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ONSDAG

MOK udkommer.
IMCC Introaften kl 17
PMS intromøde - se side 4
SATS GF og månedsmøde - se side 4

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Alice har føzzdag og bliver 25
Kør rundt og rundt og rundt i metroen

SØNDAG

Tømmermænd
Scorebogen er (forhåbentlig) færdig
John Mayer spiller koncert i Kbh
69 baransøgningsfrist

MANDAG

MOK deadline 12.00
Mandagsstemning med lidt krydderi på

TIRSDAG

Stem til FADL-valget fra i dag
Gratis morgenmad i FADL-huset 7.30 - 10.30

UGENS BASISGRUPPE
“Dagens ret i den store basisbuffet“

Basisgruppens fulde navn: Studerendes 
Plastikkirurgiske Selskab

Basisgruppens forkortelse: SPLAS

Facebook: SPLASbasisgruppe

Månedsmøde-dag: Sidste onsdag i måneden - kontakt os på 
facebook for mere info

“De første 5. semester af studiet er tunge bøger og meget 
teori. Klinikken kommer først senere. MEN du kan tyvstarte! Med 
SPLAS kan du lære at suturere så godt som en plastikkirurg, du 
kan prøve at komme på operationstuen og operere grise, du 
kan lære at lave et solidt læge CV der 
skaffer hoveduddannelsen i hus. Men 
allervigtigst kan du få et netværk af 
læger, som kan hjælpe med alt fra 
bachelor- og kandidatopgave til 
spændende studiejobs og forskning. 
Ses vi til månedsmøde?”

 DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS SJOVE INDSLAG

SATS: Kursus i akutte procedurer - se side 4

LANG FREDAAAGSBAR
Mo og Andrea skal i Det Kongelige

Anders Andrea Mo (ansv. red) JohanSofie AndreasAlice LukasAlbin Gabriela Anders

(Den sidste Spuderman-meme Andrea får lov til at sætte i bladet i år. Ama´r halshug. //Mo)
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Kaninmutter (1726)
I 1726 fødte en engelsk kvinde i begyndelsen af 20’erne ved 
navn Mary Toft angiveligt adskillelige kaniner. I begyndelsen 
af august samme år havde Mary haft en ufrivillig abort. Efter 
eget udsagn som følge af, at have jagtet en kanin. I slutningen 
af september fødte hun en død kat og dele af kaniner. Hendes 
familie valgte derfor at tilkalde en obstetriker, som overværede 
yderligere kaninfødsler. Obstetrikeren sendte herefter breve til 
adskillelige læger, videnskabsmænd og til kongen selv. Over de 
efterfølgende to måneder nedkom hun med i alt sytten døde 
kaniner. Marys egen forklaring på kaninfødslerne var, at hun 
natten efter sin abort havde drømt, at hun havde to kaniner på 
skødet. Omkring det tidspunkt, hvor Mary fødte sine kaniner var 
teorien om ”Maternal Impression” (eng.) fremherskende blandt 
læger. Ifølge teorien kunne følelsesmæssig stimulus af en gravid 
kvinde påvirke måden hvorpå, fosteret udvikledes. Derfor lød 
Marys forklaring af kanin - undfangelsen plausibel for en række 
af datidens læger. 

Det var dog ikke alle fremtrædende læger, som troede på at Mary 
var blevet gravid med kaniner. Så i slutningen af november 1726, 
beordrede kongen at Mary skulle undersøges igen – denne gang 
af en tysk kirurg ved navn Cyriacus Ahlers. Ved undersøgelsen 
af en af de kaniner, som Mary angiveligt havde født, fandt Ahler 
rester af hø og majs. Han kunne derfor rapportere tilbage til 
kongen med beviser på, at kaninerne ikke var undfanget i Mary. 
Hun tilstod senere at have ladet kaninerne indsætte igennem 
sin vagina.

Den magiske seng (1779 – 1784)
I august 1779  åbnede en engelsk 
mand et ”Sundhedstempel” 
i  Lo n d o n .  H e r  k u n n e  d e 
besøgende se unge letpåklædte 
kvinder, indånde parfumeret 
luft og købe ”medicin”. ¨James 
Graham, som stifteren hed, var 
tidligere medicinstuderende 
i Edinburgh, men var droppet 
ud og havde valgt at kalde 
sig læge alligevel. Grahams 
sundhedstempel blev dog 
e t  k æ m p e  h i t  i  Lo n d o n .  
Hovedattraktionen i Grahams 
sundhedstempel var ”Den 
himmelske seng”. Her kunne 
velhavende par overnatte

for 50 pund per nat for herved at blive kureret for impotens og 
sterilitet. Imens parret lå i Den himmelske seng, ville musik blive 
spillet for dem, og de ville blive udsat for elektricitet.

Til trods for sin popularitet blev James Graham aldrig taget 
alvorlig af datidens læger. Graham selv var dog overbevist om 
rigtigheden af sine behandlingsmetoder. 

Mudderbadene som gav evigt liv (1784 – 1794)
I 1784 flyttede en tidligere engelsk medicinstuderende, James 
Graham, til Edinburgh. Med sig havde han budskabet om, at 
mudderbade skulle være hemmeligheden bag udødelighed. 
Han påstod, desuden at mennesker kan absorbere alle essentielle 
næringsstoffer ved at bade i mudder. Hvis du har læst afsnittet 
om Den magiske seng, så genkender du måske navnet James 
Graham. For der er tale om en og samme person. James Graham 
blev desværre mere excentrisk med årene. Udover at prædike om 
mudder, oprettede han sin egen kirke hvoraf han var det eneste 
medlem. Graham praktiserede bl.a. sin tro ved at vandre nøgen 
igennem gaderne i Edinburgh for give penge til de fattige, indtil 
han i 1794 blev anholdt for sin adfærd. 

Spirituel kirurgi (1950 – nu)
Jep, du læste rigtigt. Selvom navnet kunne antyde noget 
andet, så er spiriturel kirurgi ikke helt ublodigt. Ved en ”spirituel 
operation” presser den spirituelle kirurg sine hænder ind det 
område på patienten, som skal behandles. Kirurgen skaber 
illusionen om en operation ved brug af falsk blod og dele fra 
dyr. Herved overbevises patienten om, at en virkelig operation 
finder sted. Kirurgen anvender ingen andre redskaber end sine 
hænder, og patienten føler ingen smerte. 

Den spirituelle kirurgi opstod i 1950’erne på Philippinerne og 
i Brazilien. Særligt interessant er måden, hvorpå den opstod i 
Brazilien. Her startede praksissen, idet en række healere påstod 
at være åndelige kanaler for afdøde autoriserede læger. Spirituel 
kirurgi praktiseres stadig på både Philippinerne og i Brazilien. 

Medicinske fupnumre
Måske har du for nyligt har læst noget helt utroligt i nyhederne vedrørende sundhed? I så fald er du ikke den eneste i 
verdenshistorien, som har måttet lægge øre til sommetider helt absurde påstande. Hvis det er lidt svært at forestille sig, så er  
heldet med dig i dag!  Her kommer nemlig et lille udvalg.

Af: Gabriela/MOK.red
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Hvad kan der ske i IMCC?
I M CC  s t å r  b a g  b a s i s g r u p p e r  s o m 
Sexekspressen, Integreret Sundhed og 
IMCC exchange. Med andre ord: En blandet 
landhandel.

Men udover vores aktiviteter har IMCC også gennem næsten 70 år arbejdet for at fremme 
sundhed i hele verden både på politiske fronter, i vores oplysende arbejde og gennem 
udveksling af meninger og mennesker på tværs af landegrænser og kulturer.

Til IMCC’s introaften d. 2. oktober kl. 17 kan du høre meget mere om vores politiske arbejde for 
sundhed. Både i Danmark og internationalt. Du kan høre om vores deltagelse i internationale 
konferencer og så kan du også høre meget mere om, hvad du kan få ud af dit medlemskab 
af IMCC. Både som studerende, men også som læge.   
 Vi ses tirsdag d. 2. oktober kl. 17 i Mærsktårnet

Vil du til Afrika til sommer eller efteråret 2020?
 
Kunne du også tænke dig at opleve sundhedsvæsnet i Afrika indefra? Så er du heldig! PIT 
åbner for ansøgninger til praktikophold sommeren 2020 og efterår 2020!

Salvation Army’s Chikankata Mission Hospital, Zambia
Songea Regional Hospital, Tanzania 
Mbulu District Hospital, Tanzania

Alle hospitaler har 2 pladser i sommerperioden (juli-august) og 2 pladser i efterårsperioden 
(september-november). 
Pladserne kan søges enkeltvis eller to og to.

Hvis du er interesseret, kan du læse mere om PIT på www.
imcc.dk/pit. Her kan du læse om hospitalerne og rapporter 
fra tidligere udsendte samt finde ansøgningsskema.

For at blive udsendt skal man have deltaget i PITs 
tropemedicinske weekendkursus. Næste kursus bliver afholdt 
i efteråret 2019 i København d. 16-17 november. Har man 
deltaget i KUs ”Summer School in International Health” er 
dette også tilstrækkeligt.

Ansøgningsfrist er d. 1 november 2019. 

