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DET SKER I UGEN

UGENS BASISGRUPPE

SØNHKS er en gruppe for medicinstuderende med interesse for Ørenæse-halskirurgi.
ØNH er et speciale med uendelige muligheder: Det er et blandet
medicinsk og kirurgisk speciale, hvorfor det daglige arbejde er alsidigt
og veksler mellem operationer, ambulatorie, og stuegang. Det er
specialet med flest tilknyttede diagnoser, så der er altid mulighed
for at lære noget nyt, og man møder patienter i alle aldre, helt fra de
nyfødte. Desuden er det langtfra et “vagttungt” speciale, og der er både
mulighed for at arbejde i det offentlige og i det private.
Vi mødes til månedsmøder hver første torsdag i måneden.
Her er alle er velkomne - kl. 16.30 i studenterhuset. Udover
månedsmøder afholder vi både en række faste kurser og arrangementer
og oplæg om ØNH-relaterede emner ved lejlighed. Vi har desuden
god kontakt til ØNH afdelingen på Rigshospitalet og formidler her
igennem kontakt til vejledere for bachelor og kandidatopgaver, og er
hvert semester med til at sende to studerende til en måneds ophold
på en ØNH afdeling i Boston tilknyttet Harvard medical school.
Find os på facebook eller vores nye
hjemmeside www.soenhks.dk
- vi håber på at se dig til næste
månedsmøde!
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Kære Panum
Jeg ved godt vi ikke altid har været bedste venner. Hvor mange gange jeg ikke har brokket mig over
cykelturen i regnvejr, smagen af kaffen og gamle mørke auditorier, man nemt falder i søvn i.
Men for helvede. Du ved godt jeg ikke mente det.

Jeg ved godt jeg ikke får sagt det nok – men jeg holder jo af dig. Sådan er det jo når forhold bliver gamle,
og nyforselskelse bliver til hverdag. Dine skøre 80’er-farver bærer du stadig som ingen anden. Din beton
står ligeså friskt og solidt som altid. Som alle gamle damer gemmer du på hemmeligheder, og bedst som
man tror at man ved alt om dig, dukker der nye lokaler op fra støvet.
Du er åben og social af natur – du får altid samlet vennerne over en god frokost (og jeg tager alt tilbage
hvad jeg har sagt om proteinretten når vi har skændtes – den er alle pengene værd). Jeg savner din varme
i fredagsbaren, der altid kan give mig sved på panden. Jeg savner at sidde på dine læsesale og finde
kaffepausebuddies et par gange i timen. Nu er den eneste, der snakker til mig min opvaskemaskine, når
den kalder på mig og siger den er færdig.

Nu sidder jeg her alene i min lejlighed og kigger ud på regnen, en sjælden gang et uinteresseret blik over
på mit ”webinar”. Jeg er ikke kommet ud af mine natbukser – jeg ser ikke længere nogen grund til at gøre
noget ud af mig selv. Spotify er løbet tør for ulykkelige kærlighedssange. Jeg var henne for at hente mine
ting i skabet forleden. Nogen vil måske påpege, at det var mig selv, der havde smidt nøglen væk, men
symbolikken er alligevel ikke til at tage fejl af.

Så Panum – tag mig tilbage. Jeg lover at sætte mere pris på dig. Jeg ved, at det vi har er stærkt nok til at
overleve et langdistanceforhold.

Dig og mig Panum – for altid

Anders // MOK
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September Oplæg og Månedsmøde - Alkohol og
Hjernen
Hvornår: Mandag d. 5/10 - 2020 kl. 16:15 – 18:00
Program: Infomøde 16:15-17:00
Oplæg Alkohol og Hjernen 17:15-18:00
Månedsmøde afholdes efter oplæg om Alkohol og Hjernen
Hvor: Panum lokale 13.1.41 og 13.1.61 i Mærsktårnet.

Kære alle gamle, nye og kommende medlemmer, samt alle nysgerrige.
Vi starter som altid semestret ud med et infomøde for såvel nye som gamle studerende
med interesse i FORNIKS. Her vil vi fortælle alt, hvad der er værd at vide om vores forening og arrangementer. Infomødet afholdes kl. 16.15-17.00.
Herefter byder vi velkommen til forsker indenfor Neuropsykiatri, Morgane Thomsen. Han
vil fortælle lidt om kroniske effekter, som alkohol kan have på hjernen.
Så hvis du, og din læsemakker, kunne tænke sig at få et indblik i hvordan alkohol påvirker
de forskellige dele af hjernen, hvorfor man opfører sig som man gør efter et par timer i
fredagsbaren, og hvilke behandlingsmuligheder mod alkoholafhængighed og abstinenser, man arbejder på derude, så ser vi jer hjertens gerne til et spændende oplæg.
Vi sørger selvfølgelig for lidt lækkert til ganen samt kaffe og te
Efter oplægget begynder selve mødet, hvor vi hygger og sammen planlægger de næste
arrangementer.
Bemærk at dette er vores september månedesmøde, som vi dog har måtte flytte frem til
d. 5. oktober.
Så kom glad, spis kage og bliv klogere på FORNIKS - en basisgruppe for de neurointerresset studerende!
Vi glæder os til at se dig

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Filosofisk mostur
Semestrets fisketur og svampetur er overtegnet – meld dig allerede
nu til mosturen. Turen går til Vestre Kirkegård - en centralt beliggende københavnsk lokalitet med en varieret natur af mosarter, træer,
buske og planter. På turen er de lokale mosser i fokus, foruden den
gående filosoferen og samværet. Vi spiser frokost undervejs og der vil
være en opbyggelig tale. Arrangeres i samarbejde med Laboratoriet
for Naturfilosofi.
Tid og sted: Lørdag 7. november kl. 10
Mødested: Mødested ved hovedindgangen: Vestre Kirkegårds Allé
15, København.
Tilmelding: praest@sund.ku.dk. Pga. corona-sikkerhed vil der max.
blive plads til 25 deltagere.
Gratis adgang
Mindful morgen
Sammen med en mindfulness-instruktør tilbyder min kollega, studenterpræst Camilla Aggersbjerg, en rolig og meditativ morgenstund på seks tirsdage i efterårssemestret. Det varer 30 minutter med
efterfølgende let morgenmad, hvis du har tid og lyst.
Tid og sted: Tirsdage 29. sep., 6. okt., 20. okt., 3. nov., 17. nov. og 1.
dec. kl. 9
Hans Tausens Kirkes kirkerum, Halfdansgade 6 på Islands Brygge
Ingen forudgående tilmelding og åbent for alle fra gang til gang.
Gratis adgang
Følg med i vores aktiviteter på @studenterpraesterneku eller tag en
folder ved præstens kontor.

/FORNIKS (Foreningen af Neurointeresserede
Københavnske Studerende)
OBS: Grundet Covid-19 må vi max være 25 personer i lokalet og kan derfor blive nødt til at afvise folk i døren, hvis vi
overstiger dette antal.
Så kom gerne tidligt, hvis du vil nå at få en plads!

Studenterpræsterne står
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.

SATS MÅNEDSMØDE OG GENERALFORSAMLING D.
7/10

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus

Nu har DU muligheden for at komme i bestyrelsen i en af de mest cool basisgrupper SATS (Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab). Er du interesseret
i anæstesi, eller har du bare lyst til at være en del af et socialt fællesskab på Panum, så
kom til næste månedsmøde og stil op til bestyrelsen i SATS. Alle kan være med, lige fra 1.
semester og opefter. Det er nu, du har en unik mulighed for at forme fremtidens SATS!
Desuden holder vi månedsmøde som vanligt med overblik over foreningens aktiviteter
samt fagligt oplæg. Det faglige oplæg holdes af Claus Behrend Christiansen og handler
om den famøse ABCDE-algoritme, der er tilgangen til og benyttes til behandlingen af alle
akutte patienter. Ud over den teoretiske gennemgang skal vi gennemgå et par patientcases for at få algoritmen helt ind under huden!
Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi
og traumatologi er velkomne til at deltage i SATS’ månedsmøder og høre mere om SATS
(Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab).
Det praktiske:
Mødet afholdes onsdag d. 7. oktober kl. 16.15 på Zoom! (Se link på eventet)
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.

