter en kort søgning, kan jeg sige, at der ikke findes studier på læger med 
tømmermænd, men jeg tror hurtigt at vi kan konkludere, at såfremt man skal udføre kortere operationer & tage bussen på arbejde 
er tømmermænd ikke et problem. Det er dog godt at kunne forholde sig til, at det på ingen måde forventes, at du kan koncentrere 
dig om at læse 20 sider i Geneser. Tak til videnskaben.

Den Sociale komponent
Når hovedet dundrer, fokuseringsevner svigter, og dynen lige nu virker som din bedste ven, er det 
ikke altid, at der er plads til at være social. Dog oplever man ofte at ens venner, som normalt ikke er 
særlig sjove, kan være nogle af de skarpeste og mest underholdene mennesker man har kendt under 
tømmermændendes indflydelse. Der er også masser af ikke evidensbaseret fakta, der peger på, at 
tømmermænd er mere overkommelige i selskab med andre [Figur 4]. Pas dog på! Man må aldrig 
forveksle tømmermænd med den følelse af rigtigt nærvær, man kan opleve helt uden alkohol. 

Konklusioner

Til slut vil jeg citere konklusionen fra et studie i journalen ’Alcoholism’ : ‘Tømmermænd som følge af tung 
druk, er langt mere hyppigt i yngre aldersgrupper end hos ældre aldersgrupper.’ Hvad kan du bruge det resultat til? Ikke en fløjtende 

fis, men det er da altid dejligt at vide, at jo længere i livet du bevæger dig,  desto mindre vil 
du netop komme til at opleve tømmermænd. Det er som om, at nogen derude vil os det 
godt....på sigt. Der er stadig dele af tømmermændsforskningen, der endnu er uklar. F.eks. er 
det lykkedes mig at koncentrere mig om at skrive netop denne artikel om tømmermænd 
med tømmermænd. Ikke desto mindre, vil jeg blot glæde mig til næste weekend, hvor 
jeg højst sandsynlig igen vil gå glip af morgensolens stråler og duernes kurren, og i stedet 
begrave mig i dynen i håb om at mine leverenzymer snart tager sig sammen.

FIGUR 1

FIGUR 4

FIGUR 3
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Tak til PubMed, Embase, Google, Facebook, MOK-redaktionen, Scorebogen for at biddrage med 
væsentligt faglig og filosofisk indsigt i emnet. Tak til min kæreste, bofælle, mor, venner og bekendte 
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Av mit hoved!!! Et usystematisk review og tværfaglig 
gennemgang af de fysiologiske, kognitive og sociale 
virkninger ved tømmermænd...sådan cirka

Mængden af glæde ved tømmermænd

Journal of MOK     ;   Journal ID - 02937593

FIGUR 2
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Er du interesseret i at arbejde med og forske i børn 
og unge med overvægt? 
Baggrund: 
Overvægt blandt børn og unge er et stigende globalt problem.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. Arbejdet foregår 
på Holbæk Sygehus samt i Mærsktårnet på Panum. 

Periode: 
•  Fra d. 01.02.19 – et halvt til et helt år frem. Vi ser gerne, at du bliver et helt år. Det er for 
os lige meget, om du er på bachelordelen eller kandidatdelen. I øvrigt kan det placeres 
på forskersporet på 11. semester eller kombineres med bachelorprojektet på 6. semester. 

Arbejdsopgaver: 
•  Kommunikation med børn og unge, der deltager i forskningsprojekterne
•  Tovholder på kliniske projekter
•  Blodprøvetagning 
•  Fondssøgninger 
•  Diverse ad hoc-opgaver 

Vi tilbyder: 
•  Et spændende arbejdsmiljø, hvor du får lov til at få hands-on erfaring
•  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 

Send ansøgning samt CV senest 1. november til athos@regionsjaelland.dk

Jens-Christian Holm 
Overlæge, PhD, Klinisk Ekstern Lektor, 
Forskningsleder Leder af Enheden for Overvægtige Børn og Unge

Pædiatrisk Kommunikationskursus vol. 2 2018
Pædiatrisk Kommunikationskursus vender nu stærkt tilbage! For 4. gang afholder vi nu vores 
populære kursus om kommunikation med den pædiatriske patient.
Kurset er udviklet af seks medicinstuderende (nogle nu læger), som alle har en fælles fortid 
i Bamsehospitalet København. 

På studie er der en del kommunikationsundervisning, men vi følte at der manglede 
undervisning målrettet kommunikationen med den pædiatriske patient. Da alle uanset 
speciale i løbet af uddannelsestiden kommer i kontakt med netop denne patientgruppe, 
mener vi, at kurset kan hjælpe studerende med at blive endnu bedre til kommunikation. 
I løbet af to dage vil I blive undervist i forskellige scenarier vedr. pædiatrisk kommunikation. 
Tidligere er der blevet undervist i emner som tilgangen til den pædiatriske patient, kronisk 
syge børn og unge, børn og sorg, børn og seksualitet samt tre-vejs-kommunikation. Alle 
emner belyst fra en kommunikativ vinkel. Over weekenden vil der både være oplæg fra 
forskellige undervisere, cases med figuranter m.m. Underviserne tæller bl.a. pædiater (HU) 
Morten Schrøder, pædiater (HU) Brian Rafn Hjelvang samt Pædiater Kirsten Boisen m.fl.
Der vil begge dage blive serveret frokost, kaffe/te og snacks.

PRIS: 100 kr
DATO: 3.-4. November 2018
LØRDAG: 9-17
SØNDAG: 9-16

TILMELDING: Link vil blive lagt op på facebook-eventet “Pædiatrisk Kommunikationskursus 
vol 2 2018” d. 1/10 kl. 16.00. Først til mølle. Når kurset er fyldt vil der blive lagt en venteliste op. 

ADGANGSKRAV: Minimum påbegyndt 7. semester, som har været til CAMES-
kommunikationsundervisning inden kurset. 

Endeligt program under udarbejdelse.

Vi glæder os til en spændende og lærerig weekend med jer!

Centre for Anaesthesiological Research, Sjæl-
lands Universitetshospital Køge søger 1-2 Forsk-
ningsårsstuderende
Vi søger interesserede til kandidatspecialer (25 ECTS) fra 1/2 2019. 

Forskningsenheden har ca. 10 ansatte forskere, som forsker inden for postoperativ 
smertebehandling, perioperativ- eller intensiv medicin. Vi har flere mulige projekter, 
afhængig af interesse (1. forfatterskab), ligesom du indgår i styringsgruppen for multicenter 
undersøgelser AID-ICU og HOT-ICU. Du vil få en variereret forskningserfaring, der er fast 
undervisning, og planlægges deltagelse i kongresser/ årsmøde. Tidligere studerende har 
opnået 2-4 publikationer.

Kombination af 5. sem. KA + 6 mdr orlov (i alt 1 års ophold), foretrækkes. Vi har fondsdækning 
(10.000 kr/md), når du ikke får SU.

Kontakt eller ansøgning med CV og kort motivation, sendes til forskningslektor Ole 
Mathiesen (omat@regionsjaelland.dk) (inden 20/10), derefter til Ph.d. stud. Jakob Andersen, 
(jahea@regionsjaelland.dk ). Deadline 1/11 2018.

Forskningsårsstuderende søges til projekt om træning som medicin for type 2 diabetes 

På Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet ønsker vi at undersøge hvilke underlæggende 
sygdomsmekanismer der er ansvarlige for det nedsatte behov for farmakologisk behandling 
hos T2DM der modtaget fysisk træning. Desuden ønsker vi at undersøge om intensiv 
livsstilsintervention normaliserer de mekanismer, som tænkes er årsagen til udviklingen 
af sendiabetiske komplikationer. 

Vi tilbyder
•  Et fagligt dynamisk miljø (se mere på www.aktivsundhed.dk)
•  Deltagelse og oplæring i at skrive videnskabelige publikationer og fondsansøgninger
•  Forskningsårsstipendium(løn under forskningsår)

Vi søger
•  2 Stud.med. på kandidatdelen med interesse for forskning
•  En person der skal kunne arbejde fuld tid på afdelingen i 12 mdr. 

Er du interesseret, så send dit CV og en kort ansøgning hurtigst muligt til mark.lyngbaek@
regionh.dk. Samtaler vil blive afholdt løbende. 

Start tidligst december 2018 eller efter aftale. 

Håndbold i KSI
Er du studerende, ansat eller alumni fra KU? Ser du efter en ny håndboldklub? Vil du gerne 
kombinere håndbold og et socialt miljø? Så er KSI (København Universitets Studenteridræt) 
lige noget for dig! Klubben har pt. 4 damehold og 2 herrehold i forskellige rækker.

På damesiden har vi nu ét hold i 2. division, ét hold i kvalrækken, ét hold i serie 1 og ét hold 
i serie 2. På herresiden har vi ét hold i 3. division og ét hold i kvalrækken. Her er der altså 
noget for forskellige niveauer.

I efteråret er der følgende træningstider i OM-hallen på Nørre Allé:

Tirsdag: 
kl. 18.45 - 20.10: Alle herrer
kl. 20.10 - 21.35: 3-4 damer
kl. 21.35 - 23.00: 1-2 damer

Torsdag:
kl. 19.00 - 20.15: 3-4 damer
kl. 20.15 - 21.30: 1-2 damer
kl. 21.30 - 23.00: Alle herrer

Lyder dette som noget for dig?
Så skriv endelig til dameformanden på
dameformand@ksihaandbold.dk eller
herreformanden på herreformand@ksihaandbold.dk
hvis du har spørgsmål og gerne vil med til en træning.

Vi håber på at se mange nye ansigter til træningerne fremover!
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Panumkoret opfører: ”Brahms: Ein Deutsches Requiem”

Panumkoret og Amatørsymfonikerne byder d. 9. og 10. november indenfor til en af efterårets 
største musikalske begivenheder. Vi vil i fællesskab opføre”Brahms: Ein Deutsches Requiem” i 
Hellig Kors Kirke på Nørrebro sammen med to solister. Det menes, at Johannes Brahms skrev 
dette requiem under indtryk af sin mors død i 1865, og at han udvalgte de skriftsteder fra 
Biblen, der gav ham mest trøst i sorgen. Ein Deutsches Requiem er således en messe for de 
overlevende med trøstende ord til dem, der skal videre efter at have mistet.
Solisterne er Klara Ek, sopran, og Andreas Landin, baryton. Med dirigent Jon Hollesen på 
podiet vil Panumkoret i selskab med Amatørsymfonikerne fylde Hellig Kors Kirke med stor 
klang og inderlig, smuk musik.
Billetter kan købes via www.panumkoret.dk eller www.facebook.com/panumkoret. Der 
vil være billetsalg i døren så længe, der stadig er frie pladser. Billetterne koster 80 kr for 
studerende.

Vi spiller to datoer, fredag d. 9. november kl. 20.00 og lørdag d. 10. november kl.16.00.
Begge i Hellig Kors Kirke, Kapelvej 38, Nørrebro.

Dørene åbnes 45 minutter før koncertens start.

Vi glæder os til at opføre dette storslåede, stemningsfyldte værk for jer!

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenighedeni 
København - SMiK
Filosofisk salon: Længselsfuld ensomhed ved professor i litteraturvidenskab Nils Gunder 
Hansen 
Forfatteren skiver som regel alene og læseren læser i ensomhed. Men selv om både skrivning 
og læsning gøres alene, så er begge dele rettet mod et fællesskab. Måske er forfatteren 
drevet af en længsel mod andre og måske åbner bogen en verden, som læseren kan gå 
ind i. Litteraturen kan tematisere ensomhed, men kan den også skabe rigtige fællesskaber?
Den filosofiske salon er en samtalesalon. Oplægsholderen kommer med et kort oplæg på 
ca. 25 minutter, og derefter vil der være en pause, hvor man kan få en bid brød og et glas 
vin. Herefter fortsættes med diskussion og spørgsmål.
Tid og sted: Onsdag d. 10. oktober kl. 19.30-21.30
Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30, 2200 København N
Pris 50 kr. Billetter via.https://billetfix.dk/da/e/filosofisk-salon-lngselsfuld-ensomhed/

Højtlæsningsgruppe for studerende ved studenterpræst Nicolai
Vi vil læse udvalgte, skønlitterære tekster som fælleslæsning, dvs. højtlæsning vekslende 
med samtale om det, som vi har læst. Som deltager får du mulighed for at indgå i et særligt 
fællesskab, hvor vi deler tanker og refleksioner om og med udgangspunkt i de tekster, 
der læses, og derigennem sammen får nye oplevelser og perspektiver. Det kræver ingen 
forberedelse eller særlige forudsætninger at deltage, og det er ikke nødvendigt at deltage 
alle gangene – bare mød op!
Tid og sted: Hver anden onsdag kl. 17.00-18.30. Datoerne er 10. og 24. oktober samt 7. og 
21. november.
Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30, 2200 København N
Fri entré

Fyraftensgudstjeneste for studerende ved studenterpræst Camilla
I efterårssemestret afholdes én gang om måneden fyraftensgudstjeneste for studerende 
i Hans Tausens Kirke på Islands Brygge.Det er en kort gudstjeneste med tekst- og 
digtoplæsning samt en kort prædiken 
eller refleksioner over dagens tema. Kom og nyd et puste- og hvilerum efter en dag på 
læsesalen.
Tid og sted:2. onsdag i hver måned kl. 17-17.30. Datoerne er 10. oktober, 14. november 
og 12. december.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Fri entré

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden i København eller tag en 
SMiK folder ved præstens kontor. Kunne du tænke dig at være frivillig i Studentermenigheden, 
så kontakt mig på praest@sund.ku.dk. 