Mvh
Hospitalsgruppen i PIT
pithospitaler@gmail.com

Beretning fra PIT-ophold
”I foråret 2019 havde jeg en af de bedste oplevelser i mit liv. Jeg var med PIT i Tanzania på et 
tre måneders frivilligt klinikophold. Og hold da op hvor oplevede jeg meget. Hverken min 
veninde, som jeg rejste med, eller jeg havde før været i Sub-Sahara Afrika, så vi havde ikke 
rigtig nogen idé om, hvad der ventede os, og vi fik da også et lille kulturchok, da vi ankom.  

På hospitalet i Songea er der fire store afdelinger; kirurgisk, medicinsk, pædiatrisk og gynobs, 
og vi besluttede at tage på dem alle fire i løbet af de tre måneder. Det betyder at vi både 
fik set en masse åbne operationer, mange børn med malaria eller diarré, tilfælde af svær 
hepatitis og komplikationer til HIV/AIDS, og utallige kejsersnit. Der blev generelt lavet rigtig 
mange løsninger ud af meget få midler. 

Det er kun her, man kan opleve en dreng, som er blevet bidt i maven og omkring albuen 
af en krokodille, patienter som først har været til heksedoktor og fået puttet urter ind i 
utallige små snitsår eller være nødt til at bruge sin pandelampe til operationer om natten, 
fordi strømmen går så tit.

Vi fandt hurtigt et par yngre læger, som vi kom rigtig godt ud af det med, og her tog vi 
også med i vagt på fødegangen. En yngre læge kunne let gennemføre 10 kejsersnit i løbet 
af en nat.

Flere gange stod vi med en frustreret følelse, enten fordi vi ikke kunne lave de undersøgelser, 
som vi gerne ville, eller fordi patienterne ikke havde råd til behandlingen, og vi derfor måtte 
lade dem gå, selvom vi vidste, at det ikke var det bedste for dem. Men man lærte hurtigt 
at stole på sit kliniske blik og medicinske uddannelse, og ofte fik vi behandlet patienterne 
korrekt, selvom vi ikke kunne tage de prøver, vi normalt ville have gjort på et hospital i 
Danmark. 

Alle vi mødte, om det var på hospitalet, på markedet eller når vi var på hikes rundt i 
området, var utrolig venlige og imødekommende. Vi blev inviteret på mad hjemme 
hos folk, alle ville snakke med os, og der blev spurgt efter os, hvis vi ikke dukkede op.  
Det var et skønt møde med afrikansk kultur, og deres mentalitet om at tage det roligt, og at 
alt nok skal gå, kunne vi godt lære lidt af herhjemme i vores forhastede hverdag. 

Jeg har ikke planer om at blive infektionsmediciner, men jeg er stadig utrolig glad for, at 
jeg tog afsted og fik alle disse oplevelser med i bagagen. Derfor kan jeg kun opfordre alle 
til at ansøge om at komme afsted. Min veninde og jeg har i hvert tilfælde allerede planer 
om at tage derned igen og besøge alle vores nye venner!”

Månedsmøde i PMS – Hvordan er det at være 
Retspsykiater?
Hvordan er det at arbejde med psykisk syge kriminelle? Hvilket arbejdsopgaver står man 
med som retspsykiater? Og  hvordan virker det når man skal lave en mental erklæring på 
mennesker såsom Peter Madsen, Peter Lundin og et utal af mange andre, der hvert år får 
lavet en mental erklæring som en del af deres retssag?
 
Dette og mange andre spørgsmål kan I få svar på til PMS – Psykiatrigruppen for 
MedicinStuderendes første månedsmøde dette semester, onsdag d. 2 oktober! Vi har 
nemlig inviteret Dorte Sestoft Ledende overlæge ved Justitsministeriets Retspsykiatriske 
Klinik, til at komme og fortælle lidt om hendes arbejde som retspsykiater.
 
Oplægget starter kl 17.00, lokale kommer senere.

Der vil være lidt kaffe og snacks til oplægget, 
og efterfølgende holder vi et månedsmøde 
i PMS, som alle er meget velkomne til at 
deltage I.

Find begivenheden i vores facebookgruppe: 
”PMS - Psykiatrigruppen for MedicinStuderende”

Vi glæder os rigtig meget til oplægget, og håber på at komme til at se en masse af jer! 

SATS GENERALFORSAMLING OG MÅNEDSMØDE  2/10
Hvad sker der efter at du som læge eller medicinstuderende i klinik oplever en voldsom 
eller traumatisk hændelse på hospitalet? Hvordan sikrer man at man ikke bliver efterladt i 
chok uden selv at vide det? Og hvad hvis man brænder inde med noget, som man egentlig 
gerne vil ud med?

DEBRIEFING OG DEFUSING I ANÆSTESIEN er temaet for månedsmøde onsdag den 2. 
oktober hos SATS. Vi får besøg af tidligere SATS-formand Sandra Viggers, der er introlæge 
på anæstesiologisk afdeling på Bispebjerg Hospital og udover altid at have en finger på 
pulsen når det gælder anæstesien, så underviser og uddanner hun bl.a. instruktører i 
debriefing på CAMES. En bedre kandidat til at holde månedens faglige oplæg skal 
man lede længe efter!
Efter månedsmødet afholdes GENERALFORSAMLING, hvor vi har flere afgående 
medlemmer af bestyrelsen, som vi vil sige tak til, og i samme anledning skal forme en ny 
bestyrelse.
Man kan som SATS-medlem stille op til en hvilken som helst plads i bestyrelsen i forbindelse 
med generalforsamlingen og alle interesserede bydes meget velkommen uanset om man 
er medlem eller ej. Det er dog kun aktuelle SATS-medlemmer der har stemmeret.
Der vil til månedsmødet være kage, snacks og slik samt noget at drikke. Bestyrelsen 
fortæller også lidt om hvad der er sket i SATS siden sidste månedsmøde og hvad der er 
planlagt i den nærmeste fremtid samt lidt om hvad der er i støbeskeen af spændende 
sager til senere på året.

Det praktiske:
Mødet afholdes onsdag d. 2. oktober kl. 16.15 på Panum

Hvem er du?
Alle, medlemmer såvel som ikke-medlemmer, med interesse for akutmedicin, intensiv 
medicin, anæstesiologi og traumatologi er meget velkomne til at deltage i SATS’ 
månedsmøder og foredrag.
Medlemskontingent koster 50 kr. om året og giver mulighed for deltagelse i 
en lang række arrangementer og kurser, som udelukkende er for medlemmer. 
 
Se mere om SATS på sats-kbh.dk og følg os på Facebook, Instagram og Twitter.
FÅ PLADSER TILBAGE TIL 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.
OBS.: Medbring egen kittel!

Hvem er du?
Medicinstuderende – bestået 3. semester
Deltagelse forudsætter medlemskab i SATS – kontingent: 50 kr. per semester

Det praktiske:
Kurset afholdes på Dissektionssalen på Panum den 3/10, kl. 16.15-21.15
Pris 100 kr. (inkl. snacks og mad)
Tilmelding under ”kurser & events” på SATS-kbh.dk

Kontakt:
Stine Uhrenholt Jensen, stine.u.j@gmail.com
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Center for Perioperativ Optimering søger medicin-
studerende til forskning til start d. 1. februar 2020
Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde 
såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og 
inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen 
med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO). 

Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning, klinisk forskning samt Cochrane-
forskning og vil emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er 
planlagt, men der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil under ansættelsen få 
tilknyttet et vejlederteam, der sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper 
med problemer, der måtte opstå undervejs. 
Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år, eksempelvis 
kombineret med forskningssemesteret.

Vi tilbyder: 
•	 Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode 
•	 Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i 

Tyrkiet i maj 2020
•	 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe 
•	 Minimum tre artikler som førsteforfatter og muligvis et eller flere medforfatterskaber 

i løbet af ansættelsen
•	 Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
•	 Erfaring med klinisk forskning

Vi forventer at ansøgeren: 
•	 Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner 
•	 Er struktureret, dedikeret og flittig 
•	 Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden 
•	 Er medicinstuderende på kandidatdelen

Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16

Om CPO: 
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev 
Hospital. Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark 
og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt 
og dynamisk forskningsmiljø. 

Ansøgning: 
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til dennis.zetner@gmail.
com inden: 

27. oktober 2019 

Herefter afholdes samtaler i uge 45-46 efter nærmere aftale.

Yderligere information: 
Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:

Dennis Bregner Zetner, læge, ph.d.-studerende (dennis.zetner@gmail.com)
Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)

Anæstesiologisk afdeling på Bispebjerg Hospital 
søger scholarstuderende pr 01.02.2020
Hvis Du vil involveres i forskning på højt internationalt niveau, måske overvejer en fremtid 
indenfor anæstesien eller mangler dit kandidatspeciale, har Du nu en god mulighed.
Vi søger en engageret scholar-/forskningsårsstuderende, som vil blive involveret i opstarten 
af et stort, randomiseret, placebo-kontrolleret, multicenter studie med fokus på multimodal 
smertebehandling ved total hoftealloplastik. Arbejdet vil bl.a. bestå i patientinklusion, 
smertescoring og monitorering efter oplæring og under kyndig supervision. Du vil få 
medforfatterskab på den kommende high impact publikation.
Sideløbende vil der være mulighed for at skrive eget kandidatspeciale. Du vil indgå i en 
fælles forskningsenhed med flere medicin- og ph.d.-studerende, og der er således altid 
være mulighed for sparring og socialt samvær.
Hvis ovenstående har interesse kontakt da:

Troels Haxholdt Lunn, Overlæge, ph.d., dr. med., klinisk lektor
Mail: Troels.haxholdt.lunn@regionh.dk 
Tlf: 26250006

Steno diabetes center Copenhagen, Gentofte hospi-
tal søger forskningsårsstuderende
Vi søger en frisk medicinstuderende, der ønsker at prøve kræfter med klinisk forskning fra 
forår/efterår 2020 (2 semestre)  Vi forsker i mavetarmkanalens involvering i glukosestofskifte 
og appetitregulering og dens betydning for udvikling af metaboliske sygdomme som svær 
overvægt og type 2-diabetes. 