De store tænkere undres
også over om et analprolaps
i virkeligheden er en snabel.

ANNONCER

Medicinstuderende søges til projekt omhandlende tidlige øjensymptomer hos børn
med CNS-tumorer.
Medicinstuderende med interesse inden for det oftalmologiske, pædiatriske og onkologiske speciale søges til 12 måneders præ-graduat forskning i forbindelse med kandidatspecialet pr 1.2.2021.
Du vil blive en del af forskningsprojektet ”Primary visual symptoms in children with
CNS-tumors” hvor du skal hjælpe med dataindsamling, journalgennemgang og indtastning af data. Du vil få ansvaret for det delprojekt, der drejer sig om hvorvidt børn med
øjensymptomer får stillet diagnosen hurtigere eller senere end børn uden øjeninvolvering.
Projektet udspringer af Det Danske Børnehjernetumor-konsortium 5C (se ww.5C-nu),
hvis formål er at udvikling af nye strategier indenfor diagnostik, behandling og opfølgning af børn med CNS-tumorer. Med det aktuelle studie undersøger vi de indledende
øjensymptomerne hos børn med CNS-tumorer i Danmark i perioden 2007-2017. Formålet er overordnet set at blive klogere på hvilke øjensymptomer børnene debuterer
med således at vi kan blive hurtigere til at stille diagnosen. Resultatet skal bl.a. indgå i en
national kampagne og danne grundlag for en algoritme der skal hjælpe øjenlæger med
at finde børn med potentiel CNS-tumor hurtigere. Projektet er et samarbejde mellem
Øjenklinikken Rigshospitalet-Glostrup og BørneUnge Klinikken på Rigshospitalet. Daglig
ansvarlig for projektet er øjenlæge, PhD Sarah Linea von Holstein, der arbejder som
afdelingslæge og post.doc i Børneteamet på Øjenklinikken. Udover forskningserfaring
vil du få indblik i specialerne oftalmologi, pædiatri og onkologi.
Ansøgningsfrist: 1.11.2020 kl. 12.00
Ansøgning samt CV sendes på mail til
sarah.linea.von.holstein@regionh.dk

|

Studerende søges til inklusion af patienter til
COVID-19 lugtesans projekt
Hvem søger vi:
Vi søger én forskningsinteresseret medicinstuderende til at varetage inklusion af patienter til et projekt om nedsat lugtesans i forbindelse med COVID-19 infektion.
Hvem er vi:
Vi er en forskningsgruppe på Øre-næse-halskirurgisk klinik bestående af forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende, samt postdocs. Gruppen er ledet af prof., dr.med., Christian von Buchwald.
Hvad kan vi tilbyde:
Projektet har til formål at undersøge naturforløbet af nedsat lugtesans efter COVID-19
infektion, samt hvor i transmissionen af lugteindtryk fejlen sker. Patienterne vil således
indledningsvist MR-scannes og efterfølgende blive fulgt til regelmæssige undersøgelser
af lugtesansen. Du vil i arbejdet med projektet opnå forskningserfaring samt en hel del
patientkontakt.
Ansættelsesforløb:
Der foreligger allerede videnskabsetisk godkendelse af projektet. Vi ønsker derfor at
starte inklusionen af patienter hurtigst muligt.
Vi ved at de fleste naturligvis allerede har planer for det nuværende semester, men hvis
du har mulighed for at starte med det samme vil dette være en stor fordel. Vi modtager
dog også gerne ansøgninger fra studerende der først vil kunne starte arbejdet med
projektet senere i år, eller næste semester.
Ansættelses perioden er fleksibel alt efter hvad der passer dine planer, vi forestiller os
dog som udgangspunkt et halvt års ansættelse, og det er en fordel hvis du kombinerer
arbejdet med projektet med forskerperspektivet på 11. semester - under alle omstændigheder vil du blive ansat under prof., dr.med., Christian von Buchwald.
Hvis du er interesseret send da motiveret ansøgning på maks. én A4 side, samt CV
E-mail: Jakob.schmidt.jensen.01@regionh.dk
Skriv desuden gerne hvis du har spørgsmål

1-2 medicinstuderende søges til lille hjerte MRhold. Er du også vild med hjertet?
Det er vi, og nu søger vi yderligere 1-2 studerende fra 15. oktober til et nystartet hold, der
udfører hjerte MR som del af forskningsprojekter på både Holbæk Hoswpital og Rigshospitalet. Som del af holdet vil du lære at MR-skanne hjerter selvstændigt på både børn og
voksne. Du vil få en grundig og helt unik forståelse for anatomi og funktion i det raske og
syge hjerte. Og vigtigst, vil du blive del af et lille hyggeligt hold som nørder indenfor en af
de mest alsidige og avancerede billedmodaliteter indenfor kardiologi.
Holdet er under læge og phd-studerende Morten AV Lund og er bl.a. tilknyttet et projekt
på Holbæk Børneafdeling, hvor vi skanner børn og unge med overvægt, hvorfor det er
vigtigt, at du er villig til at skanne både i Holbæk såvel som på Rigshospitalet. Stillingen har
en timebelastning på ca. 5-10 timer ugentligt, hovedsageligt eftermiddag og aften, og evt.
også dagstid i weekender. Desuden har vi et månedligt holdmøde.
Løn: 150 kr./timen
Tiltrædelse: 15. oktober 2020 - inkl. lønnet oplæring (OBS: obligatorisk kursus i MR sikkerhed d. 21. oktober). Da det kræver grundig oplæring at blive god til at udføre hjerte MR skanninger, ser vi gerne, at du har minimum 2 år tilbage af studiet, og at du som
minimum er tilknyttet holdet i 1 år. 
Vi forventer af dig:
•
Du er detaljeorienteret, har teknisk snilde og en masse gåpåmod
•
Du er professionel og formår at skabe en tryg stemning for nervøse deltagere
•
Du brænder for kardiologi og har lyst til at blive HERRE GOD til hjerte MR
Vi tilbyder:
•
En spændende introduktion til klinisk forskning med patientkontakt til både børn
og voksne
•
Grundig oplæring i udførsel og analyse af hjerte MR
•
Mulighed for at deltage i forskning, ved siden af arbejdet på holdet

Ansøgningsfristen er søndag d. 4/10

Medicinstuderende søges til forskningsår
Emne: stress-biomarkører, psykose og kognition
Vi søger en medicinstuderende til et forskningsår. Det foregår på Psykiatrisk Center
København (Gentofte Hospital). Du bliver tilknyttet en stor forskningsenhed hvor der
allerede er flere medicinstuderende. Her har du din daglige gang og din hovedvejleder
er til stede på samme forskningsenhed.
I projektet er data indsamlet og tastet. Vi forestiller os, at dit projekt undersøger om der
er sammenhænge mellem biomarkører for stress og kognition hos patienter, der har
begyndende psykotiske symptomer. Der er både mulighed for at skrive et systematisk
review og en artikel, hvor der skal analyseres data.
Vi ansøger om et stipendie til aflønning. Der er ansøgningsfrist 20. november, og det
vil foretrækkes, at den studerende er med til at præge indholdet/fokus i protokollen. Vi
regner med, at du begynder på ansættelsen i starten af 2021.
Hovedvejleder: Dorte Nordholm, speciallæge i psykiatri, ph.d. er ansat som post. doc og
klinisk lektor på Psyk. Center København, Bispebjerg/Gentofte.
Afdelingens professor: Merete Nordentoft.
Øvrig vejleder (på kognitionsdelen): Psykolog og post. doc, Louise Birkedal Glenthøj,
Ph.d.
Kontakt os gerne for mere information, eller send os en ansøgning til:
Dorte.nordholm@regionh.dk
Frist for ansøgning 19. oktober 2020.