Studenterpræsten står desuden til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedst på 
mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også være 
heldig at møde mig på kontoret i lokale 15.2.1.

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus

AKS INDKALDER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFOR-
SAMLING
AKS er en basisgruppe for studerende med 
interesse for det kardiologiske speciale og 
kardiologiinteresserede studerende bydes velkommen 
til AKS’s generalforsamling 2018.
Vi afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag 
d. 18. oktober fra 17-19. Placering for mødet er endnu 
ikke besluttet, men vil blive offentliggjort på vores 
facebookside. Udover valg til bestyrelsen vil der være 
snacks og hyggelig stemning. Skriv endelig til os hvis 
du er interesseret.
Hold øje med vores facebookside ”AKS – Aktiv 
Kardiologi for Studerende”, hvor vi løbende vil poste efterårets arrangementer.

AKUTTE PÆDIATRISKE PROCEDURER
Interesserer du dig for håndteringen af akutte tilstande hos børn og nyfødte? Eller søger 
du at styrke dine kompetencer og færdigheder inden 12. semesters eksamen i pædiatri?
Så er dette uden tvivl et kursus for dig!

Til SATS-kurset Akutte Pædiatriske Procedurer, vil der være teoretisk gennemgang og ikke 
mindst praktisk træning af relevante emner indenfor akut behandling hos børn, herunder:

  -  Den akutte luftvejshåndtering hos børn og spædbørn
  -  Anlæggelse af intraossøs adgang hos børn
  -  Pædiatrisk og neonatal genoplivning
  -  Pædiatriske cases

Akutte pædiatriske procedurer afholdes den 5. november kl. 16.30-21.00 på CAMES Herlev, 
på 25. etage af Herlev Hospital.

Der udbydes 12 pladser på kurset, som er forbeholdt medlemmer af SATS
Du skal have bestået 6. semester af bacheloren på medicin for at kunne deltage.

Pris for deltagelse er 50 kr.

Billetsalget er startet – læs mere på www.sats-kbh.dk 

Semesterets foredrag:
På torsdag får vi besøg af Andreas Printzlau fra Printzlau privathospital.
Han vil snakke kosmetisk kirurgi, hvad han laver, hvordan han bedømmer behovet for 
operation og den evige diskussion om etikken bag.

Tag din ven under armen og kom ned til 29.01.30 kl. 17 på torsdag til en kop kaffe og en 
spændende time.

Semesterets sidste basal sutur:
Det foregår tirsdag d. 9. oktober og billetsalget starter i morgen! 
Find linket på facebook!

Vil du være plastikkirurg?
SPLAS er tilstede til karrieredag d. 11. oktober sammen med 
de rigtige kirurger.
Kom og hør mere om vejen til plastikkirurgi, hvad vi laver i SPLAS 
og prøv kræfter med suturering.

MEDICINERREVY INFOMØDE TORSDAG 4/10 KL 16 I 
STUDENTERKLUBBEN
Har du en skuespiller, sanger eller danser gemt i dig? Eller har du bare lyst til at skrive sjove 
sketches og sange eller sy nogle flotte kostumer? Så kom til Medicinerrevyen Københavns 
Infomøde! Vi fortæller hvad vi laver, hvornår vi laver det og ikke mindst hvordan du tilmelder 
dig! 
Alle er velkomne - nye som gamle og vi sørger for lækre snacks! 

Vi vil også fortælle om 69-revyen og hvordan du tilmelder dig denne. Det er en god mulighed 
for nye revyere at afprøve revy og ikke mindst mega sjovt! 
Gå ikke glip af denne introduktion til det fedeste fællesskab på medicin - vi glæder os til 
at se dig!
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Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen og få masser 
af undervisningserfaring og godt socialt sammen-
hold!
Måske har du opdaget vores flowcharts, som hænger rundt omkring på Panum? Hvis du 
ikke helt fik med, hvor og hvornår vi holder møde, så kig med her! 

Som uddannet sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse 
seksualundervisning. Man snakker med de unge om alt fra anatomi, sexsygdomme og 
prævention til følelser, seksualitet og meget mere. Dagen forløber på en lærerig måde for 
både elever og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det sjovt 
undervejs!

Kom til første månedsmøde i semesteret og hør meget mere: 

TORSDAG D. 4/10 KL. 17.00 
i Studenterhuset på Nørre Allé ved Panum 

Der vil være kaffe, snacks og andet godt samt mulighed for at møde sexperter fra alle 
semestertrin på medicin og andre studier. Efter mødet vil der som altid være fællesspisning 
for dem, der har lyst. (Aftensmaden vil koste et lille beløb)

Nåede du ikke at tilmelde dig actiondagen i weekenden? Så frygt ej, der kommer flere 
muligheder for at blive uddannet Sexpert! 

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Månedens brevkassespørgsmål:

Spørgsmål: Min pik klør, hvad gør jeg?

Svar: Det er træls med kløe, gå til lægen og få det tjekket. 

Spørgsmål: Hvor mange gange skal man undervise når man er med i Sexekspressen?

Svar: Da det er en frivillig forening er der ikke noget krav om, hvor mange gange man skal 
undervise. Da alle er studerende er der også stor forståelse indbyrdes for at man ikke altid har 
lige meget overskud, hvis man har en periode med et stramt kursus el. lign. Nogle underviser 
1-2 gange på et semester og måske underviser de så 4-8 gange det næste semester. Det 
er individuelt og det er vigtigt at man gør det fordi man synes det er sjovt. Med det sagt, 
så melder man sig jo til Sexekspressen for at lave seksualundervisning og derfor forventes 
det at man har lyst til det. Det fungerer på den måde, at der bliver oplyst nogle datoer, hvor 
der skal undervises og så melder man sig på de dage man kan. 

Har du et spørgsmål du søger svar på, om sex, prævention, normbrydning, eller hvordan 
det er at være med i Sexekspressen eller lign, så læg et anonymt spørgsmål i brevkassen 
ved vores tavle ved 15 på Panum eller skriv til 6x.kbh.pr@gmail.com

Smertefri fødsel – kan det lade sig gøre? 
Hvornår:  Onsdag d. 3. oktober 2018 kl. 16.30
Hvor: Mærsktårnet, lokale 13.1.41

GO inviterer til foredrag om ikke-medicinsk smertelindring under fødslen ved cand. mag. 
og forfatter Anja Bay og en erfaren jordemoder (offentliggøres senere). 
Kom og bliv klogere på Anja Bay-metoden, laboro-vejrtrækning, rebozo-øvelser, 
saltvandspapler, akupunktur og andre redskaber til smertelindring uden brug af medicin. 
Vi skal høre om teorierne bag teknikkerne, moderne kvinders fødselsforventninger, hvad 
det det offentlige system anbefaler, og hvad der tilbydes på private kurser.
Alle er velkomne! Undervejs serveres der kaffe og kage. Efter foredraget holder vi et kort 
månedsmøde for dem, der har lyst til at høre mere om GO. 
Vi glæder os til at se jer!

Obs! Hold øje med eventuel lokaleændring på Facebook-eventet ”Smertefri fødsel – kan det 
lade sig gøre?” – hvis vi bliver mange, flytter vi foredraget til et auditorie i stedet. 

FÆRDIGHEDSKURSUS I ALMEN MEDICIN
Kunne du tænke dig at forbedre dit CV forud for et job som studentermedhjælper i 
almen praksis? Eller kunne du bare godt tænke dig at blive en haj til at tage blodprøver, 
lungefunktionsundersøgelser, EKG og lære at telefonvisitere? 
I så fald sæt kryds i kalenderen onsdag og torsdag d. 24. og 25. oktober 2018! 
Her afholder SAMS København et kursus i samarbejde med Nivå Lægehus, hvor alle disse 
kompetencer opnås! 

Tilmelding åbner i dag efter først til mølle - mere info fås på vores Facebookgruppe “SAMS 
København”. 

Og ps... tjek vores jobportal for klinikker, der søger studentermedhjælpere! 
http://sams.dsam.dk/flx/jobportal/aktuelle-jobs/

KURSUS I AKUTTE PROCEDURER
Teoretisk og praktisk kursus, der gennemgår en række akutte procedurer til løsning af 
ABC-problemer.

På kurset undervises der i nødtracheotomi, aflastning af trykpneumothorax, anlæggelse af 
pleuradræn samt anlæggelse af intraossøs adgang på donationsmateriale (mors).

Før kurset udsendes materiale, der gennemgår procedurerne. Kurset starter med en teoretisk 
gennemgang af indgrebene, indikationer og kliniske problemstillinger hvor indgrebene 
er relevante. Derefter fortsætter kurset på dissektionssalen, hvor indgrebenes praktiske 
udførsel først demonstreres af underviserne, hvorefter kursisterne har god til at øve den 
praktiske udførsel.
På kurset lægges vægt på procedurernes praktiske udførsel og hands-on-tiden prioriteres.

Hvem er du?
Medicinstuderende – bestået 3. semester

Det praktiske:
Kurset foregår d. 4. oktober 2018 kl. 16.00-21.00, dissektionssalen på Panum

OBS.: Medbring egen kittel!

Billetter:
Pris 100 kr. (inkl. snacks og mad)
Medlemsskab af SATS er ligeledes påkrævet.
Billetsalget er startet på sats-kbh.dk

MÅNEDSMØDE OG GENERALFORSAMLING
HJERTESTOP - hvad gør man når algoritmen er udtømt og patienten stadig har stop?

Kom til oplæg med speciallæge i anæstesi Søren Stemann Rudolph, der til daglig arbejder 
på Rigshospitalets HovedOrtoCenter og på akutlægebilen og -helikopteren, og hør hvad 
man gør når patienten har hjertestop, man har fulgt algoritmen og patienten stadig ikke 
har ROSC. Hvilke behandlingsmuligheder har man og hvad skal man tænke på?

Hvem er du?
Alle, medlemmer som ikke-medlemmer, med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, 
anæstesiologi og traumatologi er meget velkomne til at deltage i SATS’ månedsmøder og 
foredrag.

Derudover er medlemskontingentet på 50 kr. om året giver mulighed for deltagelse i en 
lang række arrangementer, som udelukkende er for medlemmer. 

ALLE betalende medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen og kan stille op til 
generalforsamlingen, uanset semestertrin og erfaring.

Se mere om SATS, bliv medlem og følg os på Facebook.

Det praktiske:
Mødet holdes d. 3. oktober 2018 kl. 16.15 på Panum lokale 13.1.36

M
arengskys fra M

o / M
O

K.red
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E m b r y o l o g y  G r o o v e 

Step 1: Åbn 2 faner i din browser of choice.
Step 2: I den første fane, find videoen
“General Embryology - Detailed Animation On Fertilization”
https://www.youtube.com/watch?v=7G2rL5Cutd4
Step 3: I den anden fane, find videoen
“05 - Folding of the embryo”
https://www.youtube.com/watch?v=X5D1z379gU8
Step 4: Start videoen fra Step 2, vent 1 sekund, start videoen 
fra Step 3.
Step 5: ???
Step 6: Profit

Life Hack til B-mennesker som har svært ved at stå op om morgenen

Step 1: Sæt en alarm 30 minutter før du egentlig behøver stå op.
Step 2: Hav en dåse iskaffe i dit køleskab eller koffeinpiller på dit 
sengebord.
Step 3: Når alarmen ringer vil du have lyst at græde fordi du ikke 
har lyst at stå op. Det er okay. Lige om lidt får du lov til at hoppe 
tilbage i sengen. Bund din iskaffe/tag din koffeinpille. Det tager ca 
20 minutter for koffeinet at absorberes i din krop.
Step 4: Kryb ned under dynen igen. Mmmmmm, din seng er varm 
og blød. Du falder tilbage i søvn indenfor 20 sekunder.
Step 5: 30 minutter senere, din alarm ringer igen. OMG - hvor har du 
det godt! Du er vågen, klar og relevant og i stand til at møde dagens 
udfordringer. Carpe that diem.