Hos professor Filip Krag Knop er vi lige nu 15 ph.d.-studerende, 6 forskningsårs studerende, 
én fuldtids-postdoc, flere deltidsforskere, to projektsygeplejersker og to bioanalytikere, så 
der er mange gode hoveder og hænder til hjælp. Arbejdsopgaver  

Du vil opnå færdigheder inden for klinisk forskning og kliniske færdigheder inden for 
endokrinologi og kardiologi. Du kommer til at stå for at udføre kliniske forsøg under grundig 
oplæring ved ph.d.-studerende og vejledning af professorer.   
 
Vi kan tilbyde:  
•	 Primær og daglig vejledning fra en ph.d.-studerende  
•	 Mulighed for at skrive bachelor- eller kandidatopgave  eller tage 11. semester med 

forskningsperspektiv  
•	 Hjælp til at designe, udføre og sammenskrive  (førsteforfatterskab) eget 

forskningsprojekt   
 
Vi ønsker os en god kollega, som:  
•	 Arbejder positivt og humoristisk i en tværfaglig gruppe  
•	 Er god til at sætte sig ind i en problemstilling og  selvstændigt løse opgaven  
•	 Arbejder struktureret og dynamisk 

Hvis du har lyst til at høre nærmere, er du meget velkommen til at kontakte ph.d.studerende 
Sebastian Møller Heimbürger (sebastian.moeller.heimbuerger@regionh.dk). 
Ansøgningsfrist: d. 15. November 2019 
 
Samtaler vil blive afholdt løbende.

Stem Cells in Neurology
Hvornår: Onsdag 16/10 kl. 16:00-18:00
Hvor: Lokale annonceres snart. 
Neurologien og neurovidenskaben er felter med store opdagelser i vente. Den 16. oktober 
har du en sjælden mulighed for at opleve et foredrag fra en topforsker på området, når 
Steven Goldman, amerikansk neurolog, professor og Ph.d. fortæller os, hvordan stamceller 
potentielt kan behandle hidtil uhelbredelige neurologiske lidelser. 

Stevens forskning er udgivet i førende tidsskrifter og fokuserer på gliacellers (astrocytter 
og oligodendrocytter) udvikling samt deres rolle i neurologiske sygdomme, heriblandt 
Huntingtons sygdom, skizofreni og demyeliniserende sygdomme, samt hvordan denne 
viden kan benyttes klinisk til potentielt revolutionerende behandlinger. 

Hans laboratorie har opfundet en metode til at danne humane glia progenitorceller fra 
stamceller, og ved at transplantere disse ind i hjernen på mus som mangler hvid substans, 
viste de at de humane celler kan infiltrere musenes hjerner og erstatte den hvide substans. 
Dette fund danner grobund for humaniserede sygdomsmodeller samt tilsvarende 
behandlinger i mennesker, som mangler hvid substans. På grundlag af dette har Steve 
dannet et firma i USA til at udvikle glia progenitor celler til behandling af multipel sclerose 
og andre sygdomme. Firmaet har fået bevillinger på $ 60 mio. til kliniske studier, som i 
øjeblikket vurderes af FDA i USA og snart EMA i Europa. 

Steven har sit laboratorie i Rochester, New York, og han og hans kone Maiken Nedergaard 
åbnede deres laboratorier her på Københavns Universitet efter de i 2014 hver især modtog 
Novo Nordisk fondens Laureate Research Grant på 40 mio. DKK, efterfulgt at tilsvarende 
beløb fra Lundbeck fonden. Deres laboratorier udgør Center for Translational Neuromedicine 
i Rochester samt her på Københavns Universitet. 

Sidst, har Steve været formand på afdelingen for klinisk neurologi i Rochester, én af de 
største i USA, og har således indsigt i den kliniske praksis af medicin og neurologi såvel som 
relationen mellem klinisk praksis, akademisk forskning og bioteknologi.

Kom med, uanset baggrund, og bliv inspireret af et fantastisk spændende foredrag om 
forskning på topniveau, og få indblik i hvordan inventaret af neurologiske behandlinger 
kan udvides i fremtiden. 

Der vil være snacks og varme drikke. Lokale annonceres snart.
OBS: FOREDRAGET VIL VÆRE PÅ ENGELSK

De bedste hilsener,

/FORNIKS (Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende)

Forskningsassistent søges til projekt om blodprop i 
hjernen
Vi søger flere assistenter til afvikling af et større forskningsprojekt. Formålet med projektet 
er at undersøge effekten af det antidiabetiske præparat Glibenclamid vs. placebo ved store 
blodpropper i hjernen på ødemdannelse, funktionsniveau og dødelighed. Projektet udføres 
på Neurologisk Klinik, Rigshospitalet.
Arbejdsopgaverne består i blodsukker-målinger, måling af vitalværdier, kommunikation 
ved forsøgsdeltagere og indtastning af data. Da behandlingen skal igangsættes indenfor 
10 timer fra sygdomsdebut, vil arbejdet falde på forskellige tidspunkter i løbet af døgnet 
med akut tilkald. Vagter er på 8-16 timer á hvilke der forventes 1-2 pr. måned.
Vi forventer at vores assistenter er fleksible, stabile, grundige, positive og gode til at 
samarbejde, så forsøgsdeltagerne får den bedst mulige behandling i løbet af projektet.
Som forskningsassistent hos os træder du ind i et spændende forskningsteam og et godt 
arbejdsmiljø. Du opnår værdifuld erfaring indenfor klinisk forskning, lægemiddelforsøg 
og neurologi.
Ansættelsesstart hurtigst muligt.
 Projektet udføres af:
- Adam Vittrup Andersen, læge, ph.d.-studerende.
- Forskningslektor Helle Klingenberg Iversen, overlæge, dr.med., leder af apopleksienheden
 
Hvis du er interesseret, glæder vi os til at høre fra dig. Kontakt venligst
Adam Vittrup Andersen
adam.vittrup.andersen.01@regionh.dk / tlf. 93 84 63 73
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MedicinerRådet holder Generalforsamling: onsdag den 9. oktober kl. 17.00 i Studenterklubben

MedicinerRådet er et fagråd, der består af alle fremmødte medicinstuderende. Generalforsamlingen er fagrådets øverste myndighed, og skal du prioritere at 
deltage i et MedicinerRådsarrangement, er det generalforsamlingen.

På generalforsamlingen nedsættes bestyrelsen og vi vælger, hvem der skal repræsentere de medicinstuderende i udvalg, råd, nævn og eksterne bestyrelser i 2019-20.
Vi vælger altså de studerende, der skal repræsentere de medicinstuderende i bl.a. studienævnet, akademisk råd, dispensationsudvalget, ansættelsesudvalget 
og MEGET MERE!

Kom og få indflydelse på, hvem der skal repræsentere dig studenterpolitisk fremover.

Udover at opleve afstemninger, vedtagelse af budgetter og få indblik i året der gik i studenterpolitik, kan man opleve studieleder Jørgen Kurtzhals fortælle lidt 
om, hvorfor det er vigtigt det arbejde MR's medlemmer laver i alle udvalg og nævn.

Har du spørgsmål til, hvad en plads i de forskellige udvalg indebærer, er du velkommen til at sende MR en besked. Dagsorden og program kan finde på Facebook-
eventet. Der vil være sandwiches efter afslutningen af mødet. 

Alle er velkomne og ALLE uagtet semestertrin og erfaring kan stille op til ansvarsposter.
Kom og få indflydelse!
Vel mødt!

Dilemmaer om karriereveje som medicin-studerende! 

Har du nogensinde tænkt over, hvordan man kan blive kardiolog? Hvor mange forskningsartikler man skal have lavet, for at kunne komme i betragtning til en 
bestemt speciallægestilling? Om man bør tage forskningsorlov på bacheloren, for at have en chance for at blive neurokirurg? Så er karrieredagen nok noget 
for dig. For torsdag den 10. oktober er der karrieredag på Panum og i den forbindelse er MedicinerRådet igen med til at afholde ”Jørgen og Monopolet” der er 
medicinstudiets svar på Mads og Monopolet. Her vil Jørgen Kurtzhals (studieleder for Medicin), sammen med et panel af relevante personer fra forskellige dele 
af lægeverdenen, svare på nogle forskellige dilemmaer vedrørende karrierevalg, prægraduat forskning, og hvordan man bedst sikrer sig at komme i betragtning 
til de attraktive hoveduddannelser. 