Skal du være en del af vores hold? Så send en mail med 5-10 linjers motivation + CV senest
onsdag d. 30. september til:
Morten AV Lund, læge og
ph.d.-studerende,
morten.
lund@sund.ku.dk
Har du nogle spørgsmål, er du
selvfølgelig
også meget velkommen til at
kontakte os.

Helleflynderen tænker stadig på Ilsebil
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REDAKTIONELT

FADL - MODE
Det er begyndt at blive mørkt udenfor, når du møder på dine FADL - dagvagter. Vejret er lidt trist og du har behov
for lidt kreativt input til at holde lidt liv i dine ellers kedelige faste vagter. Du overvejer måske at begive dig ad
modens glamurøse vej? Til dig kommer her hér en håndfuld labre fashion trends, som helt sikkert bliver et hit blandt
medicinstuderende dette semester.

Alt for store FADL- bukser på Herlev
Til dig der...
Er SPV på Herlev... for femte gang i denne uge... og hader deres tøj...
Dette er din måde at få det bedste ud af en mindre fed situation. Med en 4 størrelser
for stor FADL-PLASTIK-JEG-FUCKING - DØR-AF-HEDESLAG-BUKS kan du nu få den
sprødeste Kardashian-Butt uden at skulle under kniven! Et bonus ved dette look
er, at det får et smil frem hos patienterne ... hver gang! Prøv lige at se hvor nice
det ser ud!

Zhe Sexy Busseronne
Til dig der...
Ønsker at spice dit FADL – Vagt look op. Du er kørt død i alt
det der kedsommelige tøj. Du er træt af at ligne alle andre
og altid at gå med hvide T-shirts med blå bukser og blå bukser med hvide T-shirts
og hvide T-shirts med... Arrrgghhh!! Men nu er der godt nyt til dig! Med dette look
er du sikker på at fange sygeplejerskenes øjne. Endelig!

Fire størrelser for små Leggins
Til dig der...
Er en levende radiator og intet har imod at få dine Love Handles mast.
Dette look vil kraftigt afhjælpe dine kroniske hedeslag og samtidig give
dig rig lejlighed til at vise dine frige benmanke frem. Du er garanteret
en stært øget sex appeal!

Rend rundt i isojakke... på alle stuer!
Til dig der...
Bare gerne vil prøve noget nyt – og ikke hvordan
du skal bære dig ad. Med denne fede isojakke får
du muligheden for at skille dig ud på en sådan lidt Galla-agtig måde. Fordelene
ved dette look er, at det er Low Cost. De har vitterligt disse jakker på alle afdelinger.
Alt hvad du behøver at gøre er bare at give dig i kast. You go, FADL-Vagt!

Af: Mintu/ MOK-Red.

REDAKTIONELT
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Gennem nåleøjet
Har du hvad der skal til for at få de mest eftertragtede
specialer? Tag testen her i MOK, og se om du er gjort
af det rette stof.
Ugens nåleøje:

INFEKTIONSMEDICIN

Case 1
Du ser en 64-årig mand med pakistansk baggrund i akutmodtagelsen, hvor du er forvagt. Han
fortæller at han har stærke brystsmerter, som debuterede pludseligt sammen med svær åndenød.
Smerterne stråler ud i venstre arm og op i venstre side af halsen. Han har oplevet lignende
episoder tidligere, men aldrig så slemt. Hans kone lider af hjerteproblemer, og han forsøger
at tage et pust af hendes nitroglycerin-spray. Dette har en umiddelbart lindrende effekt på
smerter og åndenød.
Hvilke diagnostiske overvejelser gør du dig?
Mandens etnicitet taget i betragtning er den mest oplagte diagnose tuberkulose. Ved
anamneseoptag kan du spørge til seksuel risikoadfærd og vaccinationsstatus, men
patienten lyver sikkert. Jvf. den eneste huskeremse du kan huske fra studiet - RIPE
- vil det korrekte være at opstarte 4-stofsbehandling med isoniacin, rifampicin,
pyrazinamid og ethambutol.
Case 2
En ung kvinde kommer til konsultation i din praksis. Patienten fortæller, at hun er
plaget af stemmer, der kommenterer alt hun foretager sig. Hun frygter at ”nogen”
vil stjæle hendes tanker og angiver at dette er sket ved flere lejligheder. Hun har
i vid udstrækning trukket sig fra alt socialt liv. Hun afviser synshallucinationer,
men kigger umotiveret rundt i lokalet og stirrer længe på en tom væg. Hun er
selv bange for om det kunne være skizofreni.
Hendes forældre er begge somaliere, men hun har boet hele sit liv i Damnark.
Diagnose og behandlingsforslag?
Du overvejer rabies, men kvinden har cerebral tuberkulose. Du opstarter
4-stofsbehandling med isoniacin, rifampicin, pyrazinamid og ethambutol.
Case 3
En grønlandsk mand.
Diagnose og behandlingsforslag?
Trods sparsomme kliniske oplysninger er diagnosen klar: Tuberkulose. Anamnese,
objektiv undersøgelse og paraklinik er kontraindiceret, da det kun vil forsinke
den endelige diagnose. Du opstarter 4-stofsbehandling med isoniacin, rifampicin,
pyrazinamid og ethambutol.
3 ud 3 rigtige?
Du er på vej til en storslået fremtid inden for infektionsmedicinen. Men du er også en værre racist. Husk nu at man kun
må være fordomsfuld, hvis det er til patientens eget bedste.
Af: Johan // MOK-red.

8

|

MEDICINERRÅDET

MEDICINERRÅDET

Næste MR-møde: onsdag den 21. oktober kl. 17.15

MedicinerRådet holder Generalforsamling
- onsdag den 21. oktober kl. 17.15 i Mærsk Tårnet, lokale 13.1.83 og 13.1.63 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 2020-2021.
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.
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 findes på Facebook-eventet.
Alle er velkomne og ALLE uagtet semestertrin og erfaring kan stille op til ansvarsposter. Kom og få indflydelse!
Vel mødt!
OBS.!!!

•

GRUNDET COVID-19 RESTRIKTIONER ER DER PLADS TIL KUN 26 PERSONER
I MØDELOKALET! Tilmelding er først til mølle. Fra nr. 27 som tilmelder sig
og frem gælder det, at de kan være med på Zoom.

•

DERUDOVER KAN FAKULTETET AFLYSE DET FYSISKE MØDE MED 1 TIMES
VARSEL. Hvis dette sker, afvikles generalforsamlingen som et Zoom-møde.

COMING SOON:

Ønskeugen

I næste uge begynder Ønskeugen! FADL sætter fokus på alle de ønsker vi sammen
har til overenskomstforhandlingerne i 2021.
Vi skyder Ønskeugen i gang med et brag den 5. oktober, med en fantastisk
livestream.
Her vil der komme spændende gæster, politiske og faglige indslag så som
formanden for Yngre læger, Helga Schultz, diverse sundhedsordfører fra Folketinget
samt anatomiprofessor på KU, Jørgen Tranum.

Følg FADL på Facebook for at holde dig opdateret på ønskeugen.
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Amalie K. Børresen
10. semester

Forsker efter 8. sem

Anna Blak
Fri efter 6. semester

Kære medlem

Kære medstuderende,

Kære medstuderende,

Kære medstuderende

Jeg har nu været
repræsentant i et år og håber
at kunne fortsætte med
endnu et, hvor jeg vil gøre
mit for, at medlemmernes
interesser varetages bedst
muligt.

Ingen er for lille til at gøre
en forskel… en flue kan
skabe ret meget ravage i et
soveværelse og 10 fluer endnu
mere. Vi medicinstuderende
kan også skabe utrolig meget
en og en, men sammen
kan vi gøre så meget mere,
og her kommer FADL ind i
billedet. FADL er et kæmpe
aktiv og ikke blot penge ud
af lommen… det tænkte
jeg egentlig i lang tid at
de var, men jeg er blevet
klogere. De forhandler
vores helt overdrevet gode
overenskomster, de er
toneangivende i den politiske
sundhedsdebat, sikrer os
pensumdækkende og billige
studiebøger samt meget
meget mere.

