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1. Formalia 
a. Valg af dirigent 

Mads H 
b. Valg af referent 

Niels Bjørn  
c. Valg af SoMe ansvarlig 

Linnea 
d. Godkendelse af referat (KKR3)* 

Godkendt med rettelser: KåreàKaare, UrtàUrd 
e. Godkendelse af dagsorden 

Snackansvarlig afprøvning af en valgsystem foreslået af Kaare. 
 

2. Temadiskussion 
Ossian beretter, se bilag for de enkelte oplæg til diskussion. 

a. Studiestress og trivsel 
Kommentarer: Linnea og Claas: studieundersøgelse se bilag. 
Overordnet: Stress og angst er steget. Mange oplever psykiske problemer 
under studiet. Dem, som oplever psykiske problemer, har dårlige frem-
drift.  
Psykolog Jesper studenterrådgivning: Der har været halvt års ventetid til 
psykolog-samtale. Arbejder med forebyggelse af frafald+mistrivsel ift. ef-
fektmål. Uddanner mentorer i pusterummet. 
Medicinstuderende: 100 studerende om året. ”Vilkårene”/”rammerne” 
på studiet er årsagen til stress. Kritik af selve studiets opbygning, undervi-
sere, osv Vilkår, som bl.a. Er med til at gøre de studerende stressede (ek-
sempler): - Der bliver ikke gjort noget ved klager - Ansvar for egen læring - 
Ingen pensumlister - Undervisningen er ikke vigtig for underviserne - Krav 
om forskning - De andre studerende har det ikke svært.. Stress, angst, 
tristhed, depression altså kæmpe lidelsespres– få justeringer ift. studiead-
færd plejer at virke hurtigt. Faglig og social integration.  
Lignende billeder i Odense, Århus, Aalborg – dog i mindre grad end Kbh.  
 
Beslutning: næste gang til studieundersøgelse, bør man have ”årsager” 
til, at man er stresset/dårlig trivsel. 
 

b. Mentorordning 
Bruges i andre studiebyer.  
Kommentarer: Jesper: via faglig og social integration kan man løfte 
trivslen. Der er en effekt af mentor-ordning. Pusterummet er meget fo-
kuseret på det sociale. 
FADL kan godt tilvejebringe koncept til mentor-program, kan trække på 
viden fra lægeforeningen. Gruppe-mentoring er vejen frem.  
Der er ikke langt imellem bachelor-studerende og kandidat-studerende, 
så måske er det bedre at have mentorer på læge-niveau? 
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Mentor-programmet skal være gennemgående i hele studiet.  
Bliver det forvirrende med endnu en mentor-ordning? Er det kun FADL-
medlemmer? 
 

c. Eksamenshåndterings kurser 
Kommentarer: Er det med til at øge stressen eller sænke stressen? Se-
bastian beretter om kurset i Odense: både mediciner og kiroprakterer i 
alt 120 pladser – stor tilfredshed blandt deltagere.  
En medicin-studerende afholder kurset.  
 
Beslutning: Odense kan sende oplæg til Kbh. Med hjælp fra studenter-
rådgivning. 
 

d. Eksamensforberedende kurser 
Kommentarer: Sebastian beretter: Odense har undervisning til de store 
tunge faglige blokke f.eks. bevægeapparatet, hjerte. Over 50% af årgan-
gene deltager. Medicinstuderende er betalt for at undervise. Brugerbe-
taling 45 kr. åben for FADL-medlemmer først og herefter ”de reste-
rende”. Der er ikke SUPKU eller ASPIRI i Odense.  
Psykolog Jesper: Der er mere behov for et eksamenshåndteringskur-
sus/studieteknikkursus. Altså kurser som forbereder studerende på 
håndtering af stressede situation. Altså hvordan undgår man at komme 
ud i en situation af at være stresset.  
 
Man skal have et kursus i, hvordan man undgår de pressede situation el-
ler håndterer de pressede situationer. 
Kan man lave en blanding af de to kursusformer? Altså et kursus hvor 
man får studieteknik sammen med, hvad er det vigtigste pensum? Så 
undgår man en uoverskuelig hverdag, hvor man oversvømme. 
 