Ugens nyt fra stUdenterklUbben

På fredag er der fredagsbar og denne 
gang uden røg!  Baren åbner allerede kl. 
11, så kom og drik en OC, dans med dine 
venner og fest hele aftenen. Der kommer 

live band og spiller kl. 19. Vi ses! 

For første gang i Studenterklubbens 
historie afholdes der mesterskab i 

backgammon og i bordtennis d. 15/10 
kl. 17:30. Tilmeld dig via facebook 

begivenheden. Det bliver hyggeligt! 

Husk også at komme ned i klubben og 
drik kaffe/dansk vand/te

Jasmin, 30
Har ikke bestået 
hygiejne-kurset.

Der er øje på afbagningen og mousserne vil bare ikke sætte sig. Alt er som det plejer og i lørdags i bedste 
sendetid gav Timm os sæsonens første “Klar! Parat! BAG!“ Hvis du ikke fik set pilotafsnittet vil jeg råde 
dig til at løbe direkte hen til din nærmeste internetopkobling og stream’e det. Indtil da kan du her læse 
udførlige beskrivelser af dette års deltagere. 

M
arengskys fra M

o / M
O

K.red

Sara, 43
Stor næse. God 

duftesans.

Marianne, 40
En frisure, der ligner en paryk 

fra vejlederrummet.

Jon, 25
Var tyk engang.

Peter, 49
Er kærester med en 

scooter.

Emil, 17
Kan skære glas med 

det adamsæble.

Kristoffer, 27
Pas på du ikke får hår i 

maden.

Albert, 21
Har et anstrengt 

forhold til kogt fløde.

Elissa, 28
Odont.

Christina, 37
Har sandsynligvis en 

lænde-tatovering.



Jeg har valgt at stille op som repræsentant for FADL, da jeg ønsker at bidrage til opretholdelse og 
konstant forbedring af løn, arbejdsvilkår og juridisk støtte for medicinstuderende. 

Jeg er selv meget interesseret i, at fagforeningen kæmper for vores fælles sag. FADL arbejder på 
en lang række interessante politiske, sociale og økonomiske projekter. Jeg mener, at det er vigtigt 
at arbejde for bedre løn og vilkår samt at skabe muligheder for os medicinstuderende (forsikring, 
fagbøger, kurser, osv.) samt hjælpe individet, når der er behov for det (juridisk og socialt). Alle disse 
initiativer bidrager til, at vi i sidste ende bliver bedre læger! 

Derudover vil jeg arbejde for at højne sikkerhed og arbejdsmiljø samt for logistiske forbedringer i 
forbindelse med arbejde gennem vagtbureauet.

Kort sagt - jeg er parat til at gå ind i FADL med interesse og dedikation! 

Kære medstuderende. 

Jeg vil gerne være en del af FADLs repræsentantskab endnu et år.  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 arbejde FADL udfører for os studerende. Derfor vil 
en af mine mærkesager, hvis jeg bliver stemt ind igen, være at øge fokus på det arbejde som FADL 
udfører. Det bærende element i en fagforening er dets medlemmer, og derfor håber jeg på, at 
kunne være med til at binde FADL og dets medlemmer endnu mere sammen

Jeg går på 7. semester og stiller op til repræsentantskabet for anden gang. Jeg har kæmpe lyst til 
arbejdet i FADL, og jeg håber på din stemme, så jeg kan få lov til at udføre det. 

Mvh. Anders Bang 

Kære alle! 
Jeg stiller op til repræsentantskabet for sjette gang med et ønske om at bruge min gode vilje, 
energi og mine erfaringer på at vedligeholde og udvikle det stærke FADL vi har nu. 
I det forgange år har jeg som formand for overenskomstudvalget arbejdet på højtryk for at sikre 
de lægestuderende gode resultater i OK18. Overenskomstudvalget har gjort et fantastisk stykke 
arbejde, og FADL fik forhandlet følgende hjem for sygeplejevikarer og ventilatører: Styrket 
mulighed for lokale transportaftaler, øget holdtillæg og sikret retten til første stik af hepatitis A og 
B vaccinen i forbindelse med SPV-kurset. 

Disse resultater vil jeg arbejde videre med, og sørge for at de bliver implementeret bedst muligt. 
Jeg ønsker at videregive de værdifulde erfaringer jeg har fået fra forhandlingsforløbet, og sørge 
for at vores arbejde for bedre arbejdsforhold og arbejdsmiljø styrkes. Vi har en del sager om 
lægestuderende, der bliver underbetalt (eller slet ikke betalt) og jeg vil gerne kunne følge disse 
sager til dørs og sørge for ordentlige arbejdsvilkår for alle lægestuderende. 
Jeg håber, at jeg med din stemme kan fortsætte arbejdet i FADL og det store arbejde med 
vores overenskomster. Din stemme vil betyde meget for mig, og jeg vil gøre mit bedste for at 
repræsentere dig som min medstuderende, varetage dine interesser og sikre dig din bedst mulige 
fagforening. 

De bedste hilsner, 
Andrea Maier

Et FADL for og til medlemmerne!
Jeg genopstiller til repræsentantskabet fordi jeg tror på, at jeg kan gøre FADL stærkere, og mere 
relevant for os medicinstuderende.

I mit første år i FADL, har jeg siddet i overenskomstudvalg, og har i fælleskab forhandlet en rigtig 
god aftale hjem. Det arbejde er jeg glad for at have kunne bidraget med. Det næste halve år 
holder jeg orlov, og derfor kunne jeg godt tænke at bruge min ekstra fritid, på at holde nogle fede 
arrangementer for jer.  
 
Jeg bidrog blandt andet med idéen om at holde kø-fest, som har været en succes. Jeg vil se frem 
til, at sørge for flere sjove, informerende og mere medlemsrelevante arrangementer og foredrag.

En stemme på mig, vil være en stemme for et mere synligt, gennemsigtigt og medlemsrelevant 
FADL. Et FADL for og til medlemmerne.

VALG 2018

Benjamin Waraich
3. semester

Andrea Maier
12. semester

Anders Bang
7. semester

Amanda Ø. Andersen
6. semester

Frederikke Prætorius
6. semester

Johanne Dornonville de La Cour
8. semester

Katrine Bernholm
10. semester

Katrine Kjær Iversen
Fri efter 11. semester

Kære medlemmer
Endnu et foreningsår er gået og sikke et år! Vi har forhandlet overenskomst samt fået lavet en 
tilføjelse til lægevikaroverenskomsten så alle de medicinstuderende, der arbejder på landets 
simulationscentre, nu er overenskomstdækket. En meget stor sejr for FADL og ikke mindst for de 
mange studerende.
Jeg har siddet i repræsentantskabet i nu 3 år og ønsker at fortsætte. I det kommende foreningsår 
vil jeg arbejde med at få udvidet tilbuddet af relevante kurser til bachelorstuderende. I 
lægevikargruppen skal vi have implementeret den nye overenskomst for de simulationsansatte. 
Derudover så skal vi til at kigge på løn ift. til forskning. Et område, hvor der på nuværende tidspunkt 
ikke eksisterer nogen regler, og hvor mange studerende oplever, at de ikke bliver betalt for 
arbejdsopgaver som dataindtastning og andet arbejde, som skal lønnes med mere end et muligt 
medforfatterskab. 
Et andet vigtigt arbejde for FADL er at blive endnu mere synlig for alle studerende. FADL har en 
utrolig vigtig stemme, når det gælder uddannelse- og fagforeningspolitik. Den skal vi fortsat have, 
også skal vi have endnu flere engagerede medlemmer.
Husk at stemme og så ses vi forhåbentlig til Generalforsamlingen d. 11. oktober
De bedste hilsner
Katrine 

Kære medstuderende, 

Jeg vil gerne repræsentere dig i vores stærke fagforening. Jeg har været repræsentant i FADL i 
tre år og har bl.a. arbejdet med overenskomster for lægevikarer. Overenskomsterne er vigtige for 
vores arbejdsforhold og -muligheder som medicinstuderende og det er et spændende arbejde, jeg 
håber at kunne fortsætte med. Vi har helt unikke muligheder for at præge studie- og arbejdsmiljø 
gennem FADL og jeg håber at kunne bidrage til at vi også fortsat står stærkt når vi samarbejder med 
universitetet, vagtbureauerne og regionerne såvel som andre interessegrupper. 
Jeg vil fortsat have fokus på at vores forening skal være åben og tilgængelig, så arbejdet der lægges 
i repræsentantskaberne og de forskellige udvalg når ud til dem det gælder for - medlemmerne. 

Godt valg og godt semester! 
Katrine 

Hej alle medstuderende. 
 
Mit navn er Johanne Emilie, og jeg går på 8. semester. Det er første gang jeg stiller op til 
repræsentantskabet i København, men jeg har dog lidt erfaring, da jeg det seneste år har været en 
del af repræsentantskabet i Aarhus. 

Jeg har i det sidste år arbejdet i lægevirkargruppen, og derfor været en del af forhandlingerne i 
forbindelse med OK18. Jeg ønsker at fortsætte arbejdet i lægevikargruppen, så vi i fremtiden kan 
sikre, at de nu gennemførte aftaler i den nye overenskomst, bliver overholdt. 
I det næste foreningsår håber jeg, at jeg igen får mulighed for at være en del af FADL, da jeg 
brænder for fagforeningsarbejdet. Jeg vil arbejde for, at vi som fagforening bliver mere synlige på 
den politiske scene, samt arbejde for, at vi større grad tør have en mening om de emner der fylder i 
samfundsdebatten. Vi er en fagpolitisk organisation, og jeg vil arbejde for, at vi også i fremtiden kan 
være med til at påvirke de politiske beslutninger der vedrører vores studie, og vores fremtidige virke 
som læge. 
Med ønsket om et godt valg 

Jeg har næsten fra starten af min studietid været medlem af FADL, og ønsker nu at tage en aktiv del 
i det arbejde, vores fagforening lægger i, at vi som medicinstuderende har de bedst mulige forhold. 
Dette både i vores studieforløb, fagligt som socialt, men også i vores arbejde som f.eks. SPV og 
lægevikar. 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 endnu stærkere.  

For mig er det vigtigt, at flest mulige medicinstuderende landet over melder sig ind i vores 
fagforening. Jo større et bagland vi har, desto større en stemme har vi. Bliver jeg valgt ind i 
repræsentantskabet, vil jeg derfor arbejde for at involvere fagforeningens medlemmer mere og øge 
indsigten i FADLs arbejde med håb om, at det vil give flere medicinstuderende lyst til at være en del 
af fællesskabet.

Rigtig godt valg, og husk at stemme.
Mange hilsner Frederikke  

VALG 2018

Kære medstuderende
Jeg genopstiller til FADLs repræsentantskab for, da jeg ønsker at deltage og bidrage i arbejdet i vores 
fagforening. I år vil mit fokus særligt være på de overordnede linjer for FADL på national basis, hvor 
jeg mener de medicinstuderendes stemme i de kommende år bliver vigtigere og vigtigere. Et emne 
der fylder mere og mere i samfundsdebatten er sundhedssektoren, og særligt fremtidens læger er et 
punkt, som jeg mener FADL fortsat skal have en stærk holdning til. 

Hvis jeg bliver genvalgt som repræsentant, ønsker jeg at arbejde for at vi fortsat er relevante i 
samfundsdebatten, samt at infrastrukturen på nationalt plan fortsat styrkes, så FADL står stærkere. 

FADL har startet en flot udvikling i forgange forenings-år, og denne udvikling ønsker jeg at se til ende. 
Mit arbejde, hvis jeg får jeres stemme, vil primært ligge i FADLs Hovedforening. Målet for mig bliver I 
dette år at styrke FADL yderligere nationalt, samt at opretholde de gode tilbud og muligheder vi har 
for alle studerende i København. 

Med ønske om et godt valg,
Christian Benson

Kære medstuderende,
Jeg har netop færdiggjort mit første år i FADL’s repræsentantskab. Der har jeg fulgt
overenskomstudvalget til forhandlingerne for SPV’er og VT’er, samt arbejdet med
medlemsfordelsudvalget både lokalt her i København og på nationalt plan.
Den fagforeningsentusiasme, der fik mig til at stille op sidste år, er kun blevet større i løbet af året.
Efter virkelig at have haft hænderne i overenskomstforhandlingerne, de politiske diskussioner
samt arbejdet med tiltrængte medlemsfordele som cupcakes på Guldbergsgade og bogaftaler med
Academic Books, er jeg klar til et nyt år. Et nyt år hvor vi skal have implementeret
overenskomstaftalerne, hvor vi fortsat skal beskytte vores medlemmer imod udnyttelse og hvor vi
skal vise, at vi som medicinstuderende kan stå sammen. Vi læser i mange år, og selvfølgelig skal vi
have ordentlige arbejdsvilkår, imens vi gør det. Jeg vil altid kæmpe for, at alle medicinstuderende
arbejder under ordentlige arbejdsvilkår og kommer ind under vores overenskomst. Den har vi
kæmpet for med blod, sved og tårer igennem årtier, og den skal respekteres. Vi skal respekteres!