Hvis du brænder inde med et karriere-spørgsmål eller selv står i et dilemma, så send det gerne til medicinerradetku@gmail.com, så kan det være at det kommer 
med til en af Jørgen og Monopolet-sessionerne.

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Den korte gåtur – arrangeres sammen med Pusterummet
Hver anden uge går vi sammen for at få fjernet tankerne fra læsningen og andre af 
hverdagens udfordringer som studerende. Sæt en enkelt time af til dette pusterum.
Tid og sted: Hver anden tirsdag kl. 16.30-17.30. Næste gang er 8. oktober
Vi mødes foran hovedindgangen til Panumtårnet, Blegdamsvej 3
Tilmeld dig gerne på praest@sund.ku.dk eller mød op på dagen

Filosofisk mostur
Fik du ikke plads på svampeturen? Ta’ i stedet med på mostur i november. Mos er en 
forunderlig plante, som man ofte overser. Både mossernes udseende, deres liv og deres 
navne befordrer filosofisk undren og eftertanke. Med på turen er lektor i naturfilosofi Claus 
Emmeche og lektor ved biologisk institut Flemming Ekelund, som vil dele ud af deres 
viden. Vi spiser frokost undervejs, og der vil være en opbyggelig tale fra studenterpræsten. 
Arrangeres i samarbejde med Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier.
Tid og sted: Lørdag d. 2. november
Vi mødes på Tisvildeleje st. kl. 10.20. Fællesafgang fra Nørreport st. vil blive opslået på 
begivenheden på studenterpræsternes facebookside
Tilmelding til praest@sund.ku.dk er nødvendig

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studenterpræsterne på KU eller tag en folder 
ved præstens kontor.

Studenterpræsterne 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

Onsdag den 2. Oktober holder vi 
introløb
Efter den sædvanlige ‘højre om søerne’ vil der være daal og 
en intro til løbeklubben.  Man mødes foran Mærsk tårnet kl. 
16:15 - husk studiekort, god stemning & High Fives. 

Kram Panum Runners’

STUDENTERKLUBBEN 
SUPER VIGTIG BESKED NR. 1: 
Der er laaaaaaaaaaaaaaaaang fredagsbar på fredag! 
Woooo! Fra kl. 11-23.45. 

I den forbindelse ønsker Studenterklubben at give noget 
information ang. kø-systemet: 
Nummer trækkes ved at møde op og vise sit studiekort, 
hvis der skal trækkes nummer med ven skal man 
ligeledes være med. 
•	Der	kan	ikke	trækkes	nummer,	før	der	er	kø…
•	Hvis	jeres	nummer	er	tæt	på	de	numre,	der	er	lukket	ind,	
hvilket kan ses på studenterklubbens side på facebook, 
da skal de bevæge sig mod døren så småt.
•	Når	jeres	nummer	er	meget	tæt	på,	inden	for	50	numre,	
i forhold til sidste nummer der er kommet ind, da skal de 
stille sig i den fysiske kø. (ude foran diskotårnet)
•Husk	igen	at	I	ikke	kommer	ind,	hvis	I	ikke	er	til	stede	når	
jeres nummer kaldes. INGEN UNDTAGELSER! 
•	Et	nummer	trukket	er	personligt,	det	er	ikke	tilladt	at	
sælge bytte eller lignende.

SUPER VIGTIG BESKED NR. 2: 
Undergruppen STRIK er i gang igen, og holder strikke-
hygge-dag den tirsdag den 8. Okt.  klokken 16.15.

SUPER VIGTIG BESKED NR. 3: 
Studenterklubben har stadig en lækker bevillingspulje 
til studentersociale formål, så send en ansøgning til 
bevilling@studklub.dk.



Medicinerryevyen København 
inviterer til info-møde onsdag d. 2 
oktober i Studenterklubben  kl.16 

Vitigte datoer for Medicinerrevyen

Går du og har en lille skuespiller, sanger måske danser gemt i dig? Eller 
synes du bare at det lyder helt vildt fedt, at prøve kræfter med, og finde 
ud af hvad er? Så skal du komme til infomøde for Medicinerevyen 
København nu på
onsdag d. 2 oktober kl 16. i studenterklubben. 

Medicinerrevyen KBH er en samling frivillige medicinstuderende 
som hvert år, skriver, instruerer & spiller årets medicinerrevy. Det 
foregår i løbet af slut-januar og februar. Der er ingen krav formelle, 
og der bliver trukket lod, så alle har en chance for at være med.  
Desuden opsætter vi hvert år en kortere revy som løber af stablen i løbet af 

69-timers bar om torsdagen. Her er der mulighed for at prøve revy-formatet af  og være en del af en 
sinddsysg sjov opsætning med sketches og sange fra gamle revyer. Der er her heller ikke noget krav for at være med, og 
man kan sagtens være med i 69-revyen, selv hvis man ikke har mulighed for at deltage i den store revy. Det eneste man skal 
have er gå-på-mod, lidt tid og en lyst til at være en del af et af de dejligste, sjoveste og hyggeligste fællesskaber på medicin. 

Synes du det lyder spændende, så kom og hør mere på onsdag nede i studenterklubben. Har du ikke mulighed for at deltage 
her, så kan du stadig være med til både 69-revyen og den endelige revy. Du skal blot holde øje med tilmeldningen inde på 
vores facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/Medicinerrevyen/ el. søg på medicinerrevyen københavn, og 
ansøg om at blive tilføjet. Vi glæder os til se dig!

Infomøde onsdag d. 2 oktober 
69-Revy torsdag d. 25 oktober
1. hyttetur 8. - 10. november 2019
2. hyttetur 21. - 25. januar 2020
Øveuge 9. - 16. februar 2020 (uge 7)
Spilleuge 17. - 23. februar 2020 (uge 8)

•  KBU i Region Sjælland uden om gældende lodtrækning med garanti for ønsket 
geografi

• Campusområde og kliniknær undervisning

• Læs mere på sund.ku.dk/rs-sporet eller regionsjaelland.dk/detgodelaegeliv

Invitation
Introaften til 5. sem. d. 08.10.19 kl. 16.15-17.45, Aud. Haderup

Mød os til Karrieredag d. 10.10.19 kl. 12.00-16.30, Panum



Fra og med mandag den 7. oktober klokken 08.00 og frem til under 
generalforsamlingen mandag den 14. oktober kan du stemme på de 
kandidater, der stiller op til det kommende repræsentantskab for FADL. 
Læs mere om dem på de følgende sider og stem på mit.fadl.dk.

Afstemningen 
åbner tirsdag

den 8. oktober
klokken 8.00 påmit.fadl.dk

til FADLs
Repræsentantskab
i København 2019VALG 

GRATIS MORGENMAD I FADL-HUSET

F o r  a t  m a r k e r e  s t a r t e n  p å  å r e t s 
repræsentantskabsvalg serveres der tirsdag  
den 8. oktober fra 07.30 til 10.30 gratis 
morgenmad i FADL-huset. Du kan her møde 
FADLs sekrætariat og afgive dine stemmer. 

GENERALFORSAMLING
14. OKTOBER 2019
FADLs Generalforsamling afholdes i år i Studenterklubben med start 
klokken 17.00. Tilmeld dig på mit.fadl.dk og vær med til valghandling, 
få gratis aftensmad og hør oplæg fra direktør for Statens Institut for 
Folkesundhed Morten Grønbæk om alkohol og strukturel forebyggelse 
med efterfølgende paneldebat.



Kære medstuderende

Jeg stiller op til 
repræsentantskabet, fordi 
jeg efterhånden har en 
del erfaring fra studiet og 
studielivet generelt, som 
jeg gerne vil bruge i FADL. 
Nedenfor er tre ting, som 
især er vigtige for mig:

- Flere medlemmer i FADL: 
Jo flere, jo bedre, når vi vil 
påvirke de beslutninger, 
der bliver taget omkring 
vores studie og fremtidige 
arbejde som læger. 
Fordelene ved at være 
medlem af FADL skal 
gøres mere tydelige for 
medlemmer såvel som 
potentielle medlemmer.

- Bedre trivsel på studiet: 
Som studerende skal man 
have tid og overskud til at 
fordybe sig fagligt, uden 
at blive presset af CV- og 
karakterræs.

- Lige og gode muligheder 
for alle – det er vigtigt, 
at man har ordentlige 
arbejdsforhold som SPV 
mm., og at vi alle får en 
god uddannelse, uanset 
hvor man f.eks. havner i 
klinik.
I mine øjne gør FADL 
et virkelig godt stykke 
arbejde. Jeg vil gerne 
være med til at fortsætte 
dette og bidrage med nye 
tiltag, så vi sammen får 
en god uddannelse, god 
fremtidsudsigt og en god 
tid på studiet.

De bedste hilsner,
Amalie Kimmer Børresen

Kære medstuderende

Hvor stort og betydnings-
fuldt et arbejde FADL
udfører, er ikke nødven-
digvis noget man som 
medicinstuderende 
lægger mærke til, til 
dagligt. Det gik først for 
alvor op for mig, hvor vigtig 
vores fagforening er, da 
jeg selv blev en del af 
repræsentantskabet. Jeg 
er stolt over at have været 
Jeres repræsentant de 
foregående 2 år, og håber 
på at kunne repræsentere 
jer endnu et år.