Jesper: Der er kæmpe potentiale til at løfte studietrivsel med få midler. 
Det drejer sig om: Hvordan bliver man en dygtig studerende?  
Igangsat samarbejde med studenterrådgivning og pro-dekanen.  
 

3. Nye initiativer i marts, april og maj* 
Opfølgning på diskussionen fra KKR3. Der er to arrangementer i støbe-
skeen: 1) Feltkontor med Betina. 2) Madarrangement med kogebogsfor-
fatter Emma Martiny. I bilag forefindes en liste over mulige arrangemen-
ter, der ønskes at repræsentantskabet tager stilling til disse, samt en kort 
brainstorm omkring nye idéer. 
 
Idéer: 
Eksamensmadaften:Ossian 
Reminder-brunch: Urd 
Puste æg arrangement: Urd 
Bezzerwizzer-aften: Mads og Andrea 
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Petanque mesterskab: Kristian og Malthe 
Vin smagning og whiskey smagning: Malthe, Clara 
Forskningskursus: Sofie og PUFF 
Nytteetik/pligtetik og etik i lægegerning: Claas evt. samarbejde med 
COGITA 
Lån og spar bank: gratis bif-tur 150 stks. Tobias 
Tema aften: hvad rør sig/Schiøttminister: Mads Koch 
Shelter-tur til Amagerfælled 
Bogklub: Malthe, Kaare og Annerita 
 
Beslutning: Det besluttes af dem, som er skrevet på de enkelte arrange-
menter, rykker på det inden næste KKR. 
 

4. Forslag til kredscirkulære nr. 8: Kritiske revisorer 
Cirkulæret har været sendt i høring hos vores kritiske revisorer der ikke 
har vendt tilbage. Der ønskes en diskussion om cirkulæret samt evt. æn-
dringer inden det indstilles til repræsentantskabet.  
Se forslaget bilag. 
Kredscirkulæret er helt nyt. 
Beslutning: Cirkulæret bliver rost og vedtaget uden ændringer.  
 

5. Studiestartskursus 
Beslutning: Følgende deltager til studiestartskursus: Katrine Thomsen, 
Clara, Eva, Tue, Christian B, Niels Emil.  
 

6. De 38 specialer 
Der ønskes en holdningstilkendegivelse af om hæftet kun skal udkomme 
på tryk eller også være tilgængeligt online. 
Ved Tobias. 
 
Kommentarer: Det er sammen med kittelkort et godt rekrutteringsgrund-
lag. Der er blevet brugt for mange penge og for meget tid på bladet til at 
gøre det gratis online. Tidligere FADL-reppere kan jo bare hente det, hvis 
de vil have det. 
Alternativt: yngre læger kan købe nogle stykker til deres medlemmer.  
Forslag: man kan evt. printe en side fra bladet, hvorved at man får en 
smagsprøve på bladet à incitament til at blive medlem for at få bladet. 
Beslutning: Vi gør ikke bladet online – det skal stadig være eksklusivt 
endnu, hvorfor vi holder det på print. Dog vil i fremtiden bør man arbejde 
henimod at gøre bladet online. 
 

7. Status/evaluering af rusintro 
Mundtligt på mødet. 
Ved Claas.  
Kommentarer: 
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Det går godt, når vi har fået dem over. Problemet er, at vi ikke får hele 
holdet med.  
Skal man møde dem flere gange? – fx SPV-kurset på modul C.  
Brug rusvejlederne.  
Kunne man koordinere med CAMES?  
Skal de have prøve-periode? 3 gratis måneder. 
Beslutning: 
Sig til tillidsrepræsentant, at de skal arbejde for rekruttering. 
 

8. FADLs vision 
Ved Linnea à punkt under meddelelser. 
Der er møde til nationaldag. 
 
Kommentarer: Samdriftsaftaler er ved at blive revideret.  
 