Så er vi her igen, og jeg
er så glad for, at du læser
med. Jeg stiller op til
repræsentantskabet for
anden gang i år, og jeg
håber, at de næste, små 150
ord kan give et indtryk af,
hvad jeg bruger min tid på i
det gule hus på Blegdamsvej.

Jeg genopstiller for fjerde år,
og i år melder jeg også mit
kandidatur til formandsposten
i FADL København. Jeg har
overordnet tre emner som jeg
synes, FADL skal engagere sig i
det kommende foreningsår.

Jeg er så imponeret over
alt det FADL gør for os, så
nu har jeg besluttet mig for
selv at bidrage ved at stille
mit kandidatur til rådighed
for repræsentantskabet for
første gang. Jeg vil kæmpe
for mere fælleskab og mere
gennemsigtighed i FADL,
så alle ved, hvad deres
kontingent går til. Desuden vil
jeg forsøge at gøre FADL mere
synlig i den sundhedspolitiske
debat, fordi jeg tror på, at
vi studerende kan bidrage
med en anderledes vinkel på
kommende problemstillinger i
sundhedssektoren.

Derudover har jeg ambitioner
om at fortsætte i bestyrelsen
og hovedbestyrelsen. I
bestyrelsen ligger ansvaret
for, at hverdagen i FADL-huset
fungerer, og her klargøre
vi blandt andet møderne
i repræsentantskabet.
I hovedbestyrelsen
samarbejder vi med FADL i
de andre studiebyer omkring
sager og politik, der vedrører
alle medicinstuderende.
Jeg synes, dette er
ekstremt spændende, og
jeg glæder mig meget til
at kunne bidrage endnu
mere på begge fronter
og repræsentere dig som
medlem.

Jeg har i det forgangne
år siddet i Københavns
bestyrelse, Hoved-bestyrelsen
og Kursus-udvalget. Foruden
dette, har jeg været med
til at afholde bl.a. hæklestrikkeaften og kvindernes
kampdag. Jeg håber at
kunne lave flere gode
arrangementer i fremtiden,
fordi de er med til at skabe et
godt studiemiljø.
I kursusudvalget har jeg
bl.a. deltaget i overvejelser
omkring fremtidige kurser, og
håber at kunne være med til
at videreføre dette arbejde.
Det er et vigtigt arbejde,
især i denne periode, hvor
undervisningen på Panum
er væsentlig ændret eller
reduceret. Desuden håber jeg
at endnu flere medlemmer
bliver opmærksomme på
denne medlemsfordel og
bliver glade for den.
Jeg har personligt været glad
for at være medlem af fadl i
alle mine år som studerende,
og jeg håber at du er/vil
blive det samme. Det tror
jeg bl.a. man bliver ved at
forstå, præcis hvad det er, vi
laver. Derfor er mit mål også
at engagere medlemmerne i
højere grad i det kommende
foreningsår.
Jeg håber, at du vil tage dig
tid til at stemme, og ønsker
dig et godt efterår og god
(hjemme)undervisning!
Mvh Amalie Kimmer Børresen

Ann Landgrebe

REDAKTIONELT

Jeg ønsker alle et rigtig godt
valg.
Kh Ann

I løbet af det sidste år har jeg
særligt lagt meget arbejde i
sociale arrangementer, som
eksempelvis strikkeklub og
kandidatreception. Det vil jeg
naturligvis fortsætte med. Jeg
mener, at det især er vigtigt
nu, hvor der er skruet ned for
det sociale samvær – og jeg
vil gøre mit for at udtænke
noget hyggeligt indenfor de
givne rammer.

De bedste hilsner
Anna Blak

9

Christian Benson
9. semester

For det første går vi ind i et
overenskomstsår (OK21),
og vores fokus må, som
fagforening, være på at sikre
endnu en god aftale.
For det andet, i forlængelse
heraf, synes jeg FADL,
som fagforening og
interesseorganisation for
de medicinstuderende,
skal tage kampen om
for dårligt lønnede
forskningsårsstuderende
op. Mange studerende
ender med at arbejde til
meget lav løn eller ingen
løn, og ofte underbyder
studerende hinanden. Jeg
synes, at medicinstuderendes
arbejdskraft er mere værd
end at første forfatterskab,
som mange bliver købt af
med. Det er en svær kamp,
men en nødvendig en, som
jeg mener FADL skal gå forrest
i.
For det tredje skal vi styrke
det nationale samarbejde. Vi
står som medicinstuderende
stærkest, hvis FADL på tværs
af studiebyerne samarbejder,
erfaringsudveksler og sparrer
med hinanden om det større
udfordringer. Samarbejdet er
blevet bedre over de sidste tre
år, men der er fortsat plads til
forbedring, som jeg kommer til
at arbejde målrettet mod.
Med ønske om et godt valg,
Christian Benson
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Clara Jensen
10. semester

Claas Johansen
12. semester

Emma Møller
3. semester

Frederikke Prætorius
10. semester

Kære medstuderende,

Kære medlem

Kære dig som læser dette

Kære medstuderende

Så er det blevet tid til
det årlige valg til jeres
repræsentantskab. Det
sidste halve år har været
præget af COVID-19, som
har sat massive restriktioner
på vores undervisning, vores
campusmiljø og vores sociale
arrangementer. Jeg er meget
bekymret for påvirkningen
af den almene trivsel på
studiet, især blandt dem som
kun lige er begyndt. Derfor
vil jeg rigtig gerne arbejde
med Studieundersøgelsen
det næste års tid, så vi kan
få kortlagt problemet og
prøve at få det bedste ud af
denne tid. Vi har allerede sat
initiativer i værk, men vi har
reelt ingen idé om effekten af
dem. Det er der, jeg gerne vil
lægge min energi det næste
års tid!

Med 6 års erfaring
fra FADL Københavns
repræsentantskab i
bagagen stiller jeg op til en
sidste valgperiode. FADL er
blevet en mere demokratisk
organisation og vi udvikler nu
vores politik i tæt samarbejde
med vores medlemmer.
Senest har vi arbejdet på et
stort sundhedspolitisk udspil,
som jeg ser som et af de sidste
projekter jeg skal følge til dørs
inden årsskiftet. Min erfaring
betyder, at min vigtigste
opgave er at sørge for at
de nyvalgte repræsentanter
falder godt til og støtte dem
i, at de kommer godt i gang
med deres engagement i
FADL. Mange tak for at du er
medlem og bakker op om
vores fælles sag. COVID-19
har endnu en gang bevist,
at det er altafgørende for
os lægestuderende, at vi
står sammen ved at være
medlemmer i FADL.

Mit navn er Emma, og jeg
stiller op igen efter 1 år i
repræsentantskabet.
1 år er ikke længe, når ens
uddannelse er et maraton, og
det er da heller ikke længe
i FADL repræsentantskabsregi. Derfor håber jeg meget
på at blive genvalgt for at
kunne fortsætte mit arbejde
i FADL og blive den dygtigst
mulige repræsentant for
dig som medlem. Jeg synes
på mange måder, at vores
fagforening har en særlig
ånd, der fortjener at blive
bevaret. En vigtig ambition
for mig er, at opfattelsen af
et arbejdsfagligt fællesskab
blandt studerende ’nedarves’
og videreføres – også til os
nyere medicinstuderende,
hvilket i år har været særlig
udfordret.

Jeg hedder Frederikke,
går på 10. semester,
og jeg genopstiller til
repræsentantskabet. Mit
arbejde i FADL har især ligget
i lægevikargruppen samt som
formand for kursusudvalget og
begge er områder, jeg meget
gerne vil arbejde videre med.
Det seneste år har tvunget os
til at tænke i online løsninger
ift. vores kurser. Jeg vil gerne
fortsætte med at udvikle
online supplementer til den
fysiske undervisning, så endnu
flere studerende kan få glæde
af kurserne.