Jeg håber at se så mange som muligt til generalforsamlingen d. 11/10

I det forgangene år lykkedes det os at vende medlemstab til fremgang. Vi bliver flere og flere der 
melder sig ind i vores fagforening og bakker op om vores fælles sag! Vi har arbejdet hårdt for at 
gøre FADL klar til fremtiden. Således har vi reduceret vores udgifter drastisk, øget vores indtægter 
og leverer et produkt til os medlemmer, som aldrig har været bedre. FADL har før vist, at vi er med 
til at sætte den politiske dagsorden. Vi har bevist, at det er muligt at skabe gode resultater, når 
man sidder med ved bordet og opsøger dem der beslutter. Vi er i fuld gang med at forberede de 
lægestuderendes indspark til den kommende valgkamp og arbejder på meget mere politik.

Det betyder meget for mig at give de nye 1. semesters studerende en god start på studiet. Mit 
fokus vil i år især være i Odense og Aalborg, der fortsat kæmper med mangel på frivillige og for lidt 
medlemstilslutning. FADLs fremtid bliver afgjort vest for Storebælt og vi kan spille en afgørende rolle 
i København ved at vise vejen. 

Jeg løber – men ikke fra valgløfter (… for de er få, men fyndige).

Jeg stiller op til Repræsentantskabet med forsættet om at møde velforberedt op til møderne og 
deltage engageret i diskussionerne, hvor jeg bedst muligt vil repræsentere den medicinstuderendes 
holdning. Dette er lettere sagt end gjort, men jeg håber, at jeg gennem mit engagement i diverse 
studentergrupper på studiet, kan bidrage med mine medstuderendes ønsker i FADL.

Har du lyst til en snak om uddannelsespolitik, fagforening eller studietrivsel, tager jeg altid gerne en 
snak på en løbetur eller over en kop kaffe i klubben.

Eva Therkildsen
7. semester

Claas Johannsen
10. semester

Clara Mellergaard Jensen 
7. semester

Christian Benson
6. semester
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Jeg har valgt at stille op som repræsentant for FADL, da jeg ønsker at bidrage til opretholdelse og 
konstant forbedring af løn, arbejdsvilkår og juridisk støtte for medicinstuderende. 

Jeg er selv meget interesseret i, at fagforeningen kæmper for vores fælles sag. FADL arbejder på 
en lang række interessante politiske, sociale og økonomiske projekter. Jeg mener, at det er vigtigt 
at arbejde for bedre løn og vilkår samt at skabe muligheder for os medicinstuderende (forsikring, 
fagbøger, kurser, osv.) samt hjælpe individet, når der er behov for det (juridisk og socialt). Alle disse 
initiativer bidrager til, at vi i sidste ende bliver bedre læger! 

Derudover vil jeg arbejde for at højne sikkerhed og arbejdsmiljø samt for logistiske forbedringer i 
forbindelse med arbejde gennem vagtbureauet.

Kort sagt - jeg er parat til at gå ind i FADL med interesse og dedikation! 

Kære medstuderende. 

Jeg vil gerne være en del af FADLs repræsentantskab endnu et år.  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 arbejde FADL udfører for os studerende. Derfor vil 
en af mine mærkesager, hvis jeg bliver stemt ind igen, være at øge fokus på det arbejde som FADL 
udfører. Det bærende element i en fagforening er dets medlemmer, og derfor håber jeg på, at 
kunne være med til at binde FADL og dets medlemmer endnu mere sammen

Jeg går på 7. semester og stiller op til repræsentantskabet for anden gang. Jeg har kæmpe lyst til 
arbejdet i FADL, og jeg håber på din stemme, så jeg kan få lov til at udføre det. 

Mvh. Anders Bang 

Kære alle! 
Jeg stiller op til repræsentantskabet for sjette gang med et ønske om at bruge min gode vilje, 
energi og mine erfaringer på at vedligeholde og udvikle det stærke FADL vi har nu. 
I det forgange år har jeg som formand for overenskomstudvalget arbejdet på højtryk for at sikre 
de lægestuderende gode resultater i OK18. Overenskomstudvalget har gjort et fantastisk stykke 
arbejde, og FADL fik forhandlet følgende hjem for sygeplejevikarer og ventilatører: Styrket 
mulighed for lokale transportaftaler, øget holdtillæg og sikret retten til første stik af hepatitis A og 
B vaccinen i forbindelse med SPV-kurset. 

Disse resultater vil jeg arbejde videre med, og sørge for at de bliver implementeret bedst muligt. 
Jeg ønsker at videregive de værdifulde erfaringer jeg har fået fra forhandlingsforløbet, og sørge 
for at vores arbejde for bedre arbejdsforhold og arbejdsmiljø styrkes. Vi har en del sager om 
lægestuderende, der bliver underbetalt (eller slet ikke betalt) og jeg vil gerne kunne følge disse 
sager til dørs og sørge for ordentlige arbejdsvilkår for alle lægestuderende. 
Jeg håber, at jeg med din stemme kan fortsætte arbejdet i FADL og det store arbejde med 
vores overenskomster. Din stemme vil betyde meget for mig, og jeg vil gøre mit bedste for at 
repræsentere dig som min medstuderende, varetage dine interesser og sikre dig din bedst mulige 
fagforening. 

De bedste hilsner, 
Andrea Maier

Et FADL for og til medlemmerne!
Jeg genopstiller til repræsentantskabet fordi jeg tror på, at jeg kan gøre FADL stærkere, og mere 
relevant for os medicinstuderende.

I mit første år i FADL, har jeg siddet i overenskomstudvalg, og har i fælleskab forhandlet en rigtig 
god aftale hjem. Det arbejde er jeg glad for at have kunne bidraget med. Det næste halve år 
holder jeg orlov, og derfor kunne jeg godt tænke at bruge min ekstra fritid, på at holde nogle fede 
arrangementer for jer.  
 
Jeg bidrog blandt andet med idéen om at holde kø-fest, som har været en succes. Jeg vil se frem 
til, at sørge for flere sjove, informerende og mere medlemsrelevante arrangementer og foredrag.

En stemme på mig, vil være en stemme for et mere synligt, gennemsigtigt og medlemsrelevant 
FADL. Et FADL for og til medlemmerne.
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Benjamin Waraich
3. semester

Andrea Maier
12. semester

Anders Bang
7. semester

Amanda Ø. Andersen
6. semester

Kære medstuderende
Jeg genopstiller til FADLs repræsentantskab for, da jeg ønsker at deltage og bidrage i arbejdet i vores 
fagforening. I år vil mit fokus særligt være på de overordnede linjer for FADL på national basis, hvor 
jeg mener de medicinstuderendes stemme i de kommende år bliver vigtigere og vigtigere. Et emne 
der fylder mere og mere i samfundsdebatten er sundhedssektoren, og særligt fremtidens læger er et 
punkt, som jeg mener FADL fortsat skal have en stærk holdning til. 

Hvis jeg bliver genvalgt som repræsentant, ønsker jeg at arbejde for at vi fortsat er relevante i 
samfundsdebatten, samt at infrastrukturen på nationalt plan fortsat styrkes, så FADL står stærkere. 

FADL har startet en flot udvikling i forgange forenings-år, og denne udvikling ønsker jeg at se til ende. 
Mit arbejde, hvis jeg får jeres stemme, vil primært ligge i FADLs Hovedforening. Målet for mig bliver I 
dette år at styrke FADL yderligere nationalt, samt at opretholde de gode tilbud og muligheder vi har 
for alle studerende i København. 

Med ønske om et godt valg,
Christian Benson

Kære medstuderende,
Jeg har netop færdiggjort mit første år i FADL’s repræsentantskab. Der har jeg fulgt
overenskomstudvalget til forhandlingerne for SPV’er og VT’er, samt arbejdet med
medlemsfordelsudvalget både lokalt her i København og på nationalt plan.
Den fagforeningsentusiasme, der fik mig til at stille op sidste år, er kun blevet større i løbet af året.
Efter virkelig at have haft hænderne i overenskomstforhandlingerne, de politiske diskussioner
samt arbejdet med tiltrængte medlemsfordele som cupcakes på Guldbergsgade og bogaftaler med
Academic Books, er jeg klar til et nyt år. Et nyt år hvor vi skal have implementeret
overenskomstaftalerne, hvor vi fortsat skal beskytte vores medlemmer imod udnyttelse og hvor vi
skal vise, at vi som medicinstuderende kan stå sammen. Vi læser i mange år, og selvfølgelig skal vi
have ordentlige arbejdsvilkår, imens vi gør det. Jeg vil altid kæmpe for, at alle medicinstuderende
arbejder under ordentlige arbejdsvilkår og kommer ind under vores overenskomst. Den har vi
kæmpet for med blod, sved og tårer igennem årtier, og den skal respekteres. Vi skal respekteres!

Jeg håber at se så mange som muligt til generalforsamlingen d. 11/10

I det forgangene år lykkedes det os at vende medlemstab til fremgang. Vi bliver flere og flere der 
melder sig ind i vores fagforening og bakker op om vores fælles sag! Vi har arbejdet hårdt for at 
gøre FADL klar til fremtiden. Således har vi reduceret vores udgifter drastisk, øget vores indtægter 
og leverer et produkt til os medlemmer, som aldrig har været bedre. FADL har før vist, at vi er med 
til at sætte den politiske dagsorden. Vi har bevist, at det er muligt at skabe gode resultater, når 
man sidder med ved bordet og opsøger dem der beslutter. Vi er i fuld gang med at forberede de 
lægestuderendes indspark til den kommende valgkamp og arbejder på meget mere politik.

Det betyder meget for mig at give de nye 1. semesters studerende en god start på studiet. Mit 
fokus vil i år især være i Odense og Aalborg, der fortsat kæmper med mangel på frivillige og for lidt 
medlemstilslutning. FADLs fremtid bliver afgjort vest for Storebælt og vi kan spille en afgørende rolle 
i København ved at vise vejen. 

Jeg løber – men ikke fra valgløfter (… for de er få, men fyndige).

Jeg stiller op til Repræsentantskabet med forsættet om at møde velforberedt op til møderne og 
deltage engageret i diskussionerne, hvor jeg bedst muligt vil repræsentere den medicinstuderendes 
holdning. Dette er lettere sagt end gjort, men jeg håber, at jeg gennem mit engagement i diverse 
studentergrupper på studiet, kan bidrage med mine medstuderendes ønsker i FADL.

Har du lyst til en snak om uddannelsespolitik, fagforening eller studietrivsel, tager jeg altid gerne en 
snak på en løbetur eller over en kop kaffe i klubben.

Eva Therkildsen
7. semester

Claas Johannsen
10. semester

Clara Mellergaard Jensen 
7. semester

Christian Benson
6. semester
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Frederikke Prætorius
6. semester

Johanne Dornonville de La Cour
8. semester

Katrine Bernholm
10. semester

Katrine Kjær Iversen
Fri efter 11. semester

Kære medlemmer
Endnu et foreningsår er gået og sikke et år! Vi har forhandlet overenskomst samt fået lavet en 
tilføjelse til lægevikaroverenskomsten så alle de medicinstuderende, der arbejder på landets 
simulationscentre, nu er overenskomstdækket. En meget stor sejr for FADL og ikke mindst for de 
mange studerende.
Jeg har siddet i repræsentantskabet i nu 3 år og ønsker at fortsætte. I det kommende foreningsår 
vil jeg arbejde med at få udvidet tilbuddet af relevante kurser til bachelorstuderende. I 
lægevikargruppen skal vi have implementeret den nye overenskomst for de simulationsansatte. 
Derudover så skal vi til at kigge på løn ift. til forskning. Et område, hvor der på nuværende tidspunkt 
ikke eksisterer nogen regler, og hvor mange studerende oplever, at de ikke bliver betalt for 
arbejdsopgaver som dataindtastning og andet arbejde, som skal lønnes med mere end et muligt 
medforfatterskab. 
Et andet vigtigt arbejde for FADL er at blive endnu mere synlig for alle studerende. FADL har en 
utrolig vigtig stemme, når det gælder uddannelse- og fagforeningspolitik. Den skal vi fortsat have, 
også skal vi have endnu flere engagerede medlemmer.
Husk at stemme og så ses vi forhåbentlig til Generalforsamlingen d. 11. oktober
De bedste hilsner
Katrine 

Kære medstuderende, 

Jeg vil gerne repræsentere dig i vores stærke fagforening. Jeg har været repræsentant i FADL i 
tre år og har bl.a. arbejdet med overenskomster for lægevikarer. Overenskomsterne er vigtige for 
vores arbejdsforhold og -muligheder som medicinstuderende og det er et spændende arbejde, jeg 
håber at kunne fortsætte med. Vi har helt unikke muligheder for at præge studie- og arbejdsmiljø 
gennem FADL og jeg håber at kunne bidrage til at vi også fortsat står stærkt når vi samarbejder med 
universitetet, vagtbureauerne og regionerne såvel som andre interessegrupper. 
Jeg vil fortsat have fokus på at vores forening skal være åben og tilgængelig, så arbejdet der lægges 
i repræsentantskaberne og de forskellige udvalg når ud til dem det gælder for - medlemmerne. 