Det er vigtigt for mig, 
at man som medlem af 
repræsentantskabet, ikke 
kun taler på vegne af sig
selv, men at man sørger 
for at repræsentere de 
studerende som har stemt 
på én. Mit fokus, hvis jeg 
bliver stemt ind igen, vil 
derfor være at lytte til de 
kommentarer og den ris 
og ros jeg hører fra mine 
medstuderende, og tage 
det med videre i FADL. 
FADL skal nemlig fortsat 
være et fællesskab af 
medicinstuderende, for 
medicinstuderende.

Jeg går på 10. 
semester og stiller op til 
repræsentantskabet for 
3. gang. Jeg håber du 
vil stemme på mig, og vil 
samtidig opfordre dig til at 
stoppe mig på gangen, 
hvis du har spørgsmål eller 
kommentarer til/om FADL.

Mvh. Anders Bang

Amalie K. Børresen
8. semester

Anders Bang
10. semester

Kære alle! 

Jeg stiller op til 
repræsentantskabet for 
syvende 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 de forgange år har jeg 
i overenskomstudvalget 
arbejdet på højtryk for at 
sikre de lægestuderende 
gode resultater i OK15 og 
OK18. Overenskomstudvalget 
har gjort et fantastisk 
stykke arbejde, og FADL fik 
forhandlet følgende hjem 
for sygeplejevikarer og 
ventilatører: Styrket mulighed 
for lokale transportaftaler, 
isolationstillæg, øget 
holdtillæg og sikret retten 
til første stik af hepatitis A+B 
vaccinen i forbindelse med 
SPV-kurset. 
Jeg ønsker at videregive de 
værdifulde erfaringer jeg 
har fået fra forhandlings-
forløbene og som politisk 
forhandlingsleder, og deltage 
i forberedelserne til OK21 i hele 
dette foreningsår. 
Vi har en del sager om 
lægestuderende, der 
bliver underbetalt og 
jeg vil gerne følge disse 
sager til dørs og sørge for 
ordentlige arbejdsvilkår 
for alle lægestuderende 
– herunder udarbejde 
retningslinjer indenfor 
studenterforskningsområdet. 

Jeg håber, at jeg med din 
stemme kan fortsætte mit 
arbejde i FADL. 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

Kære medstuderende

Først og fremmest tak 
fordi du tager tid ud af din 
travle medicin-hverdag til 
at læse lidt om alle os, der 
gerne vil være din stemme 
i fagforeningsverdenen. 
Det er mit første år i FADL-
kapløbet, så for mig er det 
om muligt ekstra vigtigt. 
Jeg stiller op i håbet 
om, at jeg kan være 
med til at gøre livet som 
medicinstuderende endnu 
bedre, end det allerede 
er nu. 

Mit mål er at skabe større 
gennemskuelighed for 
FADLs arbejde, så alle 
medlemmer ved, hvad 
der sker bag de gule 
vægge på Blegdamsvej. 
Dette gælder både for 
nuværende medlemmer, 
og for dem, der overvejer 
at melde sig ind. Særligt 
synes jeg, at det er 
vigtigt at fastholde og 
videreudvikle de sociale 
og faglige arrangementer, 
som FADL står for. Disse 
er med til at tydeliggøre 
FADL i den studerendes 
hverdag, samtidig med 
at de både danner basis 
for udvikling af et stort 
socialt netværk og klæder 
den studerende på til 
lægeverdenen. Således 
har jeg altså ambitioner 
om, at jeg kan medvirke til 
at gøre FADL endnu mere 
attraktivt for os studerende 
og et ønske om at styrke 
vores repræsentantskab 
det kommende forenings-
år.

De bedste hilsner,
Anna Blak

Andrea Maier
12. semester

Anna Blak
6. semester

Afstemningen 
åbner tirsdag

den 8. oktober
klokken 8.00 påmit.fadl.dk

til FADLs
Repræsentantskab
i København 2019

VALG 2019
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Kære medstuderende

Jeg genopstiller til FADLs 
repræsentantskab, og 
siger tak for at I bruger 
jeres tid på at læse 
opstillinger samt stemme til 
valget.

I år vil mit fokus fortsat 
være på de overordnede 
linjer for FADL - både 
lokalt i København og 
på nationalt niveau. 
Jeg bruger de fleste 
af mine timer på 
bestyrelsesarbejde, 
og vil gerne fortsætte 
med dette, da jeg 
interesserer mig mest 
for økonomistyring, 
organisationsopbygning 
og nationalt samarbejde. 

Derudover har det været 
en fornøjelse at arrangere 
arrangementer for jer i 
København, og det vil jeg 
gerne fortsætte med. 

FADL har startet en flot 
udvikling i de forgange 
foreningsår i et forsøg 
på at samle FADL mere 
til en enkelt forening, 
fremfor at vi eksisterer som 
tre adskilte kredse der 
samarbejder. Der er stadig 
en del potentiale at hente 
på denne front, og det 
arbejde ønsker jeg fortsat 
at engagere mig i.

Med ønske om et godt 
valg,
Christian Benson

Kære medstuderende

Så blev det tid til årets 
valg igen. Tiden hvor I skal 
bestemme, hvem I vil have 
til at repræsentere jer det 
næste års tid. 

Jeg har igennem de sidste 
2 år været med til at 
forhandle overenskomst 
for SPV’er og ventilatører, 
samarbejdet med 
academic books og 
FADL’s Forlag, deltaget i 
politiske arrangementer 
som Folkemødet på 
Bornholm samt rejst til 
utallige møder landet over, 
og jeg har elsket det. Det 
har været lærerigt, og 
det er fantastisk, når man 
sidder med følelsen af, at 
have gjort en forskel for 
sine medstuderende.

Jeg tror på et stærkt 
samarbejde på tværs af 
de forskellige grupper på 
Panum. Vi er stærke, når 
vi står sammen. Det sker 
især når vi har et overlap 
imellem grupperne. Jeg 
er, udover FADL’er, selv 
IMCC’er, og mit arbejde 
med FADL og mit arbejde i 
Førstehjælp for Folkeskoler 
overlapper sjældent 
direkte, men jeg føler at 
det, jeg lærer fra hver 
af grupperne og den 
inspiration jeg får, kan 
overføres imellem. 

Da jeg de sidste 2 år har 
siddet som suppleant 
i repræsentantskabet, 
håber jeg på jeres 
stemmer, så jeg 
denne gang kan blive 
repræsentant.

Jeg håber at se jer alle til 
generalforsamlingen d. 
14/10 kl 17. 

Christian Benson
7. semester

Clara Jensen
8. semester

Kære medstuderende,

Med forbehold for at 
optræde en lille smule 
kæk, stiller denne grønne 
medicinstuderende op til 
FADLs repræsentantskab. 

Mit navn er Emma, og det 
skal ærligt udlægges, at 
jeg til stadighed er i færd 
med en dissektion af FADLs 
pragtfulde legeme, hvilke 
organer, der varetager 
bestemte processer samt 
de livsvilkår, hvorunder vi 
lægestuderende arbejder. 
Jeg er endnu for uerfaren 
til at stille en diagnose dog 
absolut i stand til at have 
en velfunderet holdning, 
udpege åbent benbrud 
og ikke mindst lytte til alle 
jer medlemmer. 

Jeg har som 
bestyrelsesmedlem for 
Johan Borups Højskole 
erfaringer med budget 
og økonomistyring, 
som tidligere elev at 
repræsentere et bagland 
samt dansk kulturpolitik, 
senest i forbindelse 
med optagelsen 
af højskolesangen 
Ramadan i København. 
Efter 3 sabbatår kender 
jeg til forskellene i 
tjenerarbejde uden og 
under overenskomst og 
vigtigheden i at være 
organiseret (!) Det at være 
læge, betyder for mig et 
studie af lægekunsten, 
som aldrig tager ende. 
FADL forbliver derfor 
relevant for alle læger 
og for kvaliteten af et 
sundhedsvæsen, hvor 
dets studerende bør have 
god og lige adgang til 
forskning, i etisk forstand og 
for videnskabens skyld. 

Godt valg!

Claas Johannsen
11. semester

Emma Louise Møller
1. semester

FADL er ikke hvad det har 
været. I de sidste fem år er 
FADL vokset mere sammen 
på tværs af studiebyerne. 
Vi varetager rollen som de 
lægestuderendes advokat, 
både ved at forsvare vores 
interesser når vi presses 
udefra, som i sagen 
om transportrefusion. 
Men også ved at sætte 
politiske dagsordener, 
hvor vi præger fremtidens 
sundhedsvæsen og 
lægeuddannelse. 
Selvfølgelig er FADL 
også fortsat en stærk 
fagforening, med nu 5 
overenskomster, som vi 
forsvarer og udvikler. 

Jeg har, i min rolle som 
formand for FADLs 
Hovedforening, stået i 
spidsen for alle FADL-
repræsentanter i de sidste 
2 år. Jeg genopstiller ikke 
til posten, men håber på 
din stemme, så jeg kan 
være med til at overdrage 
formandsposten til min 
efterfølger. Med din 
opbakning vil jeg sikre, 
at vores ressourcer og 
indflydelse i mindre 
grad bliver brugt på 
omstrukturering af FADL, 
men bliver brugt på 
aktiviteter der skaber 
mere direkte værdi for 
medlemmerne, som en 
skærpet sundhedspolitiske 
profil.