Efter 3 år i
repræsentantskabet,
hvor jeg har siddet i
Overenskomstudvalget,
Medlemsfordelsudvalget og
Uddannelsespolitisk udvalg,
har jeg en del erfaring med
vores nationale udvalg.
Derudover sidder jeg også
i Førstehjælp for Folkeskoler
under IMCC. Jeg brænder
for vores studiemiljø, som vi
skal værne om, især i disse
tider. Vi har det generelt
godt på medicin med et
stærkt netværk af forskellige
basisgrupper og godt
studiearbejde. Det er værd at
kæmpe for!
Så brug jeres stemme, så vi er
klar til kamp!
Venlig hilsen
Clara Mellergaard Jensen

Claas Johannsen

Som repræsentantskabsmedlem har jeg siddet med i
Uddannelses Politisk Udvalg,
hvor vi igen i år har været ude
og overrække årets klinikpris,
fokuseret meget på klinik, men
selvfølgelig også beskæftiget
os med gang og glæde på
universitetet. Der er mange
af de sociale begivenheder,
som FADL står for, der
desværre ikke er blevet til
meget i år, og det synes jeg
bestemt, vi skal kompensere
for på den anden side af
forsamlingsrestriktionerne. Her
vil jeg også gerne lægge en
indsats.
Med ønske om godt valg/
vælg godt!

Det kommende år
er overenskomst år.
Coronapandemien og den
hurtige og store rekruttering
af medicinstuderende i
foråret har endnu en gang
vist, hvor vigtigt det er, at
vi har en overenskomst til
at sikre os ordentlige vilkår
i vores arbejde. Jeg har de
sidste 2 år arbejdet med
lægevikaroverenskomsten,
og den erfaring jeg har
opbygget, håber jeg på
at kunne tage med til
forhandlingerne, så vi endnu
engang kan sørge for bedre
vilkår til landets lægevikarer.
Jeg ønsker jer alle et godt
valg og håber, at I vil bruge
jeres stemme.
Mange hilsner Frederikke
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Gerda Heldarskard
10. semester

Johan Verner From
3. semester

Josefine Darket
Forsker efter 5. sem

Kaare Stolt
8. semester

Kære medstuderende

Kære medstuderende!

Kære medstuderende

Kammerater!

Jeg hedder Gerda, går på
10. Semester, og stiller på
til repræsentantskabet for
første gang. Efter fem års
studiearbejde under fire
forskellige overenskomster
har jeg enormt stor respekt
og beundering for FADLs
arbejde, hvorfor jeg selv
vil være med til at styrke
fagforeningen. Jeg synes
dog, at det har taget for lang
tid at gennemskue det fulde
udbytte vi som studerende har
af FADL. Jeg vil virke for mere
gennemsigtighed sådan, at
du som medlem kender dine
muligheder, og netop får
udnyttet FADLs ressourcer.

Jeg genopstiller hermed til
repræsentantskabsvalget.
Det forløbne foreningsår, mit
første, har været spændende
og læringsrigt, på trods af
de planforskydninger som
Corona-pandemien har
medført. Som medlem af
Overenskomstudvalget
(OU) har jeg medvirket til de
spæde forberedelser af OK21
forhandlingerne, der i den
kommende tid vil accelerere
med ønskeugen, hvor I, kære
medstuderende, har mulighed
for komme med jeres bud
på, hvilke krav til vores løn og
arbejdsvilkår, vi sammen skal
stille til regionerne i forbindelse
med de kommende
overenskomster.

Takket været jeres stemmer
sidste år blev jeg valgt til
fagforeningen for første
gang. Efter et spændende
og lærerigt år har jeg fået
blod på tanden, og jeg
ønsker derfor at fortsætte mit
arbejde i FADL. I det sidste år
har jeg engageret mig i de
Universitetsansattes Udvalg og
for nyligt også blevet en del
af vores Københavnske kreds
bestyrelse, i hvilken jeg agter
at fortsætte.

Nu er det atter blevet
tid til at stemme til
repræsentantskabsvalget.
Her er 3 gode grunde til at
stemme på mig.

Der er få studerende, der har
så gode arbejdsvilkår som de
medicinstuderende – og det
kan vi i høj grad takke FADL
for. Dette har været særligt
tydeligt under corona, hvor
de medicinstuderende i den
grad blev sat i spil, men uden
at give slip på ordentlige
arbejdsvilkår. Under corona
er det dog også blevet
tydeligt, at der fortsat er
noget at kæmpe for – f.eks.
lønkompensation for aflyst
arbejde. Det samme gælder
forskningsområdet, hvor
jeg også mener, der burde
være nogle klarere og mere
ensrettede regler for aflønnig.
Jeg håber at blive valgt
ind i repræsentantskabet
sådan at jeg kan virke for
mere gennemsigtighed og
yderligere forbedringer af
vores arbejdsvilkår.
Mange håbefulde hilsener
Gerda Heldarskard

Vi har i OU og de andre
overenskomstudvalg allerede
lagt de første planer, og
venter blot på startskuddet
til OK21-forhandlingerne,
og på at give den fuld
skrue i repræsentationen af
vores fælles interesser som
medicinstuderende bedst
muligt.
Hvis I stemmer mig ind igen,
vil jeg desuden fortsætte
med at drøfte sager, hvor
medstuderende bliver
forurettede i forbindelse
med aflønning/arbejdsvilkår.
Det er ikke i orden, når
arbejdsgiverne snyder på
vægten.
Jeg vil også arbejde for at
gøre det til en mærkesag at
FADL får flere medlemmer.
Vores styrke afhænger af
en bred tilslutning fra alle
medstuderende. Jo flere vi er,
desto nemmere får vi ved at
opnå gode resultater til fordel
for fællesskabet.
Godt valg! /Johan

Som ny repræsentant i en
gammel fagforening har jeg
virkelig fået øjnene op for,
hvad den har af betydning
for os studerende, vores
fællesskab, velvære og
ikke mindst rettigheder på
arbejdsmarkedet. Det kan
dog være vanskeligt at
navigere i vores organisation
og det er noget jeg gerne
vil være med til at forbedre,
så vi får et endnu mere
gennemsigtigt FADL. Det
kommende foreningsår
bliver særligt interessant,
idet 2021 byder på
overenskomstforhandlinger.
Her ligger en stor opgave i at
sørge for at alle medlemmer
bliver hørt og bidrager til
de krav vi stiller over for
arbejdsgiver. Den opgave ser
jeg frem til at være med til at
løfte.
Med ønske om et godt valg
til alle
Josefine Darket

Overenskomstforhandlinger
Overenskomstforhandlingerne
i 2021 kommer til at fylde
meget i det kommende
foreningsår. Jeg har
været formand for
Overenskomstudvalget i
2 år og jeg vil gøre alt for,
at vi får det bedst mulige
resultat. Jeg har tidligere
erfaring med at forhandle fra
overenskomstforhandlingerne
i 2018 og kender derfor til en
masse om forhandlingsteknik
og arbejdsret.
Gentofte-sagen
Ja, du har måske hørt om
den, men hvis ikke så får du
lige en hurtig beskrivelse her.
Et lægevikarhold på Gentofte
hospital, blev fra den ene
dag til den anden ansat på
SPV-overenskomst på trods
af, at de laver lægefaglige
opgaver, som at skrive
indlæggelsesjournal, tjekke
FMK og vurdere EKG. Jeg står
til en hver tid klar for at hjælpe
mine medstuderende når
deres arbejdsvilkår forringes
og jeg vil gøre alt for at vi får
løst Gentofte-sagen
Overenskomstforhandlinger
Ja den står på igen. Jeg
kan nærmest ikke sige nok,
hvor vigtigt det her er. Uden
FADL’s overenskomster ville
vi have markant dårligere
arbejdsvilkår.
Tak fordi du tager dig tid til at
læse de her tekster.
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Linnea Gerdes
11. semester

Mads Koch
12. semester

Magnus Gibson
6. semester

Malou Tholin
6. semester

Kære medstuderende

Kære alle medlemmer

VÆR HILSET KÆRE MEDSTUDERENDE

Kære medstuderende!