Godt valg og godt semester! 
Katrine 

Hej alle medstuderende. 
 
Mit navn er Johanne Emilie, og jeg går på 8. semester. Det er første gang jeg stiller op til 
repræsentantskabet i København, men jeg har dog lidt erfaring, da jeg det seneste år har været en 
del af repræsentantskabet i Aarhus. 

Jeg har i det sidste år arbejdet i lægevirkargruppen, og derfor været en del af forhandlingerne i 
forbindelse med OK18. Jeg ønsker at fortsætte arbejdet i lægevikargruppen, så vi i fremtiden kan 
sikre, at de nu gennemførte aftaler i den nye overenskomst, bliver overholdt. 
I det næste foreningsår håber jeg, at jeg igen får mulighed for at være en del af FADL, da jeg 
brænder for fagforeningsarbejdet. Jeg vil arbejde for, at vi som fagforening bliver mere synlige på 
den politiske scene, samt arbejde for, at vi større grad tør have en mening om de emner der fylder i 
samfundsdebatten. Vi er en fagpolitisk organisation, og jeg vil arbejde for, at vi også i fremtiden kan 
være med til at påvirke de politiske beslutninger der vedrører vores studie, og vores fremtidige virke 
som læge. 
Med ønsket om et godt valg 

Jeg har næsten fra starten af min studietid været medlem af FADL, og ønsker nu at tage en aktiv del 
i det arbejde, vores fagforening lægger i, at vi som medicinstuderende har de bedst mulige forhold. 
Dette både i vores studieforløb, fagligt som socialt, men også i vores arbejde som f.eks. SPV og 
lægevikar. 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 endnu stærkere.  

For mig er det vigtigt, at flest mulige medicinstuderende landet over melder sig ind i vores 
fagforening. Jo større et bagland vi har, desto større en stemme har vi. Bliver jeg valgt ind i 
repræsentantskabet, vil jeg derfor arbejde for at involvere fagforeningens medlemmer mere og øge 
indsigten i FADLs arbejde med håb om, at det vil give flere medicinstuderende lyst til at være en del 
af fællesskabet.

Rigtig godt valg, og husk at stemme.
Mange hilsner Frederikke  
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Kristian Jeppesen
11. semester

Katrine Thomsen
10. semester

Kaare Stolt 
5. semester

Linnea Gerdes
7. semester

STEM PÅ EN ERFAREN REPPER!

Kære Medicinstuderende og FADL-medlem. 
Jeg stiller for 5. gang op til Repræsentantskabet. I FADL har vi altid brug for nye kræfter, men også 
for gamle kræfter, som kan sikre kontinuiteten i en forening, hvor der ellers er høj udskiftning. 
Jeg har i mine 4 år som repræsentant været engageret i kernen af fagforeningen, nemlig 
overenskomst og opkvalificerende kurser. Det seneste år har jeg desuden siddet i Hovedbestyrelsen 
som suppleant og været med i arbejdet om at samle vores forening på tværs af landet til gavn for 
alle medlemmer. På den måde har jeg arbejdet for en stærk fagforening. En fagforening er kun 
stærk, hvis den har noget at tilbyde dens medlemmer. For uden medlemmerne (bl.a. dig) er der jo 
ingen fagforening! Jeg mener, at vi i FADL kan være stolte af at tilbyde fantastisk gode lønninger og 
arbejdsvilkår samt faglig opkvalificering til vores medlemmer – og det er netop arbejdet med disse 
kvaliteter, jeg gerne vil føre videre i det næste foreningsår. 

Jeg håber at få din stemme.
Godt valg, vi ses til GF :)

Kære alle, 
Mit navn er Kristian Jeppesen, jeg går på 11. Semester, og stiller op til repræsentantskabet. Jeg har 
de seneste 4 år været en del af repræsentantskabet, hvor jeg bruger mine kræfter i kursusudvalget 
og som formand for arbejdsmarkedspolitisk udvalg. Jeg er af den overbevisning, at vi som 
medicinstuderende er utroligt privilegerede, og det vil jeg gerne værne om, samt sørge for at de 
kommende medicinstuderende også oplever. Med afsæt i et bredt og alsidigt arbejdsmarked, hvor 
alle medicinstuderende har mulighed for at bruge deres personlige kvalifikationer, håber jeg på at 
kunne gøre mit arbejde vedrørende praksisassistenter i primær sektoren færdigt. 

Jeg håber ligeledes, at fortsat kunne være med til at udvikle spændende og kvalificerende kurser 
til medlemmerne i København. Jeg bliver forhåbentlig læge til sommer, men håber på din stemme, 
så jeg kan følge de seneste 4 års indsats i foreningen til dørs, samt videregive udbyttet af mine 
erfaringer til nye kræfter. 

Med håbet om et godt valg. 
Mvh. Kristian Jeppesen. 

Kammerater!
Så er det atter blevet tid til at stemme til FADLs repræsentantskabsvalg, og jeg vil nu fortælle dig om 
de 3 mærkesager, jeg har i FADL.

1. Jeg mener at demokratiet i FADL har mange fejl. Jeg har gennem det sidste år prøvet at ændre 
vores valgsystem til et mere demokratisk valgsystem, som bedre afspejler de holdninger der i FADL. 
Dette lykkedes ikke da det ironisk nok blev stemt ned. Jeg vil fortsat arbejde på at gøre FADL til en 
mere demokratisk forening.  
2. Jeg mener at FADL’s vigtigste opgave er at opretholde vores overenskomster og gøre dem endnu 
bedre. Jeg var med til at forhandle for sygeplejevikar/ventilatør overenskomsten, og jeg er rimelig 
stolt over vores resultat. Nu har vi forbedret overenskomsten, og det betyder at vores opgave indtil de 
næste forhandlinger er at forsvare den. 
3. Jeg stod for FADL’s ramadan fællesspisning i slutningen af maj. Jeg mener, det er vigtigt, at vi i 
FADL har arrangementer for alle medicinstuderende og ikke kun FADøL arrangementer. Jeg vil gerne 
til næste ramadan stå for endnu en hyggelig fællesspisning for alle de medicinere, der har lyst. 

Tak fordi du tager dig tid til at læse de her tekster! Mvh. Kaare Stolt

Hej medstuderende

Jeg hedder Linnea, går på 7. semester og stiller op til repræsentantskabet for 4. gang i håb om 
fortsat at kunne arbejde mod at gøre medicinstudiet bedst muligt. 
Selvom der i foreningsåret har været stor fokus på overenskomster har det politiske arbejde langt 
fra stået stille. Vi har haft stor fokus på at udbrede resultaterne fra studieundersøgelsen blandt 
politikere, universiteter og studerende samt præsenteret resultaterne i international sammenhæng. 
Desuden har vi deltaget i flere debatter på Folkemødet på Bornholm og dette har tilsammen gjort, at 
FADL har været en stemme for de medicinstuderende og deres interesser. 
Det vil jeg gerne være med til at sørge for fortsætter næste år, så de medicinstuderende fortsat kan 
have en stemme i debatten.

Det kommer til at kræve et arbejde fra os i repræsentantskabet, men også et højt medlemstal, hvilket 
er en af vores største udfordringer. Jeg håber at kunne lave et arbejde, hvor de medicinstuderende 
føler, at de får noget ud af deres medlemsskab og øge indsigten i FADL, så de ved, hvad de får ud af 
det. For jo flere vi er, jo større indflydelse kommer vi til at have og jo stærkere står vi.
Mange hilsner Linnea
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Mads Helsted
12. semester

Magnus Gibson
2. semester

Mads Koch
9. semester

Malthe Hviid
5. semester

STEM PÅ EN ERFAREN REPPER. 
Jeg stiller op til repræsentantskabet for syvende (og endegyldigt sidste) gang. Jeg har tidligere 
været landsformand i FADL og har siddet i hovedbestyrelsen i fem år. Min tid som formand bød på 
en større omstrukturering i sekretariatet med ansættelse af en ny direktør og en konsolidering af 
vores økonomi. Det var en svær udfordring, vi er lykkedes med. Jeg forudser nu en lys fremtid for 
foreningen, med en stadig ny og visionær direktør ved roret. Sidste år valgte jeg ikke at genopstille 
som landsformand, men jeg vil gerne fortsætte i foreningen for at sikre kontinuiteten bedst muligt, 
noget der er altid er en udfordring i en forening med stor udskiftning. 

Det kommende år kommer der fokus på store ændringer i FADLs struktur mod en mere samlet 
forening på tværs af landet. Jeg mener, det er vigtigt, at vi er forenede, selvom vi læser på fire 
forskellige lægeuddannelser. Bliver jeg repræsentant igen, ser jeg frem til fortsat at arbejde for en 
STÆRK forening af og for medicinstuderende. Efter seks år i repræsentantskabet er jeg stadig meget 
motiveret, så jeg håber, at du vil stemme på mig. Jeg vil tage opgaven seriøst og gøre mit bedste.

Kære alle

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

Jeg stiller op for 4. år i træk. Jeg har brugt det sidste år på at være med i forsikringsskiftet, 
foreningens hovedbestyrelse, foruden at sidde som formand i de Universitetsansattes Udvalg. 
Sidste foreningsår stod på overenskomstforhandlinger, 1. maj tale og en masse andet.

Jeg er endnu ikke træt af repræsentantskabet og håber derfor på endnu et år valgt ind af jer.  

Fortsat god valglæsning og i øvrig læsning.

-Mads

VÆR HILSET MEDICINSTUDERENDE!
Jeg hedder Magnus Gibson, går på 2. semester og stiller op til FADL’s repræsentantskab for første 
gang. Jeg er opvokset i et fagforeningshjem, og har som konsekvens deraf, siden jeg var helt lille, 
haft indblik i og passion for fagforeningsarbejde.

Der har i år været overenskomstforhandlinger, hvilket er en glimrende mulighed for evt. nye 
repræsentanter at komme med i Overenskomst Udvalget fra start af; og derved være godt rustet til 
forhandlingerne i 2021. Hermed følger også muligheden for både kontinuitet og fornyelse, idet nye, 
energiske kræfter kan træde til og være med fra start til slut. Dette er en rolle, jeg enormt gerne 
påtager mig.

Det er dog ikke kun overenskomstforhandlinger og deres slutprodukt, som definerer FADL. 
FADL er igennem dets medlemsfordele, kurser og mange sociale arrangementer en del af hverdagen 
for mange af os medicinstuderende her i København. Dette ser jeg som en af foreningens helt store 
styrker, og det er et aspekt af foreningen, som jeg også godt kunne tænke mig at bidrage til. 
Skulle I stemme på mig, vil det være en stemme på en ildsjæl med, forhåbentligt, mange år i FADL 
foran sig.
Med ønske om et godt valg, Magnus

Kære medstuderende,
Jeg stiller op til FADLs repræsentantskab for 3. gang. Jeg stiller op for fortsat at kæmpe for at 
bevare og udbygge vores allerede privilegerede position som medicinstuderende, i forhold til både 
studiemiljø, aktivitetsudbud, politisk indflydelse, og overenskomstdækket arbejde. Mit fagpolitiske 
arbejde i FADL omfatter min rolle som formand for det lokale medlemsfordelsudvalg, hvor jeg 
arbejder på nye lokale medlemsfordele i København, samt planlægger sociale medlemsaktiviteter. 
Derudover har jeg arbejdet med FADLs gennemsigtighed gennem de sidste to år, for at det 
for dig som medlem bliver nemmere og få indblik i, hvad vi egentlig går og laver. Vigtigst af alt 
er mit engagement i overenskomstudvalget. Jeg har her i sommer været med til at forhandle 
overenskomst, og jeg arbejder på at sikre bedre overenskomstdækning for medicinstuderende der 
forsker. Hvis jeg bliver valgt ind igen i år vil mit hovedfokus være, at sikre en god implementering 
af de forhandlede krav, så alle nyuddannede SPV-vagter er sikret en hepatitisvaccine, og det bliver 
nemmere at lave aftaler om betalt transport. Som repræsentant vil jeg bruge min viden og erfaring 
på overenskomstområdet til at sikre denne implementering.
Tak fordi du tager dig tid til at læse opstillingsteksterne, og tak fordi du stemmer!