Tak fordi du er medlem 
af FADL og stemmer til 
repræsentantskabsvalget.



Kære medstuderende

Jeg hedder Frederikke, 
går på 8. semester, 
og jeg genopstiller til 
repræsentantskabet. I 
det forgangne år har 
mit arbejde især ligget 
i lægevikargruppe 
samt som formand for 
kursusudvalget. Begge er 
områder, jeg meget gerne 
vil arbejde videre med, og 
særligt på kursusfronten, 
vil jeg det kommende 
år arbejde for, at der 
kommer flere tilbud til de 
bachelorstuderende. 

For mig er det vigtigt, 
at flest mulige 
medicinstuderende 
landet over melder sig ind 
i FADL. Både fordi vores 
baglands størrelse har 
stor betydning for den 
indflydelse, vi kan have, 
men også fordi et godt 
studiemiljø, med aktiviteter 
og arrangementer på 
tværs af semestertrin 
og kultur, giver os et 
bedre sammenhold som 
medicinstuderende. For 
sammenhold er netop 
også det, FADL betyder 
for mig. Derfor ønsker jeg 
fortsat at arbejde for at 
involvere medlemmerne 
mere i vores fagforening 
og øge indsigten i det 
arbejde, vi udfører som 
repræsentanter. 

Jeg ønsker jeg alle et godt 
valg, og husk at stemme.

Mange hilsner Frederikke 

De første år af mit studie, 
gik jeg uvidende rundt i 
Odense, og vidste ikke hvad 
FADL gjorde for mig som 
studerende, og hvorfor jeg 
skulle være medlem. Med 
tiden er jeg heldigvis blevet 
klogere. 

FADL giver dig, mig og din 
læsemakker nogle fantastiske 
rammer for at få et vellønnet 
og veldefineret studiejob fra 
1. - 12. semester.

Jeg håber, at kunne hjælpe til, 
så FADL bliver et ligeså oplagt 
tilvalg som at købe Langmans 
embryologi på 3. semester. 
(FADL har gjort en del mere 
for mit lægeliv, end Langmans 
nogensinde kommer til.)

Da jeg er overflytter har 
jeg en drøm om, at forene 
de medicinstuderende 
på tværs af studiebyer og 
broer. Jeg tror på, at vi 
sammen er stærkest. Som 
medicinstuderende har 
vi en unik rolle som både 
studerende, sygeplejevikar, 
lægesekretær og sågar 
lægevikar. Den skal vi udnytte 
til at fortælle omverdenen 
hvilket sundhedsvæsen vi 
drømmer om, at arbejde i og 
være en del af. 

Jeg har en stor passion for 
sundhedspolitik, og jeg mener 
at det er vigtigt at FADL 
kommer mere på banen med 
løsninger på de udfordringer 
vores sundhedsvæsen står 
overfor - det vil jeg gerne 
være en aktiv del af. 

Med en stemme på mig, får 
en engageret, debatlysten 
repræsentant med en drøm 
om et forenet FADL. 

Rigtig godt valg 

Frederikke Prætorius
8. semester

Grethe Olivia Nielsson 
10. semester

Kære medstuderende

Jeg hedder Josefine 
og går på 4. semester. 
Jeg stiller op til 
repræsentantskabet for 
første gang, for at bidrage 
til det gode arbejde vores 
forening gør for os alle. Jeg 
er vokset op i et politisk 
aktivt hjem, og har i min 
ungdom interesseret mig 
for studerendes rettigheder 
og ser derfor FADLs 
mangfoldige arbejde 
som noget jeg gerne vil 
deltage i.

I løbet af de sidste 10 
år har jeg engageret 
mig i diverse foreninger 
og frivilligt arbejde i min 
hjemby – det er alt fra 
elevråd og skolebestyrelse 
til mine lokale teater- og 
spejderforeninger. Jeg 
er derfor vant til at tage 
beslutninger og arbejde 
organisatorisk, en styrke jeg 
tror, jeg vil kunne bidrage 
til FADL med. 

Hvis jeg bliver valgt, vil 
jeg lægge mit fokus 
på at vi fortsat har en 
fagforening, der kan være 
de studerendes stemme i 
de sager der påvirker os. 
Vi har brug for FADL, både 
for at hjælpe os, men også 
for at kunne gøre livet som 
medicinstuderende endnu 
bedre. 

Med ønske om et godt 
valg til alle,

Josefine Amalie Darket

Johan From-Pedersen
1. semester

Kære medstuderende

Mit navn er Johan Verner 
From-Pedersen. Jeg har 
altid været fagpolitisk 
engageret og interesseret 
mig for ledelse, politik og 
lobbyisme. Derfor har jeg 
lige siden folkeskoletiden 
været aktiv i forskellige 
uddannelsespolitiske 
sammenhænge, og i en 
periode efter gymnasiet 
som tillidsmand. Og 
nu, hvor jeg er startet 
her på studiet, vil jeg 
meget gerne være med 
til at yde en indsats for 
yderligere at forbedre 
og styrke vores vilkår som 
studerende. Derfor melder 
jeg mig som kandidat til 
repræsentantskabsvalget. 

Mit primære fokus vil ligge 
på at arbejde med at 
øge respekten for FADL 
endnu et hak.  Særligt har 
jeg en stærk ambition om 
at sidde med og påvirke 
resultatet af de kommende 
overenskomstforhandlinger. 
Her kan forberedelserne 
ikke starte for tidligt, hvis 
vi skal opnå de bedst 
mulige resultater. Hvis I 
vælger mig, vil jeg gøre 
alt for at lytte til jer og 
bringe jeres forslag videre 
op i systemet. Jeg er stor 
tilhænger af konstruktiv 
dialog mellem alle 
interesser, så vi sammen 
kan sikre de bedste 
resultater.

Ordentlighed er en af mine 
personlige værdier og det 
vil jeg naturligvis bringe 
ind i mit arbejde som jeres 
repræsentant.

Med ønsket om et godt 
valg!
Johan

Josefine Darket
4. semester

VALG 2019



Kære medlem

Jeg hedder Katrine og 
går på 12. semester. Jeg 
har været repræsentant 
de sidste 5 år, hvor jeg har 
brugt mit engagement 
i Hovedbestyrelsen, 
Kursusudvalget og 
Overenskomstudvalget.  
Jeg stiller op igen for at 
stille min arbejdskraft til 
rådighed for FADL på 
min sidste del af studiet 
og for at være med til 
at overlevere arbejdet 
til et repræsentantskab 
med mange nye 
repræsentanter. Jeg 
ønsker dermed at være 
med til at sikre kontinuitet 
og sammenhold i vores 
fælles forening fremover. 

Jeg håber, du som 
medlem vil gøre din 
indflydelse gældende 
ved at stemme til årets 
repræsentantskabsvalg.

Vi ses til Generalforsamling!
/Katrine

Kammerater!

Så er det igen blevet tid til 
FADLs repræsentantskabsvalg. 
Her er 3 grunde til at stemme 
på mig.

1. Jeg var med i arbejdet 
omkring transportsagen. Jeg 
cyklede hele vejen til Køge 
sammen med en masse 
fantastiske mennesker for 
at skabe opmærksomhed 
omkring sagen. Derudover var 
jeg med til at planlægge den 
store demonstration der skulle 
afholdes foran Christiansborg 
som desværre blev aflyst. Hvis 
der kommer endnu en stor sag 
mod os medicinstuderende, 
så vil jeg være klar til at 
kæmpe vores sag. 

2. Jeg mener at det er vigtigt 
at vi i FADL repræsenterer 
alle medicinstuderende. Det 
er også derfor, jeg har været 
med til at arrangere Ramadan 
venlig fællesspisning de sidste 
to år, og det vil jeg gerne 
fortsætte med.

3. Jeg er formand for 
overenskomstudvalget 
og derfor mener jeg 
selvfølgelig også at en af 
FADLs vigtigste opgaver er 
at opretholde og forbedre 
vores overenskomster. I år 
har vi brugt meget tid på at 
forsvare vores overenskomster 
fra grådige arbejdsgivere, 
blandt andet med Herlev- 
Østerbrosagen som endte 
foran en højesteretsdommer. 
I det næste år skal 
vi til at gøre klar til 
overenskomstforhandlingerne 
i 2021. 

Tak, fordi du læser de her 
tekster!

Katrine Thomsen
12. semester

Kaare Stolt
6. semester

VÆR HILSET KÆRE 
MEDSTUDERENDE

Så er vi endnu en gang 
nået den del af året 
hvor MOK fyldes med en 
masse billeder af hoveder 
med dertilhørende 
hovedstørrelse tekst; med 
andre ord nærmer FADLs 
generalforsamling sig med 
hastige skridt, og valget 
til repræsentantskabet er 
skudt i gang!