Jeg stiller op til
repræsentantskabet for sjette
gang, i håb om fortsat at
kunne lave et arbejde, der
gør vores fælles studie, til
det bedst mulige. Igennem
de sidste to år har jeg siddet
som formand i København.
Det har viden en tid med
mange vellykkede projekter,
men også med mange
udfordringer – nogle af dem
står vi fortsat over for.

Jeg genopstiller til FADLs
repræsentantskab efter et år
væk fra posten.

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 starte med at takke
jeg for at tage tid læse
opstillingerne og stemme. Det
er på grund af jeres stemmer
at jeg i år kan genopstille til
FADLs repræsentantskab.

Vi står med et faldende
medlemstal i FADL og det
er et helt grundlæggende
problem for vores fælles
fagforening. Uden jer, er det
simpelthen ikke muligt at
lave det arbejde, vi laver.
Der er ingen tvivl om, at
medlemsrekruttering kommer
til at være mit fokuspunkt
dette foreningsår bl.a. ved at
sørge for, at I som medlemmer
føler jeg inddraget og ved,
hvad FADL kan gøre for jer.
I Vagtbureauet har vi haft
en kæmpe tilslutning under
COVID-19, det skal I have
tak for. Det har gjort, at
medicinstuderende som
arbejdskraft er kommet
endnu mere i fokus og fortsat
kommer til at være det. Vi
skal tage jeres inputs som
vagttagere med i denne
udvikling, således det fortsat er
attraktivt at arbejde for FADLs
Vagtbureau og man fortsat
kan udvikle sig.
Tak fordi, I deltager i valget,
Linnea Gerdes

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

I forbindelse med mit sidste år
på studiet ønsker jeg at bruge
den sidste tid på den forening
jeg har været en del af så
længe, og har lagt så mange
timer i i løbet af studietiden.
Planen for mit kommende
foreningsår er simpel:
1)Jeg sad med ved bordet
i 2018 da vi sidste gang
forhandlede overenskomst,
og som en af de sidste fra
den tids forhandlingsteam
er det min glæde og pligt
at stille de erfaringer jeg har
gjort mig til rådighed for det
kommende hold. Navnlig
for de universitetsansatte,
men også for alle andre der
gerne vil have et input og en
kammeratlig hånd.
2)Bestyrelsesarbejde.
Inden jeg tog min orlov
fra foreningen sad jeg
med i bestyrelsen i en
introduktionsposition. Jeg
indleder mit 4. år som
repræsentant for foreningen
og mener at have meget
byde ind med, men samtidig
en ydmyghed i gerningen.
Vigtigst af alt så skal i stemme
i repræsentantskabsvalget,
næstvigtigst at stemme på
gode kandidater, jeg kunne
for eksempel være én af dem!
Bedste hilsner
Mads

Jeg vil forsøge at holde
min opstillingstekst kort og
overskuelig:
Jeg er en FADL-ildsjæl og
jævnt erfaren repper. Jeg vil
i det kommende år gøre mit
ypperste for at varetage jeres
interesser og fortsætte mit
politiske arbejde, især som
aktiv i UniversitetsAnsattes
Udvalg. Forhåbentligt kan jeg
med jeres mandat være en
stærk karakter og fanebærer
ved det kommende års
overenskomstforhandlinger.
Med ønske om et godt
valg,
Magnus

I mit første år som en
del af Københavns
repræsentantskab, overtog
jeg formandsskabet
i det nationale
medlemsfordelsudvalg. Jeg
har derfor primært haft fokus
på vores igangværende
genforhandlingen af
vores forsikringsaftale med
Tryg – en sag jeg glæder
mig til at få fuldt til helt
til dørs i det kommende
repræsentantskabsår.
Udover forsikringsforhandling,
er det medlemsfordele jeg
brænder for. Jeg vil gerne
gøre FADL til en endnu mere
attraktiv fagforening. FADLs
skal være en fagforening
der både støtter jer på jeres
arbejdsplads, skaber et socialt
fælleskab og har stærke, og
brugbare medlemsfordele.
Jeg håber i vil give mig
muligheden for at løfte
denne opgave, og forsætte
med arbejde for at FADL
står stærkt og støtter alle
dets medlemmer med deres
problemer – små som store.
Med ønske om et godt valg
til alle,
Malou Woldbye Tholin

Repræsentantskabsvalg 2020
Marie Glad
7. semester

Mikkel Holm
Forsker efter 8. sem

Kære medstuderende

Kære medstuderende

Så er det igen blevet
tid til valg af FADL’s
repræsentantskab. Mit navn
er Marie og jeg genopstiller
til FADL’s repræsentantskab,
da jeg gerne vil stille min
arbejdskraft til rådighed.
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.

Hvis det føles lidt som om at
livet er en test, og hvis du
kun møder modstand på din
vej, ved du jeg stiller op med
hele mit band og holder fest fordi jeg ved at du vil gør det
samme for mig.
Er du blevet hustlet, har du fået
dit hjerte knust - ville jeg bede
tossen pænt om at gå sin vej.
Tag dig med ud i byen for at
glemme det hele og få en sjus,
for jeg ved at du ville gøre det
samme for mig.

FADL er mange ting,
men det er ikke altid helt
gennemskueligt for den
enkelte medicinstuderende,
derfor er det vigtigt for mig,
at vi er med til at forbedre
de studerendes vilkår og
rettigheder. Det er vigtigt, at
vi får skabt et bedre og mere
forståeligt råderum for den
medicinstuderende i en ellers
kaotisk offentlig sektor. Jo flere
vi står sammen, jo stærkere og
jo større indflydelse har vi.
De bedste hilsner
Marie

Jeg ved at vi to kan gå
igennem ild og vand, og jeg vil
elske dig til verdens ende.De
sagde det ville gå galt for os stik imod alle odds -der står vi
her, baby, langt om længe.
Er det stadig dig og mig?

Moisés Zdunek
9. semester

Morten Fiil Leth
8. semester

Mit navn er Moisés,
og jeg genopstiller til
repræsentantskabet,
hvor jeg igennem 2 år
har engageret mig i
overenskomstudvalget, der
behandler SPV- og VT-sager,
og i FADL’s Forlag, hvor jeg er
bestyrelsesnæstformand.

Kære medstuderende.

ERFAREN REPRÆSENTANT I OKFORHANDLINGER
I 2021 begynder
overenskomstforhandlingerne
mellem FADL og regionerne,
hvor din løn og arbejdsforhold
bliver endevendt.
Pga. medlemskab af
overenskomstudvalget er jeg
meget velorienteret i store
og små problemstillinger for
SPV’ere og VT’ere. Desuden
er jeg også detaljebevidst og
ofte den i FADL København,
der finder små juridiske
huller, hvad jeg mener er et
stort bidrag i forhandlinger,
hvor ét ord i aftalen kan
have enorm betydning.
Der er brug for erfarne og
grundige repræsentanter i
forhandlingerne, og jeg har
brug for din stemme for at
fortsætte.

Jeg har tidligere erfaring
fra foreningslivet gennem
Rusvejledningen,
Studenterklubben, Egmont
Indkøbsforening mm, men
jeg har endnu til gode at gå
den mere politiske vej. Derfor
glæder jeg mig meget til at
prøve kræfter med dette.

MINDRE POLITISERING AF FADL
I år har FADL arbejdet på
forskellige politiske udspil
(”FADL mener”). Jeg mener,
at FADL skal være ekstremt
varsom med at have
officielle holdninger, selvom
de er fornuftige, når de går
ud over vores studie- og
arbejdsforhold. Der foreligger
fx udkast til holdninger
til antibiotikaresistens og
skattefradrag til børns
idrætskontingenter (!), som jeg
mener går langt ud over hvad
FADLs formål er. FADL er ikke
et lægevidenskabeligt selskab
eller et politisk parti.
Bedste hilsener

Mit navn er Morten, jeg er
25 år gammel og går på 8.
semester. Jeg har længe
gerne ville prøve kræfter
med fagforeningslivet og har
endelig fået tid og mod til at
dedikere mig til det.