VALG 2018

Nasra Abdi Ashur
4. semester

Mo Haslung Larsen
10. semester

Niels Bjørn Hastrup
8. semester

Moisés Zdunek
6. semester

Kære medstuderende

Jeg vil gerne repræsentere dig! Gennem det sidste års tid har jeg haft mere og mere berøring med 
Fadl, idet jeg har været involveret i overenskomstforhandlingerne for de simulationsansatte. Her sad 
jeg med til møder som repræsentant for dem der bliver forhandlet for og fik mulighed for at følge 
meget af processen. Derigennem har jeg set hvilket store arbejde, der ligger bag alt det vi som 
medlemmer nyder godt af. Efter at have set lidt til maskineriet indefra, vil jeg nu gerne sidde med på 
den anden side af bordet. Hvis jeg bliver stemt i repræsentantskabet vil jeg stile efter at blive en del 
af lægevikargruppen og bidrage det til arbejdet for at skabe gode vilkår for de studenteransatte.

Mange hilsner,
Mo

FORBEDRING AF FADLs FORLAG
Det populære forlag trænger til bedre sprogkorrektur, både på dansk og latin, at komme med 
digitale løsninger, så man lovligt kan læse bøgerne elektronisk på farten, og til at forbedre layoutet, 
så bøgerne også bliver så flotte indeni, som de er udenpå. Som FADL-repræsentant kan man stille 
op til forlagsbestyrelsen, og det vil jeg gøre for at sætte gang i fornyelsen. Indtil da vil jeg søge 
at påvirke de siddende bestyrelsesmedlemmer. Det fortjener vi for de meget høje priser. Jeg tror 
fuldt på, det vil det give os alle bedre lærebøger og øge forlagets konkurrenceevne, hvilket gavner 
os medicinstuderende, fordi mange af de penge, vi kan søge fra FADL (rusturene er f.eks. store 
modtagere), finansieres af forlaget.

INGEN REVOLUTION I FAGFORENINGEN
Selve FADL bør fortsat forholde sig aktiv i samfundsdebatten og agitere for at give os flest 
muligheder som medicinstuderende og senere som yngre læger: eksempelvis fortsat huske 
uddannelsesministeren på at give mulighed for pause til fordybelse mellem bacheloren og 
kandidaten. I mig vil I finde en lyttende FADL-repræsentant, og I vil altid kunne skrive med forslag, 
som har en betydning for jer.
Med venlig hilsen
Moisés Alberto Suárez Zdunek

Kære medstuderende, 

Jeg hedder Nasra Abdi Ashur, går på 4. semester og stiller op til repræsentantskabet for første gang. 
Jeg har længe været medlem af FADL uden reelt at vide, hvilken betydning foreningen har for mig 
og mine medstuderende. FADL var for mig et abstrakt begreb, som jeg mest af alt identificerede 
med den gule bygning på den anden side af Blegdamsvej. Hvis man som medlem ikke kender 
sine fordele, kan man ikke udnytte de talrige muligheder som FADL faktisk tilbyder. Samtidig er 
fagforeningen afhængig af os, medlemmer, og vores udtrykte behov for at kunne skabe den bedst 
mulige fagforening. Det er en gensidig problematik – og vi har brug for hinanden for at løse den. 
Hvis du kan nikke genkendende til den store afstand mellem FADL og dets medlemmer, håber jeg, at 
du vil stemme på mig. 
Jeg vil arbejde for at mindske afstanden, være bindeledet mellem FADL og dets medlemmer og 
medvirke til at skabe et mere konkret FADL. 

De bedste hilsner 
Nasra

 

 
Kære medstuderende

Jeg stiller endnu engang op til FADLs repræsentantskab med et ønske om fortsat at arbejde for 
vores lokale kredsforening. Siden jeg blev valgt ind i repræsentantskabet for 3 år siden, har jeg 
først været tilknyttet vores lokale arrangements- og foredragsudvalg (AFU), medlemsfordelsudvalg 
(MFU) samt FADLs Forlags bestyrelse. Sidste repræsentantskabs-år har jeg primært arbejdet i vores 
kredsforenings bestyrelse, og op til sommerferien blev jeg for tredje år i træk valgt til at sidde FADLs 
Forlags bestyrelse nu som næstformand.  Her vil jeg fortsat være med til at udvikle nogle gode 
billige pensumdækkende bøger til studiet, men samtidig også sikre, at Forlaget er en økonomisk 
bæredygtig virksomhed, der bidrager positivt til kredsforeningens økonomi. 

Jeg håber derfor, at i igen vil give mig jeres stemme, så jeg kan fortsætte med at give mit bidrag til 
vores forening.

Niels B. Dalsgaard

VALG 2018



Nasra Abdi Ashur
4. semester

Mo Haslung Larsen
10. semester

Niels Bjørn Hastrup
8. semester

Moisés Zdunek
6. semester

Kære medstuderende

Jeg vil gerne repræsentere dig! Gennem det sidste års tid har jeg haft mere og mere berøring med 
Fadl, idet jeg har været involveret i overenskomstforhandlingerne for de simulationsansatte. Her sad 
jeg med til møder som repræsentant for dem der bliver forhandlet for og fik mulighed for at følge 
meget af processen. Derigennem har jeg set hvilket store arbejde, der ligger bag alt det vi som 
medlemmer nyder godt af. Efter at have set lidt til maskineriet indefra, vil jeg nu gerne sidde med på 
den anden side af bordet. Hvis jeg bliver stemt i repræsentantskabet vil jeg stile efter at blive en del 
af lægevikargruppen og bidrage det til arbejdet for at skabe gode vilkår for de studenteransatte.

Mange hilsner,
Mo

FORBEDRING AF FADLs FORLAG
Det populære forlag trænger til bedre sprogkorrektur, både på dansk og latin, at komme med 
digitale løsninger, så man lovligt kan læse bøgerne elektronisk på farten, og til at forbedre layoutet, 
så bøgerne også bliver så flotte indeni, som de er udenpå. Som FADL-repræsentant kan man stille 
op til forlagsbestyrelsen, og det vil jeg gøre for at sætte gang i fornyelsen. Indtil da vil jeg søge 
at påvirke de siddende bestyrelsesmedlemmer. Det fortjener vi for de meget høje priser. Jeg tror 
fuldt på, det vil det give os alle bedre lærebøger og øge forlagets konkurrenceevne, hvilket gavner 
os medicinstuderende, fordi mange af de penge, vi kan søge fra FADL (rusturene er f.eks. store 
modtagere), finansieres af forlaget.

INGEN REVOLUTION I FAGFORENINGEN
Selve FADL bør fortsat forholde sig aktiv i samfundsdebatten og agitere for at give os flest 
muligheder som medicinstuderende og senere som yngre læger: eksempelvis fortsat huske 
uddannelsesministeren på at give mulighed for pause til fordybelse mellem bacheloren og 
kandidaten. I mig vil I finde en lyttende FADL-repræsentant, og I vil altid kunne skrive med forslag, 
som har en betydning for jer.
Med venlig hilsen
Moisés Alberto Suárez Zdunek

Kære medstuderende, 

Jeg hedder Nasra Abdi Ashur, går på 4. semester og stiller op til repræsentantskabet for første gang. 
Jeg har længe været medlem af FADL uden reelt at vide, hvilken betydning foreningen har for mig 
og mine medstuderende. FADL var for mig et abstrakt begreb, som jeg mest af alt identificerede 
med den gule bygning på den anden side af Blegdamsvej. Hvis man som medlem ikke kender 
sine fordele, kan man ikke udnytte de talrige muligheder som FADL faktisk tilbyder. Samtidig er 
fagforeningen afhængig af os, medlemmer, og vores udtrykte behov for at kunne skabe den bedst 
mulige fagforening. Det er en gensidig problematik – og vi har brug for hinanden for at løse den. 
Hvis du kan nikke genkendende til den store afstand mellem FADL og dets medlemmer, håber jeg, at 
du vil stemme på mig. 
Jeg vil arbejde for at mindske afstanden, være bindeledet mellem FADL og dets medlemmer og 
medvirke til at skabe et mere konkret FADL. 

De bedste hilsner 
Nasra

 

 
Kære medstuderende

Jeg stiller endnu engang op til FADLs repræsentantskab med et ønske om fortsat at arbejde for 
vores lokale kredsforening. Siden jeg blev valgt ind i repræsentantskabet for 3 år siden, har jeg 
først været tilknyttet vores lokale arrangements- og foredragsudvalg (AFU), medlemsfordelsudvalg 
(MFU) samt FADLs Forlags bestyrelse. Sidste repræsentantskabs-år har jeg primært arbejdet i vores 
kredsforenings bestyrelse, og op til sommerferien blev jeg for tredje år i træk valgt til at sidde FADLs 
Forlags bestyrelse nu som næstformand.  Her vil jeg fortsat være med til at udvikle nogle gode 
billige pensumdækkende bøger til studiet, men samtidig også sikre, at Forlaget er en økonomisk 
bæredygtig virksomhed, der bidrager positivt til kredsforeningens økonomi. 

Jeg håber derfor, at i igen vil give mig jeres stemme, så jeg kan fortsætte med at give mit bidrag til 
vores forening.

Niels B. Dalsgaard
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Nasra Abdi Ashur
4. semester

Mo Haslung Larsen
10. semester

Niels Bjørn Hastrup
8. semester

Moisés Zdunek
6. semester

Kære medstuderende

Jeg vil gerne repræsentere dig! Gennem det sidste års tid har jeg haft mere og mere berøring med 
Fadl, idet jeg har været involveret i overenskomstforhandlingerne for de simulationsansatte. Her sad 
jeg med til møder som repræsentant for dem der bliver forhandlet for og fik mulighed for at følge 
meget af processen. Derigennem har jeg set hvilket store arbejde, der ligger bag alt det vi som 
medlemmer nyder godt af. Efter at have set lidt til maskineriet indefra, vil jeg nu gerne sidde med på 
den anden side af bordet. Hvis jeg bliver stemt i repræsentantskabet vil jeg stile efter at blive en del 
af lægevikargruppen og bidrage det til arbejdet for at skabe gode vilkår for de studenteransatte.

Mange hilsner,
Mo

FORBEDRING AF FADLs FORLAG
Det populære forlag trænger til bedre sprogkorrektur, både på dansk og latin, at komme med 
digitale løsninger, så man lovligt kan læse bøgerne elektronisk på farten, og til at forbedre layoutet, 
så bøgerne også bliver så flotte indeni, som de er udenpå. Som FADL-repræsentant kan man stille 
op til forlagsbestyrelsen, og det vil jeg gøre for at sætte gang i fornyelsen. Indtil da vil jeg søge 
at påvirke de siddende bestyrelsesmedlemmer. Det fortjener vi for de meget høje priser. Jeg tror 
fuldt på, det vil det give os alle bedre lærebøger og øge forlagets konkurrenceevne, hvilket gavner 
os medicinstuderende, fordi mange af de penge, vi kan søge fra FADL (rusturene er f.eks. store 
modtagere), finansieres af forlaget.

INGEN REVOLUTION I FAGFORENINGEN
Selve FADL bør fortsat forholde sig aktiv i samfundsdebatten og agitere for at give os flest 
muligheder som medicinstuderende og senere som yngre læger: eksempelvis fortsat huske 
uddannelsesministeren på at give mulighed for pause til fordybelse mellem bacheloren og 
kandidaten. I mig vil I finde en lyttende FADL-repræsentant, og I vil altid kunne skrive med forslag, 
som har en betydning for jer.
Med venlig hilsen
Moisés Alberto Suárez Zdunek

Kære medstuderende, 

Jeg hedder Nasra Abdi Ashur, går på 4. semester og stiller op til repræsentantskabet for første gang. 
Jeg har længe været medlem af FADL uden reelt at vide, hvilken betydning foreningen har for mig 
og mine medstuderende. FADL var for mig et abstrakt begreb, som jeg mest af alt identificerede 
med den gule bygning på den anden side af Blegdamsvej. Hvis man som medlem ikke kender 
sine fordele, kan man ikke udnytte de talrige muligheder som FADL faktisk tilbyder. Samtidig er 
fagforeningen afhængig af os, medlemmer, og vores udtrykte behov for at kunne skabe den bedst 
mulige fagforening. Det er en gensidig problematik – og vi har brug for hinanden for at løse den. 
Hvis du kan nikke genkendende til den store afstand mellem FADL og dets medlemmer, håber jeg, at 
du vil stemme på mig. 
Jeg vil arbejde for at mindske afstanden, være bindeledet mellem FADL og dets medlemmer og 
medvirke til at skabe et mere konkret FADL. 