9. Fastelavn 
Ved AFU. 
Kl. 15.00 – 18.00. 
Udklædning er obligatorisk.  

 
10. Støtteansøgninger* 

Der er brugt 0 kr. af de budgetterede 70.000 kr. for 2018. 
a. GO – medicinstuderende med interesse for gynækologi og ob-

stetrik. 
Søger om 4.250 kr.  
Forslag: 1625 kr., 2000 kr. 
Beslutning: 2000 kr. 

b. Donaid IMCC 
Søger om 1.500 kr. 
Forslag: 1.500kr, men arrangementet skal afholdes i Kbh. 
Beslutning: 1.500kr, men arrangementet skal afholdes i Kbh. 

c. Pusterummet 
Søger om 25.000 kr. 
Forslag: 25.000 kr., 17.000 kr., 10.000 kr og 0 kr. 
Beslutning: 10.000 kr. 

d. Collaborative Association of Life Science Students (CALIS) 
Søger om 15.000 kr. 
Forslag: 15.000 kr., 3.000 kr. 
Beslutning: 3.000 kr.  

e. Onkologisk selskab for medicinstuderende 
Søger om 1.300 kr. 
Forslag: 
Beslutning: 1.300 kr. 
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11. Styrkelsen af fællesskabet i repræsentantskabet 
Ved Niels Emil.  
Rep-socialisering tidligt efter generalforsamling. 
Film-aften. 
Mad efter fastelavn.  
D.5 maj – mandedag og damedag, så mødes vi om aftenen og holder fest 
à Der kommer planlægningsmøde. 
 

12. Revideret mødeplan* 
Repræsentantskabsmødet (KKR5) d. 7. marts 2018 er blevet rykket til d. 5. 
marts 2018. Derudover foreslår bestyrelsen at repræsentantskabsmødet 
d. 16. maj 2018 rykkes til d. 17. maj 2018 pga. 6. semesters eksamen. 

 
13. Meddelelser 

a. Kredsforeningen (KKF) 
Første. Status på igangværende projekter, herunder de 10 

mål* 
Se oversigt i bilag. 

Anden. Medlemsfordelsudvalget (MFU)* 
Skriftlig meddelelse findes i bilag. 
Generator. Hjemmesiden bliver opdateret. 

Tredje. Kursusudvalget 
Ansat undervisere. Ida er blevet sat i gang. 

Fjerde. Arrangements- og foredragsudvalget (AFU)’ 
NIL 

b. Tillidsrepræsentanter (TR) 
Nyt cirkulære på vej. 

c. FADL Københavns Vagtbureau (KVB) 
Det går strålende med gode resultater. 
Der kommer tema dag for bestyrelsen f.eks. ventilatøren. 
Datalovgivning – lønbilaget skal ud. 
Problem: der er flere, som tager vagter udenfor vagtbureauet. 

d. Hovedforeningen (HF) 
Første. HB formand 

Se bilag. Torben Conrad stopper d.30/6.  
Anden. KKFs HB-medlemmer 

NIL 
Tredje. Nationalt Medlemsfordelsudvalg (nationalt MFU)* 

Skriftlig meddelelse findes i bilag. 
Fjerde. Overenskomstudvalget (OU)* 

Udsendt som særskilt bilag. 
Femte. Lægevikargruppen (LVG) 

NIL 
Sjette. Universitetsansattes Udvalg (UAU) 

NIL 
Syvende. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU) 
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Deadline for SAMS -  den lille orange. D.1 april. 
Ottende. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)* 

Skriftlig meddelelse findes i bilag. 
e. FADLs Forlag 

Skriftlig meddelelse findes i bilag. 
f. Andre-as meddelser: Lægeuddannelse i region Sjælland faciliteret 

via KU. Det skal være frivilligt, og der skal være goder ved det. 
Studenterhuset lukker. Altså mange spørgsmål i den forbindelse: 
fester, køkkener. Vi har arkiv i kælderen. Der er asbest på 2.sal. 
Ida har lavet ”dos and don’ts” for SoMe. 

 
14. Snackansvarlig 

Tobias og Benson 
 

15. Eventuelt 
På næste rep-møde skal diskuteres, hvorvidt kandidat-reception skal af-
holde.  
 

16. Mødeevaluering 
 