Som de fleste andre vil jeg
gerne kæmpe for de bedst
mulige vilkår for os som
medicinstuderende. Derfor
passer det perfekt, at der
i det kommende år skal
forhandles overenskomster.
Jeg har tidligere siddet i
forhandlingssituationer med
store virksomheder og tror, at
jeg kan bidrage relevant til
kommende forhandlinger.
Fagforeninger er langt hen ad
vejen det, der har gjort vores
arbejdsmarked til det, det er i
dag. Det skal vi ikke glemme
til trods for, at fagforeninger
ikke længere bliver tilskrevet
samme værdi som tidligere.
Derfor vil jeg kæmpe for at
holde en høj tilslutning til FADL,
da det er denne tilslutning,
der åbner muligheden for at
kunne ændre ting på et større
plan.
Venlig hilsen
Morten Fiil Leth

Repræsentantskabsvalg 2020
Niels Bjørn Dalsgaard

12. semester

Peter Schaldemose
7. semester

Rasmus Bo Lindhardt

10. semester

Sune Holm Hansen
10. semester

Kære medstuderende

Kære alle

Kære Medlemmer

Kære medstuderende

Jeg stiller for sjette gang op til
FADLs repræsentantskab med
et ønske om fortsat at arbejde
for vores lokale kredsforening.
De sidste fem 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.

Jeg stiller op til FADLs
repræsentantskab for anden
gang.

I en verden hvor man skal
være eliteløber for at få lov
at tage blodprøver med et
lyssværd, eller man i jagt på et
studiejob pludselig står 8 timer
i et podetelt med fuld ISO, har
der aldrig været mere brug for
en stærk fagforening.

Jeg stiller op til
repræsentantskabet for første
gang, da jeg igennem mine
år på studiet har set hvilket
stort stykke arbejde FADL og
vores repræsentanter gør.
Denne indsats vil jeg gerne
være en del af. Jeg går
på 10. semester (før 9.) og
planlægger stadig at være
studerende de næste par år.

Mit mål er, at Forlaget forbliver
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

Det gør jeg fordi jeg gerne
vil være med til at skabe
de bedste forhold for de
medicinstuderende. Det
kræver et stærkt FADL - og
et stærkt FADL er en forening
med stor medlemstilslutning!
Vi har desværre igennem
en række år set, at færre
studerende melder sig ind.
Det er en problematisk
tendens, som i sidste ende
kan betyde, at FADL ikke
længere kan understøtte og
sikre de gode overenskomster,
den juridiske bistand og de
medlemsfordele, som i dag
kendetegner foreningen.
Derfor vil jeg kæmpe for at vi
gør det endnu mere attraktivt
at melde sig ind i foreningen.
Det skal ske ved at styrke
medlemsfordelene, så det
simpelthen ikke kan betale sig,
IKKE at være medlem.
Samtidig skal det undersøges,
hvad der er årsagen til,
at tilslutningen til FADL er
dalende: Er det besværligt
at melde sig ind? Føler
man at FADL ikke gør nok
for de studerende? Er
medlemsfordelene ikke
kontingentpengene værd?
Uanset hvad det er, så skal
det afdækkes, så foreningen
kan adressere problemerne,
og vi sammen kan styrke
fællesskabet, og skabe en
endnu mere attraktiv forening
for os studerende.
Mange hilsner
Peter Schaldemose

Som medicinstuderende er vi
heldige at have netop dette
i FADL, og dette især grundet
de stærke og engagerede
kræfter der står bag arbejdet repræsentantskabet.
Efter i flere år at have set
repræsentantskabets flotte
arbejde, og lige så flotte
resultater, er jeg selv blevet
klar til at lægge mig i selen
og give en hånd med. Jeg
brænder især for det jeg
anser som fagforeningens
kerneopgave: At sikre
de bedst mulige arbejdsog lønforhold for vores
medlemmer, høje som lave.
Året er det helt rigtige, da vi
nærmer os OK21 - og jeg er
klar til at starte arbejdet nu.
Med ønsket om et godt valg!
Rasmus Bo Lindhardt

Vi står lige nu i en tid som
sjældent set, hvor det kan
være hverdag at undervisning
aflyses eller man efterlades
alene under klinik. Jeg
vil gerne arbejde for, at
os studerende ikke bliver
glemt i denne tid. Vi skal
alle sammen have et lige så
godt, dog måske alternativt,
uddannelsestilbud, som dem
der kom før os, og dem som
kommer efter.
Jeg synes derfor, det er vigtigt,
specielt i disse COVID-19 tider,
at FADL fortsætter sit arbejde
for konstant at forbedre vores
vilkår på uddannelsen, da vi
igennem FADL i fælles front
kan sørge for at blive hørt.
Som bidrag til repræsentantskabet kan jeg give mit
gåpåmod og min stædighed
til at få vores vilkår tilbage på
bordet samtidig med, at jeg
kan trække på de erfaringer,
jeg har gjort mig igennem
snart 5 år på studiet.
De bedste hilsener
En håbefuld bornholmer

Repræsentantskabsvalg 2020
Søren Christiansen
10. semester

Thomas Thursø
7. semester

Ulrik Nielsen
9. semester

William Wendler
9. semester

Kære medstuderende

Kære medstuderende

Kære medstuderende.

Kære medlemmer

Vi er så heldige at studere på
landets sandsynligvis bedste
uddannelse.

Jeg genopstiller til FADL, fordi
jeg igen gerne vil være DIN
repræsentant og arbejde
for de bedste resultater i de
kommende overenskomstforhandlinger i 2021.

Så er det atter blevet tid til at
stemme, der er både nye og
gamle ansigter - jeg er selv
blandt de nye, men har siddet
i jeres sted i 6 år nu.

Tiden er mærkelig. Corona
har ændret utroligt meget
på vores hverdag, både som
privat personer, studerende
og på vores arbejdsmarked.
Det har også haft stor
indflydelse på dagligdagen
som repræsentant i FADL.
Dog er meget stadig opnået
igennem året, flere hundrede
nyuddannede VT’ere og
SPV’ere, en lovfast øgning
af fribeløbet til alle der har
arbejdet i beredskabet,
øget fokus på at vise hvad
de lægestuderende kan i
sundhedsvæsenet, et nyt
udspil der skal hjælpe til med
at skabe det gode kliniske
ophold og meget mere. Det
er ting jeg synes vi kan være
stolte af.

En af de mange grunde til
dette er at vi, meget unikt for
en uddannelsesinstitution, har
vores egen fagforening der
kæmper vores sag både dag
og nat.

Fungerer som et talerør for
de studerende. Om det er
et politisk budskab, som set
i transportsagen, hvor en
arrangeret kollektiv cykeltur til
Køge, var med til at få fornuft
tilbage på dagsordenen på
vor kære Christiansborg. Eller
om det er at gå i dialog med
KU for at sikre kvaliteten af
uddannelsen.

Hvorfor?
Som formand for
lægevikargruppen har jeg det
seneste år arbejdet for at sikre
lægevikarernes og de
simulationsansattes rettigheder
i arbejdslivet bl.a. Ortkir-sagen
på Gentofte og Boligsagen
med Region Sj. Alt sammen vil
jeg med din stemme videreføre
i det kommende FADL-år.
Som udvalgsformand har
jeg forberedt overenskomstforhandlingerne i ‘21. Det
bliver et skelsættende år for
især vores lægevikarer. For
mig har det unikke fællesskab,
vi kender som FADL, været
vigtigt at forstærke både lokalt
som lokalbestyrelsesmedlem
og på tværs af byerne som
hovedbestyrelsesmedlem.
Jeg oplever, at vi er blevet
tættere imellem byerne
selvom COVID-19 har adskilt os
herhjemme.

Arrangerer gratis faglige
kurser som supplement til
undervisningen, især til de
kandidatstuderende, der
klæder den studerende på til
livet som læge.

Med din stemme
FADL har brug for kontinuitet i
formandskabet til overenskomstforhandlingerne, og derfor
stiller jeg op igen. Jeg vil følge
sagerne til dørs!