Jeg vil forsøge at holde 
min opstillingstekst kort og 
overskuelig:

Takket være jeres stemmer 
ved sidste valg, har jeg 
i det forgangne år haft 
privilegiet af at være 
repræsentant. Det har 
været et lærerigt og 
meningsfyldt år, som jeg 
virkeligt har nydt. Derfor 
genopstiller jeg også til 
repræsentantskabet. 

Foreningsarbejdet i FADL 
er noget jeg virkeligt 
brænder for, uanset om 
det er udvalgsarbejde 
eller afholdelsen af vores 
mange arrangementer. 
Jeg har i det forgangne 
år været en del af både 
Overenskomst Udvalget 
og UniversitetsAnsattes 
Udvalg, og jeg håber, 
at jeg, med jeres hjælp, 
kan få lov til at fortsætte 
arbejdet.

Skulle I stemme på mig, 
kan I være sikre på at 
stemmen går til en ildsjæl, 
der brænder for FADL og 
foreningsarbejdet!

Med ønske om et godt 
valg,
Magnus

Linnea Gerdes
10. semester

Kære medstuderende

Jeg stiller op til 
repræsentantskabet for 
femte gang, i håb om 
fortsat at kunne lave et 
arbejde, der gør tiden på 
vores fælles studie, til den 
bedst mulige. Sidste år blev 
jeg valgt som formand, 
hvilket har været fyldt 
med rigtig mange gode 
projekter, men samtidig 
er der ingen tvivl om, at 
vi i FADL også står overfor 
nogle seriøse udfordringer.

Vi står med et faldende 
medlemstal i FADL og det 
er et grundlæggende 
problem for vores fælles 
fagforening. Uden jer 
ville det ikke være muligt 
for os at forhandle 
overenskomster, være en 
stemme i uddannelses- og 
sundhedspolitikken eller 
gøre studietiden, så god 
som mulig. I Vagtbureauet 
oplever vi problemer 
med vagtdækningen, 
selvom efterspørgslen på 
de medicinstuderende 
i sundhedssektoren er 
højere end nogensinde.

For at løse disse problemer, 
er vi nødt til at tænke 
nyt. I Vagtbureauet 
skal vi tage jeres inputs 
som vagttagere med, 
således arbejder fortsat 
er attraktivt for os som 
medicinstuderende og 
fortsat kan udvikle sig. I 
FADL vil jeg arbejde på, at 
man ikke kun er medlem 
i København, men også 
medlem af en national 
forening, således vi kan 
gøre brug af hinandens 
ideer og kompetencer.

Tak fordi I deltager i valget,
Linnea Gerdes

Magnus Gibson
4. semester

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

Jeg hedder Malou Tholin, 
går på 4. semester og stiller 
op til repræsentantskabet 
for første gang. Jeg har 
været interesseret i, og 
beundret, FADLs arbejde 
siden jeg startede på 
studiet og meldte mig ind. 
Derfor vil jeg gerne selv 
bidrage aktivt at styrke 
vores fagforening. 

I min tid som ordinært 
medlem har jeg har 
bidt mærke i, at FADL-
repræsentantskabet 
og deres arbejde kan 
virke lidt fjernt. Jeg stiller 
op med specielt fokus 
på at forbedre FADLs 
synlighed og vores 
medlemmernes forståelse 
af fagforeningsarbejde. 
De muligheder og fordele 
FADL skaber burde være 
kendte og bruges. Det 
vil gøre det endnu mere 
attraktivt at være medlem 
og gøre det interessant 
for en endnu større andel 
af medicinstuderende 
at blive medlem. Flere 
medlemmer styrker vores 
gennemslagskraft og 
øger den indflydelse vores 
fagforening har. Derudover 
vil jeg gerne være med til 
at styre de sociale netværk 
og det fællesskab vi har 
via vores fagforening: 
FADL.

De bedste hilsner
Malou

Kære medicinstuderende!

Jeg hedder Maria, går på 
4. semester, og stiller op til 
FADLs repræsentantskab 
for første gang. At indgå 
i repræsentantskabet er 
noget jeg har tænkt over i 
et stykke tid efterhånden. 
Jeg har derfor forhørt 
mig omkring foreningens 
arbejde, og det har kun 
øget min interesse. Jeg 
stiller op med håbet 
om at få lov til at have 
medindflydelse på det 
store arbejde FADL udfører 
for os alle – og forhåbentlig 
gøre fagforeningen endnu 
større og stærkere.

Min motivation til at 
stille op ligger i min 
nysgerrighed for 
fagforeningens arbejde og 
i mit store ønske om at få 
medlemstallet højere op. 
Som medicinstuderende 
er vi utroligt privilegerede 
at vi har FADL til rådighed, 
og jeg vil gerne gøre 
mit for at du, som 
medicinstuderende, kan 
få den størst mulige glæde 
af at være medlem af 
FADL. Jeg vil gerne have 
FADL mere indover den 
medicinstuderendes 
dagligdag gennem 
flere fede sociale 
arrangementer og sprøde 
medlemsfordele.

De bedste hilsner
Maria

Malou Tholin
4. semester

Maria Østberg
4. semester

Hey – kig her! 

Mit navn er Mikkel, jeg går 
på 7. semester og jeg stiller 
op til repræsentantskabet 
for første gang. Vi har 
et fantastisk studie, 
hvor de sociale, faglige 
og arbejdsmæssige 
muligheder synes at 
være uendelige og en 
stor del af dette kan 
vores kære fagforening 
tage æren for. Jeg vil 
hjertens gerne have at 
Panum og medicinstudiet 
forbliver et af de bedste 
steder at tilbringe vores 
tid. Derfor stiller jeg op 
til repræsentantskabet i 
år i håbet om, at kunne 
hjælpe til med at holde 
gang i det vandfald af 
fordele og muligheder som 
vi studerende til dagligt 
bader i. 

FADL gør et stort stykke 
arbejde for de studerende 
og jeg tror jeg - gennem 
FADL -  vil kunne bidrage til 
at gøre Panum et endnu 
bedre sted at være. 
Muligvis ved at engagere 
mig i arrangements- og 
foredragsudvalget. Vi 
kender og elsker alle både 
FADL-DHL,julebanko, 
første maj og fastelavn – 
sådanne arrangementer 
hvor vi samles på tværs 
af semestre skal der skal 
være flere af.

Vi ses til Generalforsamling!

Marie Glad
6. semester

Kære glade 
medstuderende 

Jeg hedder Marie Glad, 
går på 6. semester 
og stiller op til FADL’s 
repræsentantskab 
for allerførste gang. 
Jeg stiller op til FADL’s 
repræsentantskab, fordi 
jeg gerne vil være en del 
af et foreningsliv, som 
kæmper for at forbedre 
de studerendes  vilkår og 
rettigheder. Jeg vil gerne 
være med til at gøre 
det politiske og især det 
sociale aspekt stærkere. 

Jeg vil gerne kæmpe for 
at afstanden mellem FADL 
og dig, som studerende 
bliver mindre, så du som 
studerende er mere 
bevidst om hvilke fordele, 
muligheder og rettigheder 
du har ved at være 
medlem af FADL. Jeg 
vil sikre mig, at du, som 
studerende ved akkurat, 
hvilke ting vi arbejder med 
i FADL. ”Transparency” er 
keywordet. Det er vigtigt 
at vi får skabt et bedre og 
mere forståeligt råderum 
for den medicinstuderende 
i en ellers kaotisk offentlig 
sektor. 

Desuden vil jeg tilstræbe, 
som minimum, at 
opretholde vores i 
forvejen velfungerende 
FADL. Akademiske og 
økonomiske er af høj 
relevans, men det sociale 
aspekt på et ellers travlt 
studie er lige så vigtigt. 
Dette vil jeg kæmpe for at 
optimere yderligere. 

Mange hilsner Marie 

Mikkel Holm
7. semester

VALG 2019



Kære FADL-medlem!

Hermed genopstiller jeg til 
repræsentantskabet, hvor jeg 
primært har lagt mit arbejde 
i overenskomstudvalget, der 
behandler SPV-medlemssager 
fra hele landet, samt 
FADL’s Forlag, hvor jeg er 
bestyrelsesmedlem. 

HOLDTE VALGLØFTER
Sidste år lovede jeg at 
arbejde for e-bøger, bedre 
økonomi og lavere priser i 
FADL’s Forlag. Nu, et år efter, 
er de første e-bøger på vej, 
økonomien godt kørende, 
og strategien er lagt for at 
holde priserne nede. Ingen 
mand kan påtage sig hele 
æren, men jeres stemme på 
mig bidrager til at opretholde 
den nuværende progressive 
bestyrelses-sammensætning, 
der gør jeres studielæsning 
nemmere og billigere.

REGULERING AF 
FORSKNINGSMARKEDET
I år vil jeg fokusere mere 
på, at FADL skal være mere 
på banen med holdningen 
om, at nogle stillinger bør 
aflønnes (FADL-løn, ikke 
FOA-løn!), mens akademiske 
bidrag bør værdsættes med 
forfatterskaber. Stipendier 
bør følge prisudviklingen i 
samfundet, så de ikke over 
år taber værdi (som de har 
gjort i hvert fald i 10 år). Jeg 
erkender, at det er en svær 
balance, for FADL må ikke 
forringe vores ansættelses- og 
forskningsmuligheder, men jeg 
tror, at vi undervurderer vores 
værdi in academia, både den 
faglige og den økonomiske.