De bedste hilsner 
Nasra

 

 
Kære medstuderende

Jeg stiller endnu engang op til FADLs repræsentantskab med et ønske om fortsat at arbejde for 
vores lokale kredsforening. Siden jeg blev valgt ind i repræsentantskabet for 3 år siden, har jeg 
først været tilknyttet vores lokale arrangements- og foredragsudvalg (AFU), medlemsfordelsudvalg 
(MFU) samt FADLs Forlags bestyrelse. Sidste repræsentantskabs-år har jeg primært arbejdet i vores 
kredsforenings bestyrelse, og op til sommerferien blev jeg for tredje år i træk valgt til at sidde FADLs 
Forlags bestyrelse nu som næstformand.  Her vil jeg fortsat være med til at udvikle nogle gode 
billige pensumdækkende bøger til studiet, men samtidig også sikre, at Forlaget er en økonomisk 
bæredygtig virksomhed, der bidrager positivt til kredsforeningens økonomi. 

Jeg håber derfor, at i igen vil give mig jeres stemme, så jeg kan fortsætte med at give mit bidrag til 
vores forening.

Niels B. Dalsgaard

VALG 2018

Frederikke Prætorius
6. semester

Johanne Dornonville de La Cour
8. semester

Katrine Bernholm
10. semester

Katrine Kjær Iversen
Fri efter 11. semester

Kære medlemmer
Endnu et foreningsår er gået og sikke et år! Vi har forhandlet overenskomst samt fået lavet en 
tilføjelse til lægevikaroverenskomsten så alle de medicinstuderende, der arbejder på landets 
simulationscentre, nu er overenskomstdækket. En meget stor sejr for FADL og ikke mindst for de 
mange studerende.
Jeg har siddet i repræsentantskabet i nu 3 år og ønsker at fortsætte. I det kommende foreningsår 
vil jeg arbejde med at få udvidet tilbuddet af relevante kurser til bachelorstuderende. I 
lægevikargruppen skal vi have implementeret den nye overenskomst for de simulationsansatte. 
Derudover så skal vi til at kigge på løn ift. til forskning. Et område, hvor der på nuværende tidspunkt 
ikke eksisterer nogen regler, og hvor mange studerende oplever, at de ikke bliver betalt for 
arbejdsopgaver som dataindtastning og andet arbejde, som skal lønnes med mere end et muligt 
medforfatterskab. 
Et andet vigtigt arbejde for FADL er at blive endnu mere synlig for alle studerende. FADL har en 
utrolig vigtig stemme, når det gælder uddannelse- og fagforeningspolitik. Den skal vi fortsat have, 
også skal vi have endnu flere engagerede medlemmer.
Husk at stemme og så ses vi forhåbentlig til Generalforsamlingen d. 11. oktober
De bedste hilsner
Katrine 

Kære medstuderende, 

Jeg vil gerne repræsentere dig i vores stærke fagforening. Jeg har været repræsentant i FADL i 
tre år og har bl.a. arbejdet med overenskomster for lægevikarer. Overenskomsterne er vigtige for 
vores arbejdsforhold og -muligheder som medicinstuderende og det er et spændende arbejde, jeg 
håber at kunne fortsætte med. Vi har helt unikke muligheder for at præge studie- og arbejdsmiljø 
gennem FADL og jeg håber at kunne bidrage til at vi også fortsat står stærkt når vi samarbejder med 
universitetet, vagtbureauerne og regionerne såvel som andre interessegrupper. 
Jeg vil fortsat have fokus på at vores forening skal være åben og tilgængelig, så arbejdet der lægges 
i repræsentantskaberne og de forskellige udvalg når ud til dem det gælder for - medlemmerne. 

Godt valg og godt semester! 
Katrine 

Hej alle medstuderende. 
 
Mit navn er Johanne Emilie, og jeg går på 8. semester. Det er første gang jeg stiller op til 
repræsentantskabet i København, men jeg har dog lidt erfaring, da jeg det seneste år har været en 
del af repræsentantskabet i Aarhus. 

Jeg har i det sidste år arbejdet i lægevirkargruppen, og derfor været en del af forhandlingerne i 
forbindelse med OK18. Jeg ønsker at fortsætte arbejdet i lægevikargruppen, så vi i fremtiden kan 
sikre, at de nu gennemførte aftaler i den nye overenskomst, bliver overholdt. 
I det næste foreningsår håber jeg, at jeg igen får mulighed for at være en del af FADL, da jeg 
brænder for fagforeningsarbejdet. Jeg vil arbejde for, at vi som fagforening bliver mere synlige på 
den politiske scene, samt arbejde for, at vi større grad tør have en mening om de emner der fylder i 
samfundsdebatten. Vi er en fagpolitisk organisation, og jeg vil arbejde for, at vi også i fremtiden kan 
være med til at påvirke de politiske beslutninger der vedrører vores studie, og vores fremtidige virke 
som læge. 
Med ønsket om et godt valg 

Jeg har næsten fra starten af min studietid været medlem af FADL, og ønsker nu at tage en aktiv del 
i det arbejde, vores fagforening lægger i, at vi som medicinstuderende har de bedst mulige forhold. 
Dette både i vores studieforløb, fagligt som socialt, men også i vores arbejde som f.eks. SPV og 
lægevikar. 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 endnu stærkere.  

For mig er det vigtigt, at flest mulige medicinstuderende landet over melder sig ind i vores 
fagforening. Jo større et bagland vi har, desto større en stemme har vi. Bliver jeg valgt ind i 
repræsentantskabet, vil jeg derfor arbejde for at involvere fagforeningens medlemmer mere og øge 
indsigten i FADLs arbejde med håb om, at det vil give flere medicinstuderende lyst til at være en del 
af fællesskabet.

Rigtig godt valg, og husk at stemme.
Mange hilsner Frederikke  
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Nasra Abdi Ashur
4. semester

Mo Haslung Larsen
10. semester

Niels Bjørn Hastrup
8. semester

Moisés Zdunek
6. semester

Kære medstuderende

Jeg vil gerne repræsentere dig! Gennem det sidste års tid har jeg haft mere og mere berøring med 
Fadl, idet jeg har været involveret i overenskomstforhandlingerne for de simulationsansatte. Her sad 
jeg med til møder som repræsentant for dem der bliver forhandlet for og fik mulighed for at følge 
meget af processen. Derigennem har jeg set hvilket store arbejde, der ligger bag alt det vi som 
medlemmer nyder godt af. Efter at have set lidt til maskineriet indefra, vil jeg nu gerne sidde med på 
den anden side af bordet. Hvis jeg bliver stemt i repræsentantskabet vil jeg stile efter at blive en del 
af lægevikargruppen og bidrage det til arbejdet for at skabe gode vilkår for de studenteransatte.

Mange hilsner,
Mo

FORBEDRING AF FADLs FORLAG
Det populære forlag trænger til bedre sprogkorrektur, både på dansk og latin, at komme med 
digitale løsninger, så man lovligt kan læse bøgerne elektronisk på farten, og til at forbedre layoutet, 
så bøgerne også bliver så flotte indeni, som de er udenpå. Som FADL-repræsentant kan man stille 
op til forlagsbestyrelsen, og det vil jeg gøre for at sætte gang i fornyelsen. Indtil da vil jeg søge 
at påvirke de siddende bestyrelsesmedlemmer. Det fortjener vi for de meget høje priser. Jeg tror 
fuldt på, det vil det give os alle bedre lærebøger og øge forlagets konkurrenceevne, hvilket gavner 
os medicinstuderende, fordi mange af de penge, vi kan søge fra FADL (rusturene er f.eks. store 
modtagere), finansieres af forlaget.

INGEN REVOLUTION I FAGFORENINGEN
Selve FADL bør fortsat forholde sig aktiv i samfundsdebatten og agitere for at give os flest 
muligheder som medicinstuderende og senere som yngre læger: eksempelvis fortsat huske 
uddannelsesministeren på at give mulighed for pause til fordybelse mellem bacheloren og 
kandidaten. I mig vil I finde en lyttende FADL-repræsentant, og I vil altid kunne skrive med forslag, 
som har en betydning for jer.
Med venlig hilsen
Moisés Alberto Suárez Zdunek

Kære medstuderende, 

Jeg hedder Nasra Abdi Ashur, går på 4. semester og stiller op til repræsentantskabet for første gang. 
Jeg har længe været medlem af FADL uden reelt at vide, hvilken betydning foreningen har for mig 
og mine medstuderende. FADL var for mig et abstrakt begreb, som jeg mest af alt identificerede 
med den gule bygning på den anden side af Blegdamsvej. Hvis man som medlem ikke kender 
sine fordele, kan man ikke udnytte de talrige muligheder som FADL faktisk tilbyder. Samtidig er 
fagforeningen afhængig af os, medlemmer, og vores udtrykte behov for at kunne skabe den bedst 
mulige fagforening. Det er en gensidig problematik – og vi har brug for hinanden for at løse den. 
Hvis du kan nikke genkendende til den store afstand mellem FADL og dets medlemmer, håber jeg, at 
du vil stemme på mig. 
Jeg vil arbejde for at mindske afstanden, være bindeledet mellem FADL og dets medlemmer og 
medvirke til at skabe et mere konkret FADL. 

De bedste hilsner 
Nasra

 

 
Kære medstuderende

Jeg stiller endnu engang op til FADLs repræsentantskab med et ønske om fortsat at arbejde for 
vores lokale kredsforening. Siden jeg blev valgt ind i repræsentantskabet for 3 år siden, har jeg 
først været tilknyttet vores lokale arrangements- og foredragsudvalg (AFU), medlemsfordelsudvalg 
(MFU) samt FADLs Forlags bestyrelse. Sidste repræsentantskabs-år har jeg primært arbejdet i vores 
kredsforenings bestyrelse, og op til sommerferien blev jeg for tredje år i træk valgt til at sidde FADLs 
Forlags bestyrelse nu som næstformand.  Her vil jeg fortsat være med til at udvikle nogle gode 
billige pensumdækkende bøger til studiet, men samtidig også sikre, at Forlaget er en økonomisk 
bæredygtig virksomhed, der bidrager positivt til kredsforeningens økonomi. 

Jeg håber derfor, at i igen vil give mig jeres stemme, så jeg kan fortsætte med at give mit bidrag til 
vores forening.

Niels B. Dalsgaard

VALG 2018
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Niels Emil Hillerup
12. semester

Ossian Gundel
9. semester

Tobias Berg
11. semester

Kære medlem. 
Sidste år blev jeg repræsentant på mærkesagerne: Overenskomst til simulationsansatte og øget 
tilslutning til vores forening.
Lægevikargruppen fik privilegiet at tegne overenskomsten for lægestuderende på simulationscentre 
med det bedst tænkelige resultat i sommeren 2018. Over 10 år skulle det tage, men nu er fremtiden 
sikret for arbedsvilkår og lønforhold. Jeg ønsker, at fortsætte indsatsen for gode arbejdsvilkår i 
Lægevikargruppen næste foreningsår.
Det eksistenstruende fald i tilslutning til FADL er vendt, medlemstallet er igen tiltagende. Mere 
end 5000 lægestuderende på landsplan forstår at gode arbejdsvilkår ikke er givet fra oven, men 
drives af en motor, som kører på frivillighed og medlemskontingenter. Til majkampagne fortalte 
repræsentanterne om hvorfor noget så umoderne som fagforening og solidaritet har relevans i 2018. 
I det næste foreningsår vil jeg løfte oplysningen til et nyt niveau; stærke argumenter og solide tal 
formuleret i letoverskuelige grafer. Vi skal illustrere værdien af de bedste studielønninger, juridisk 
bistand og et fair samarbejde mellem arbejdsgivere og -tagere i et alsidigt jobmarked med en 
knopskydende underskov af funktioner og interesser i vores gode kræfter. Ingen må tvivle på, at det 
er mere værd end 880 kroner. 
Tusind hjerteligt tak fordi du læste dette. Held og lykke med efterårssemesteret!

Kære medstuderende
En stor tak for at du læser disse tekster og sætte dig ind i hvem der skal repræsentere netop dig i 
FADLs repræsentantskab det kommende foreningsår.

DIN FORENING
Studieregler driller, lejekontrakten er ugennemskuelig, manglende depositum og en lønseddel 
virker forkert. Er ikke normale fagforeningsproblemstillinger. Men det er det vi som lægestuderende 
har af problemer. I de sidste par år, som formand for FADL København, har jeg sammen med 
repræsentantskabet arbejdet for at FADL netop er gearet til at hjælpe dig uden uoverskuelige 
omkostninger.
Vi skal have en sund forening der kan hjælpe os med de problemer vi har – i det kommende 
foreningsår skal indsatsen ikke glemmes og jeg vil arbejde på at tilbuddet til dig som FADL-medlem 
bliver endnu bedre, så du ikke er i tvivl om at du ALTID kan få hjælp af FADL.

FREMTIDEN STUDIEJOB
Dit studiejob skal udover at supplere SU’en også skal være udfordrende og give dig kompetencer du 
kan bruge i dit fremtidige virke som læge. Her er samarbejdet mellem FADL, FADLs vagtbureauet, 
Regionerne og os som lægestuderende essentielt. Sundhedsvæsenet ændrer sig og det samme gør 
kravende til os. Opgaverne bliver mere komplicerede og de kan bedst løses ved at tænke kreativt og 
fremsynet.
For mig vil det kommende år derfor have fokus og på hvordan vi bedst muligt,  sammen med 
Vagtbureauet og Regionerne kan udvikle SPV-vagterne i en retning der giver gevinst for alle parter. 
Så vi fortsat kan have et fantastisk studiejob og samtidig kan hjælpe hospitalerne bedst muligt.
Med ønske om et godt valg til alle!

Kære medicinstuderende
Jeg stiller op til FADLs repræsentantskab for femte gang, og vil rigtig gerne genvælges.
Jeg synes at FADL gør et rigtigt godt stykke arbejde for os. FADL tilbyder kurser, arrangementer, 
medlemsfordele og meget andet – og jeg vil gerne være med til fortsat at sikre dette – for både 
nuværende og kommende medicinstuderende. 
I den tid jeg har været med i Københavns repræsentantskab, har jeg blandt andet siddet i 
vores nationale medlemsfordelsudvalg. Her har vi i det forgangne år implementeret den nye 
forsikringsordning med Tryg – noget jeg har været meget stolt af at være en del af. Det kommende 
år byder forhåbentlig også på en masse spændende muligheder for at gøre medlemsfordelene bedre 
for os studerende.

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

Ps. Jeg er stadig stor fan af medlemsfordelen hos Grisen, om end jeg ikke har været der så meget 
det forgangne år.
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Niels Emil Hillerup
12. semester

Ossian Gundel
9. semester

Tobias Berg
11. semester

Kære medlem. 
Sidste år blev jeg repræsentant på mærkesagerne: Overenskomst til simulationsansatte og øget 
tilslutning til vores forening.
Lægevikargruppen fik privilegiet at tegne overenskomsten for lægestuderende på simulationscentre 
med det bedst tænkelige resultat i sommeren 2018. Over 10 år skulle det tage, men nu er fremtiden 
sikret for arbedsvilkår og lønforhold. Jeg ønsker, at fortsætte indsatsen for gode arbejdsvilkår i 
Lægevikargruppen næste foreningsår.
Det eksistenstruende fald i tilslutning til FADL er vendt, medlemstallet er igen tiltagende. Mere 
end 5000 lægestuderende på landsplan forstår at gode arbejdsvilkår ikke er givet fra oven, men 
drives af en motor, som kører på frivillighed og medlemskontingenter. Til majkampagne fortalte 
repræsentanterne om hvorfor noget så umoderne som fagforening og solidaritet har relevans i 2018. 
I det næste foreningsår vil jeg løfte oplysningen til et nyt niveau; stærke argumenter og solide tal 
formuleret i letoverskuelige grafer. Vi skal illustrere værdien af de bedste studielønninger, juridisk 
bistand og et fair samarbejde mellem arbejdsgivere og -tagere i et alsidigt jobmarked med en 
knopskydende underskov af funktioner og interesser i vores gode kræfter. Ingen må tvivle på, at det 
er mere værd end 880 kroner. 
Tusind hjerteligt tak fordi du læste dette. Held og lykke med efterårssemesteret!

Kære medstuderende
En stor tak for at du læser disse tekster og sætte dig ind i hvem der skal repræsentere netop dig i 
FADLs repræsentantskab det kommende foreningsår.

DIN FORENING
Studieregler driller, lejekontrakten er ugennemskuelig, manglende depositum og en lønseddel 
virker forkert. Er ikke normale fagforeningsproblemstillinger. Men det er det vi som lægestuderende 
har af problemer. I de sidste par år, som formand for FADL København, har jeg sammen med 
repræsentantskabet arbejdet for at FADL netop er gearet til at hjælpe dig uden uoverskuelige 
omkostninger.
Vi skal have en sund forening der kan hjælpe os med de problemer vi har – i det kommende 
foreningsår skal indsatsen ikke glemmes og jeg vil arbejde på at tilbuddet til dig som FADL-medlem 
bliver endnu bedre, så du ikke er i tvivl om at du ALTID kan få hjælp af FADL.

FREMTIDEN STUDIEJOB
Dit studiejob skal udover at supplere SU’en også skal være udfordrende og give dig kompetencer du 
kan bruge i dit fremtidige virke som læge. Her er samarbejdet mellem FADL, FADLs vagtbureauet, 
Regionerne og os som lægestuderende essentielt. Sundhedsvæsenet ændrer sig og det samme gør 
kravende til os. Opgaverne bliver mere komplicerede og de kan bedst løses ved at tænke kreativt og 
fremsynet.
For mig vil det kommende år derfor have fokus og på hvordan vi bedst muligt,  sammen med 
Vagtbureauet og Regionerne kan udvikle SPV-vagterne i en retning der giver gevinst for alle parter. 
Så vi fortsat kan have et fantastisk studiejob og samtidig kan hjælpe hospitalerne bedst muligt.
Med ønske om et godt valg til alle!

Kære medicinstuderende
Jeg stiller op til FADLs repræsentantskab for femte gang, og vil rigtig gerne genvælges.
Jeg synes at FADL gør et rigtigt godt stykke arbejde for os. FADL tilbyder kurser, arrangementer, 
medlemsfordele og meget andet – og jeg vil gerne være med til fortsat at sikre dette – for både 
nuværende og kommende medicinstuderende. 
I den tid jeg har været med i Københavns repræsentantskab, har jeg blandt andet siddet i 
vores nationale medlemsfordelsudvalg. Her har vi i det forgangne år implementeret den nye 
forsikringsordning med Tryg – noget jeg har været meget stolt af at være en del af. Det kommende 
år byder forhåbentlig også på en masse spændende muligheder for at gøre medlemsfordelene bedre 
for os studerende.

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

Ps. Jeg er stadig stor fan af medlemsfordelen hos Grisen, om end jeg ikke har været der så meget 
det forgangne år.

VALG 2018

Tue Leth Nielsen
12. semester

Kære medstuderende.

Først og fremmest en tak for at du læser disse rubrikker og viser interesse for, hvem der skal 
repræsentere dig i FADL. Jeg har netop gennemført mit andet år i FADLs repræsentantskab og det 
har været fantastisk at være en del af en fagforening for de studerende, af de studerende.
På trods af at mit semestertrin ikke tillader at jeg sidder så forfærdeligt længe i FADL endnu, 
håber jeg dog at jeg kan få lov til at ride bølgen ud med nogle af de ting jeg har involveret mig i. 
Jeg har især brugt tid i Lægevikargruppen, hvor jeg de sidste to år har været med til at forhandle 
en overenskomst til de simulationsansatte på simulationsenheder i hele landet. Det skal nu blive 
spændende at se, hvordan implementeringen af denne forløber på de forskellige enheder. Derudover 
ligger der et arbejde i at sikre og informere om de rette forhold for studerende, der er ansat i 
forskningsenheder men som ikke er tilknyttet med deres eget projekt. Det glæder jeg mig ligeledes 
til at arbejde videre med.
Husk at du altid kan kigge forbi vores repræsentantskabsmøder, hvis du har lyst til at se hvad vi 
bruger vores tid på. Du er mere end velkommen.
Jeg håber på din stemme og håber på at se dig.

Venlig Hilsen Tue

Viktoria Sigsgaard
6. semester

William Wendler
5. semester

Kære medstuderende,
 
Jeg hedder William, går på 5. semester og stiller op til repræsentantskabet for første gang.
Dette gør jeg i et ønske om at få muligheden for at deltage i FADL’s store arbejde, for at kunne være 
med til at styrke vores alles i forvejen stærke fagforening.
Jeg har igennem en rum tid nu arbejdet studenterpolitisk, dog på en anden scene nemlig igennem 
medicinerrådet. Jeg mener at dette har været med til at styrke og modne mig, ift. at kunne arbejde 
videre i fagforeningen.

Mit primære fokus vil ligge i det uddannelsespolitiske arbejde. Her vil jeg gøre hvad jeg kan for at vi, 
som medicinstuderende, kan få de bedste muligheder for at blive de dygtigste kandidater når vi er 
færdige. Dette er noget jeg mener altid kræver meget fokus og et område hvor vi som studerende, 
og FADL som organisation har et spændende stykke arbejde og et stort ansvar, for at præge 
uddannelsen i de retninger vi ønsker.
 
De bedste hilsener
William Wendler

Hej alle medstuderende

Jeg heder Viktoria, går på 6. Semester og stiller op til repræsentantskabet for første gang.
Gennem mine år på studiet har jeg beundret det arbejde, som FADL har lavet med bl.a.
overenskomster, deltagelse i debatter og folkemøder og her det foregående år især det store
arbejde med studieundersøgelsen. Jeg vil derfor gerne være med til at sørge for, og hjælpe til
med, at det fantastiske arbejde fortsætter det kommende år.

Som studerende har jeg gennem årene erfaret, at gennemsigtigheden i FADL klart kan
forbedres og jeg håber på, ved at have fokus på dette, at kunne lave noget arbejde, hvor de
studerende føler, at de får noget ud af deres medlemskab. Samtidig vil jeg gerne gøre en
indsats for, at medlemstallet stiger, da dette er en af FADLs største udfordringer. Et højt
medlemstal er vigtigt for jo flere vi er, der står sammen, jo mere indflydelse har vi og jo
stærkere kommer vi til at stå.
De bedste og mest håbefulde hilsner fra
Viktoria Sigsgaard
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Horoskoper
af Madame Maier
Denne uge har stjernerne talt længe. Din 
uges fremtid vil foldes ud med stjernernes 
visdom. Eller ævl. Du bestemmer. 
          
Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du har brudt dit hovede længe: Hvad er 
bedst? Marvel eller DC comics? Marvel har 
Hulk. Men DC har Superman og Batman. 
Men Marvel har Spiderman og Ironman. 
Men DC har Wonderwoman (snack). 
Løsningen findes i et 10-timers filmmaraton 
med de aller-bedste superheltefilm. Find 
svaret denne uge, siger stjernerne.  

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du formår i denne uge at spise snack chips 
og stadig høre, hvad der bliver sagt. Du 
har ikke udviklet superhørelse, men har 
blot fået fat i nogle lidt bløde snackchips. 
Det andet kan ikke lade sig gøre, siger 
stjernerne. 

Vædderen
20. marts - 19. april
********************************  ups. 
Tyren
20. april - 20. maj
Denne uge forvildes du ind i den del af 
youtube, der blot røver tid og efterlader dig 
tom bagefter. Pas på, siger stjernerne: Der 
er ikke mange klik mellem Khan Academy 
og folk der fladmaser random ting med en 
hydraulisk pressemaskine.  

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Denne uge er du ufattelig grim på billeder 
men meget flot i virkeligheden. Hold dig 
langt væk fra fotos, siger stjernerne. 

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du får den vildeste lyst til at tage i Lalandia. 
Dine venner vil ikke med. De synes du er 
sær. Du er sær. Embrace, be yourself and 
rock that waterslide. 

Løven
22. juli - 22. aug.
Du får en pludselig revival af alle dine 
yndlings boy-bands fra da du var 13 
år. Det kommer uanmeldt, pludseligt og 
ustoppeligt. Af med tøjet og dans foran 
spejlet, siger stjernerne. 

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du vil opleve at din næse gør ondt. Du 
erindrer svagt at du i din sidste brandert 
blev lovet at du kunne se nordlys hvis du 
bankede hovedet hårdt nok ned i bordet. 
Stjernerne beretter at du både har set 
nordlys og bør holde dig fra alko de næste 
uger.     

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du bliver besat af flamingoer. Deres sære, 
lyserøde krop og lange hals fascinerer 
dig. Du bliver også lidt vred på dem, og 
forsøger at kvæle dem i dine drømme. 
Stjernerne melder, at det nok skal gå over 
og du bør prioritere søvn denne uge.  

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du acer, endnu engang, livet denne uge. 
Denne uge vil du specifikt opleve at alt 
hvad du læser og hører om i forelæsninger 
hænger fast. Skide irriterende, synes alle 
andre.  

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Dine haglbøsse skills er vanvittige denne 
uge. Brug dem fornuftigt! 

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du hører stemmer fra afløbet i dit 
brusebad. Heldigvis siger stemmerne 
blot, at du ser godt ud og skal tro på dig 
selv. Stjernerne synes du skal tage dit 
psykotiske selvtillidsboost alvorligt og 
shine denne uge. 