Kort og godt gør FADL mange
ting der er til alles gavn,
hvorfor det i min optik er
noget vi alle i fælles solidaritet
burde støtte op om.

Jeg vil sørge for, at din
stemme bliver hørt, når vi går
til forhandlinger om vilkår og
lønninger – jeg vil sørge for, at
DU ved præcist, hvad FADL gør
for dig – jeg vil VORES FADL, hvor
de studerende bliver hørt og
respekteret på universitetet og
på arbejdsmarkedet.

FADL gør mange ting der
hjælper alle studerende, bla:
Forhandler overenskomster der
sikrer arbejdsvilkår, rettigheder,
løn og diversitet for de mange
relevante studiejobs der er
mulighed for at tage som
medicinstuderende hele vejen
igennem studiet.

Jeg ønsker med mit arbejde
i FADL, at kæmpe for at hver
enkelt kontingentkrone bliver
brugt på at gøre livet som
medicinstuderende endnu
bedre. For derigennem bliver
vi sammen bedre læger.

Tak for din tid og fortsat god
læsning!
Thomas Tursø-Finnich

Næste år er det tid til
overenskomstforhandlinger,
der omfatter alle
medicinstuderende ny som
gammel. Forhandlingerne
lægger fundamentet for
vores vilkår - jeg vil kæmpe
for, at vi alle står bedst muligt
stillet, og ikke ender i sager
som bl.a. Gentofte Ortkir, der
ændrede overenskomsten
for et lægevikarhold til
SPVoverenskomst.
FADL kæmper også små
sager, som nogle gange ikke
altid bliver formidlet ordentligt
ud til medlemmer. Det vil jeg
bidrage endnu mere til og
sørge for, at både store og
små bliver mere transparente,
så I ved hvor jeres
kontingentpenge går hen.
Dem der kender mig godt
ved, at jeg aldrig går ind i
noget uden at give 100% af
mig selv, og jeg håber på, at
I vil give mig chance for at
vise det til jer gennem mit
arrangement som FADLrepræsentant. Husk det er
vores ret at stemme så brug
den!
Ulrik Nielsen

Jeg trådte til som formand
for FADL hovedforening i maj
i år, og mit fokus for næste
år vil derfor meget være på
det nationale arbejde. Jeg vil
kæmpe for en endnu mere
samlet forening, for det er når
vi, alle medicinstuderende i
landet, står sammen, at vi for
alvor kan gøre en forskel.
Et stor opgave for næste
år vil være de kommende
overenskomster, OK21. Vi
skal her sikre at vi får forhandlet gode arbejdsvilkår hjem,
så man trives på arbejdsmarkedet.
Tak fordi i er medlemmer, der
er brug for at vi står sammen.
Med ønske om et godt valg
til alle.
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REDAKTIONELT

Hinsides Horoskoper
Skrevet af: Et sort hul.
Fra det hinsides taler stjernerne. Trods nogle stjerner
er døde og udbrændt for længst, kan vi stadig se deres
lys fordi universet bare er fjollet stort. Noget med lysår
og at dit ansigt ikke kan forstå, hvor stort det er. MEN!
Trods de er udbrændt for længst, rammer deres lys netop
midt i sandheden af din uge.
Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du savner floor. Du savner at få en albue og fremmede
menneskers sved i ansigtet. Det hele skal nok blive godt
igen, og før du ved af det er du fluks tilbage på klubbens
toilet med shandyPB-ånde og bræk i svælget. Klubben
savner også dit bræk.
Fisken
19. feb. - 19. marts
Du har været lidt uheldigt og fået dig en helt almindelig
forkølelse. Plain-old-sucks-a-lot-sniffles. Trods ca. 3-4
rungende negative coronatests får du stadig blikke som
var det dommedag der stille og roligt løber ud af næsen
på dig. Du overvejer at lave et nyt tøjmærke med en ’testet
negativ indenfor de sidste 48 timer t-shirt’ (slef også en
lille crop-top). Stjernerne siger at de ville støtte det 100%
i løvens hule.
Vædderen
20. marts - 19. april
********
Tyren
20. april - 20. maj
Dit sædvanlige hidsige temperament kommer til sin ret
i denne uge. Du ser en ældre dame hoste forsigtigt i sin
hånd, og går helt bananas over mængden af uvidenhed
omkring det mikrobiologiske mareridt vi lever i lige nu.
HVOR SIDDER ALBUEN, INGE!? Derefter tager du til ravefest på kolle og snaver med opvaskebørsten. Stjernerne
foreslår, at du laver lidt mindfulness.
Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du finder ud af, at satanisme faktisk kan noget. Ikke helt
overbevist drager du til Bagsværd for at deltage i ofring
af et gedekid (tak til facebook). Ved duften af nedbrændte
stearinlys og lyden af det første spæde bæ-æ-æ-æh fra
geden er du SOLGT. Måske har du en dyster periode.
Måske du hader geder. Stjernerne lader dit hjerte fortælle
dig sandheden.
Krebsen
21. juni - 21. juli
Det går pisse godt med læsningen. ’Jamen, jeg er jo
bagud?’ ’Jeg har ikke forberedt mig til SAU?’ ’Hvad er en
forelæsning?’ Visse-vasse siger stjernerne. Det eneste du
er bagud med, er Netflix. OG DISNEY PLUS FOR FICKING
SAKE. Det er tid til selvforkælelse, og eksamen løber jo
ingen vegne.

Løven
22. juli - 22. aug.
Din uge kommer til at være et langt maraton af snacks. Du
har fået en funktionel gastric bypass, og kan denne uge
ikke indtage meget andet end kolibri-portioner. Stjernerne
foreslår M&Ms, cashewnødder og snackpølser (dem fra
Gøhl, altså). Der er intet alternativ til cashewnødder.
Uden cashewnødder kommer du ikke igennem denne
uge. #truth
Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Elementet for jomfruen er som bekendt jord. Din tid, dit
liv og din omgangkreds bevæger sig så hurtigt, at du har
brug for at blive ’grounded.’ Kontakt til naturen og alt det
der shit. Stjernerne foreslår mere kontakt med jord. Det
behøver ikke være natur, det er overvurderet og kan slå
dig ihjel. Jord er tilgængeligt og vil give dig spirituel ro.
Find en park og stik fingrene i jorden. Just do it.
Vægten
23. sep. - 22. okt.
Nok er hele verden optaget af Covid-19, men vi skal altså
ikke glemme turberkulose. Er du sikker på, at du ikke
har tuberkulose? Den træthed du har oplevet de sidste
par måneder kan skyldes tuberkulose. Eller mangel på
d-vitamin og social understimulation. Stjernerne er ikke
sikre, men det er klassisk for vægten.
Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Som vanligt går alting ekstremt godt. Du er immun for
corona (på den ene eller anden måde, mæhæ), dine
neglebånd er on fleek denne uge og dine armhuler dufter
fantastisk. Stjernerne hader dig stadig og du bør tage dig
i agt for den næste solformørkelse.
Skytten
22. nov. - 20. dec.
Som du nok ved, er skyttens element ild. OG DU ER ILD
DENNE UGE. Du bruger dog din gejst og energi på at
argumentere med nationen på fjæs og reddit. Stjernerne
foreslår at dirigere din nyfundne diskussionslyst hen på…
Tja. Nej ved du hvad, bare gå amok på nationen og fortæl
dem noget om vacciner. #studmedkrigeren
Stenbukken
21. dec. - 19. jan.

Du får eksistentiel angst, da du opdager, at der findes
et 13. stjernetegn: SLANGEHOLDEREN. Ikke nok med
at dette Slytherin-agtige stjernetegn ligger tæt på
dine gode venner (skytterne og skorpionerne), er
du også i tvivl om alle dine forudsigelser har været
løgn. Stjernerne har været opmærksomme på Malfoy
i klubben, og han/hun ændrer intet. Du er stadig
Hufflepuff, og så kan det jo være lige meget.