Med venlig hilsen
Moisés Alberto Suárez Zdunek

Kære medstuderende

Jeg stiller for femte 
gang op til FADLs 
repræsentantskab med 
et ønske om fortsat at 
arbejde for vores lokale 
kredsforening. De sidste 
fire år har jeg primært 
beskæftiget mig med 
bestyrelsesarbejde i vores 
kredsforenings bestyrelse 
samt i bestyrelsen 
for FADL’s Forlag. I 
sidstnævnte har jeg siddet 
som formand siden januar 
2019, hvor jeg har arbejdet 
hårdt på at optimere 
Forlagets situation. Vi har 
trimmet udgivelsesprofilen 
og igangsat en digital 
strategi for de kommende 
år. Endvidere har vi flyttet 
adresse til Roskilde samt 
iværksat andre fornuftige 
besparelser på de faste 
omkostninger.  

Mit mål er, at Forlaget 
skal blive en økonomisk 
bæredygtig virksomhed, 
der bidrager positivt til 
kredsforeningens økonomi, 
men samtidig også 
udvikler flere gode billige 
pensumdækkende bøger 
og moderne digitale 
løsninger til studiet.

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

Niels Bjørn Dalsgaard
10. semester

Moisés Suárez Zdunek
8. semester

Niels Bjørn Dalsgaard
10. semester

Kære medstuderende

Jeg stiller op til FADLs 
repræsentantskab for 
første gang. Det gør jeg 
fordi jeg har et stort ønske 
om at være med i det 
store arbejde som FADL 
laver. 

Jeg vil især fokusere på 
samarbejdet mellem 
FADL og MedicinerRådet. 
Som formand for 
MedicinerRådet ved jeg 
nemlig, hvor meget de 
to foreninger kan bruge 
hinanden, da vi har en 
lang række overlappende 
interesser og kompetencer. 
Det er også gennem mit 
arbejde i MedicinerRådet, 
at jeg føler mig yderst 
kompetent til at kunne 
styrke den fantastiske 
fagforening, FADL er.

Udover samarbejdet 
mellem FADL og 
MedicinerRådet, vil mit 
største fokusområde 
være på det 
uddannelsespolitiske 
arbejde som FADL laver. 
Det er rigtig vigtigt at 
have FADL som en stærk 
stemme i debatten - især 
i en tid hvor nedskæringer 
truer uddannelsen. Jeg 
håber derfor på jeres 
stemme, så jeg kan være 
med til at kæmpe for en 
medicinuddannelse, der 
er ordentligt finansieret og 
fyldt med kvalitet

Mange hilsner
Peter

Ossian Gundel
11. semester

HVORFOR SKAL DU 
STEMME?
Fordi det er din ret! Og 
med din ret, er du med 
til at bestemme, hvordan 
din fagforening og 
interesseorganisation FADL 
udvikler sig.

Men hvad laver FADL 
og repræsentanterne 
egentligt? Kom til vores 
generalforsamling d. 
14. oktober kl. 17.00 i 
Studenterklubben og find 
ud af det!

Jeg stiller op til 
repræsentantskabet 
endnu engang, da jeg 
fortsat gerne vil lave 
benarbejde for vores kære 
forening.

Men hvad vil jeg så?

HVAD DU FÅR, FOR DIN 
STEMME
Mine to mål og ønsker for 
det kommende foreningsår 
er, at du: uanset dit 
problem skal kunne få 
hjælp i FADL. Du skal altid 
kunne få fat i os. Få den 
hjælp du har behov for, 
og hvis vi ikke kan hjælpe 
med dit problem, ved vi, 
hvem der kan og hjælper 
dig videre.

Og så skal vi blive meget 
bedre til at fortælle, hvad 
dit kontingent egentlig går 
til og hvad der egentlig 
sker i FADL.

Med ønske om et 
fremragende valg!

Kh Ossian Gundel

Peter Schaldemose
6. semester

VALG 2019



Kære medstuderende

Jeg vil være DIN 
repræsentant i FADL. Mit 
navn er Thomas, og jeg 
stiller op for at værne om 
det unikke sammenhold, vi 
kender som Foreningen af 
Danske Lægestuderende. 

FADL kæmper for, at du 
fortsat kan gå på arbejde 
under rimelige vilkår, og at 
du bagefter ikke skal bruge 
dine surt tjente penge på 
at pendle til Køge. Du får 
forsikringer til næsten ingen 
penge, juridisk støtte og 
et forlag kun til dig.  Der 
findes intet sidestykke, og 
jeg vil sørge for, at det 
fortsætter. Jeg vil sørge 
for, at vores fagforening 
udvikler og forbedrer de 
kår, vi har som studerende. 
Jeg vil sørge for, at din 
stemme bliver hørt, når vi 
går til forhandlinger – jeg 
vil sørge for, at DU ved 
præcist, hvad FADL gør for 
dig – jeg vil VORES FADL! 

Men hvordan?

Med flere års erfaring i 
frivilligt studenterarbejde 
bl.a. som formand i 
basisgruppen FFF KBH, 
har jeg sørget for, 
at du får endnu en 
medicinstuderende ved 
bordet blandt læger og 
fagfolk, når vi i Dansk 
Råd for Genoplivning 
lægger kursen for, 
hvad førstehjælp 
og genoplivning er i 
Danmark – og jeg vil også 
repræsentere dig i FADL 
nu.

Resten af MOK er 
banger’n, fortsat god 
læsning!

- Thomas Tursø-Finnich

Kære medicinstuderende

Jeg stiller op til FADLs 
repræsentantskab for 
sjette 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. 
I det kommende 
foreningsår skal vi blandt 
andet genforhandle 
vores nuværende 
forsikringsaftale samt 
implementere ændringer 
i vores nationale 
medlemsfordelsudvalg 
– noget jeg ser frem til 
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. Da vi ikke længere 
har en medlemsfordel 
hos Grisen, er min nye 
yndlingsfordel hos Krøyers 
Brudekjoler.

Thomas Tursø-Finnich
Pause efter 5. sem

Tobias Berg
10. semester

Kære medstuderende

I løbet af det forgange 
foreningsår har en stærk 
gruppe fra FADL arbejdet 
hårdt for, at transportre-
fusion for vores klinikophold 
igen blev en realitet - og 
vi kunne ikke have gjort 
det uden jeres hjælp. 
Dette har for mig vist, hvor 
stærke vi er som forening, 
når vi arbejder sammen, 
medlemmer og re-
præsentanter, for at opnå 
de ting vi ønsker.

I det kommende 
foreningsår ønsker jeg 
fortsat at lægge mit 
arbejde i det politiske 
arbejde. Som formand for 
FADLs uddannelsespolitiske 
udvalg har jeg arbejdet 
med studieundersøgelsen, 
og i skal have stor tak for 
alle jeres besvarelser - det 
gør det nemmere at vide 
hvilke ting vi fortsat skal 
arbejde med. Derudover 
vi sat et større fokus på 
klinisk undervisning, og 
FADL har sat fokus på god 
klinisk undervisning, samt 
anerkendt de afdelinger, 
som har skilt sig positivt ud.
 
Jeg ønsker at fortsætte 
mit fokus på det politiske 
område, da det er 
ekstremt vigtigt for mig, at 
vi som medicinstuderende 
bliver hørt i politiske 
dagsordenener, der 
berører os! 

Med ønsker om et godt 
valg

William Wendler

Viktoria Sigsgaard
8. semester

Hej alle medstuderende

Jeg heder Viktoria, går på 
8. Semester og stiller op til 
repræsentantskabet for 
anden 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 fortsat 
gerne være med til FADLs 
arbejde. 

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 være med til at 
kæmpe en fælles kamp 
for både os studerende, 
så vi har de bedst mulige 
forhold på studiet og for 
os som kommende læger, 
så vi får de bedst mulige 
forhold i fremtiden. Til dette 
er medlemstallet i FADL 
vigtigt, hvilket også er en 
af de ting, jeg kæmper 
meget for, stadig stiger. 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

William Wendler
7. semester

VALG 2019
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I sidste uge afslørede MOK-Sporten, at der er blevet indgået nye 
rytterkontrakter til dette års Tour De France. Pondusdrengene er en 
gammel kending på scenen, men har dette år hevet erfarne ryttere ind 
fra andre hold. 

Holdejer og special-coach Nick Due Meier udtaler: 
“Jeg tror på hele holdets vegne, jeg kan sige, at vi er mægtigt glade for at 
få denne nye rytter på holdet. Gigapenis er jo kendt for at gå distancen og 
vise alkotolerancen, så løbet i år bliver spitze fra Pondusdrengene. Det bliver 
bestemt ikke en Lur De France med denne spiller på holdet.”

MOK sporten har fået eksklusive billeder af underskrivningsseancen - se 
med til dette års Tour de France til 69 når Gigapenis viser os kadancen.  

Tør du udfordre/give max tæv til Pondusdrengene til dette års Tour til 
69? Stil et hold med 4 personer, skriv til Kommissær Maier. 

ET HÅNDTRYK INGEN KAN CYKLE FRA: 

Alexander Estmann

Ugens Meme-konkurrence er 
afgjort, og vinderen blev:

Andre gode bud:


