
Tidligere erfaring
Min erfaring tæller 
maksimalt bestyrelse i 
elevråd på gymnasie-
niveau, men satser stærkt 
på at få det med de 
øvrige repræsentanter!

Mærkesager
1. Arbejdsforhold på vikar-

hold
2. Uddannelsespolitik

Bidrag til FADL
Til mine kære med-
studerende,

Savner du også en yngre 
repræsentation i din 
fagforening?

Repræsentation af en 
der stadig er tvunget til 
at bruge engangstøj på 
Herlev.

Repræsentation af en 
med kampgejst for, at 
lægestudiet for nu og i 
fremtiden skal forblive det 
bedste studie i verden.

Jeg hedder Alexander 
Bromand Geisler (21), 
går på 2. semester, og 
jeg håber du deler min 
opfattelse af, at der skal 
flere yngre ind i FADL’s 
repræsentantskab. Jeg 
ville elske at tage opgaven 
på mig, og garanterer at 
en stemme på mig vil være 
en langvarig og frugtbar 
investering.

Tidligere erfaring
Jeg stiller op til FADLs 
repræsentantskab for 4. 
gang, og det er således 
med en masse erfaring og 
ønske om at viderebringe 
viden, at jeg i år ønsker 
at være med i repskabet. 
Tiden i FADL har hidtil 
været spændende og 
lærerig, og jeg glæder 
mig til fortsat at arbejde 
med rammerne for FADL 
København.

Mærkesager
1. Styrkelse af vores faste 

arrangementer 
2. God overlevering til 

nye repræsentanter
3. Strikkeklub

Bidrag til FADL
Jeg har de sidste tre år 
været ansvarlig for stort set 
alle sociale arrangementer, 
som FADL har stablet 
på benene, og jeg vil 
fortsat bruge min tid på at 
planlægge og forbedre 
disse. Jeg håber også, at 
endnu flere studerende 
kan nyde godt af dem 
det næste år. Dertil skal 
strikkeklubben selvfølgelig 
bare køre videre.

Jeg vil også gerne 
fortsætte i FADLs 
bestyrelse, som sørger for 
de overordnede rammer 
for hverdagen i FADL-
huset. Jeg synes, at dette 
ansvar er fedt, og jeg 
vil gerne bidrage til, at 
de nye repræsentanter 
i bestyrelsen får god 
opbakning og støtte, når 
de indtræder.

FADL 
Repræsentantskab

valg 2022

Det er blevet tid 
til valg af det nye 
repræsentantskab 
for FADL. 

Læs om alle 
kandidaterne på 
de følgende sider. 

Valget åbner 
lørdag den 15. 
oktober

Du stemmer på 
mit.fadl.dk 

Alexander Bromand Geisler
2. semester

Anna Arendt Blak
11. semester
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Tidligere erfaring
Jeg har gennem 5 
år arbejdet frivilligt i 
udvekslingsorganisationen 
AFS. Her arbejdede jeg 
primært med at styrke 
samarbejdet mellem 
de lokale frivillige i 
organisationen og 
det nationale kontor 
og med at arrangere 
uddannelseskurser 
for både de frivillige i 
organisationen og de 
udvekslingsstuderende.

Mærkesager
1. At gøre forenings-

arbejdet mere 
forståeligt

2. At styrke fællesskabet 
blandt medlemmerne 
i FADL

3. At arbejde med op-
kvalificerende kurser i 
FADL 

Bidrag til FADL
"Sammen bliver vi bedre 
læger" er det første citat, 
man møder på FADLs 
hjemmeside. Hvem vil ikke 
gerne være en del af en 
forening, der arbejder for 
at sikre denne udvikling? 
Som repræsentant for FADL 
vil jeg arbejde for at skabe 
de bedste forudsætninger 
for de studerendes 
læring og dygtiggørelse 
i sundhedsvæsenet, så 
vi alle bliver de bedste 
læger, vi hver især kan 
blive. Men et højt fagligt 
niveau alene skaber ikke 
gode læger. Jeg vil også 
arbejde for at fremme 
et trygt studiemiljø og 
dermed skabe de bedst 
mulige rammer for, at de 
studerende kan bevare 
glæden og motivationen 
på studiet. 

Hejsa!

Tidligere erfaring
Udover at have været 
FADL-repper det sidste 
år, har jeg i min barndom 
været meget aktiv både 
som gymnast, spejder 
og elevrådsformand. 
Frivillighed og foreningsliv 
er derfor noget som 
betyder enormt meget for 
mig - både personligt, og 
principielt. 

Mærkesager
1. Medicinstuderendes 

sociale og mentale 
velfærd

2. Politisk synlighed
3. Arbejdsmarkedsvilkår

Bidrag til FADL
Som repræsentant i FADL 
vil jeg forsøge at bidrage 
med god stemning, 
optimisme og ikke mindst 
engagement i alle de 
mange processer og 
møder som et foreningsår 
byder på. Jeg vil derfor 
fortætte med at stable 
sociale og faglige ting på 
benene. Derudover har 
jeg lige nu pause mellem 
8-9 semester og jeg håber 
jeg kan bruge noget 
af min ekstra tid, på at 
hjælpe med at formidle 
de medicinstuderendes 
holdninger, ønsker 
og drømme i overfor 
politikerne evt. i en 
kommende valgkamp. 
På forhånd tak for at 
stemme - hvis ikke på mig, 
så forhåbentligt på en 
af de andre formidable 
kandidater. 
Godt valg! 

Tidligere erfaring
Gennem de sidste 2 år har 
jeg været kredsformand 
i København og 
bestyrelsesformand i FADLs 
Vagtbureau, og har dertil 
5 års erfaring fra FADLs 
Hovedbestyrelse. 

Mærkesager
1. Videregivelse af 

formandsstafetten 
2. Bedre vilkår for 

forskningsårsstuderende
3. Sikre det bedste 

studiemiljø for alle 
studerende på Panum

Bidrag til FADL
Efter en studietid i FADL 
nærmer det sig stille 
en afslutning for mit 
vedkommende. Det har 
været en fornøjelse at 
repræsentere jer alle 
gennem de sidste 2 år som 
kredsformand, og jeg vil 
bruge dette sidste halve år 
på at videregive stafetten, 
og så vidt muligt sikre, at 
den hårdt optjente erfaring 
ikke går tabt. 

Slutteligt har vi et 
stort projekt med 
forskningsårsstuderende, 
hvor jeg har engageret 
mig dybt. Vi arbejder, 
især, på at øge 
forskningsstipendiatsatsen, 
og dette vil jeg gerne følge 
til dørs. 

Tak for støtten gennem 
tiden, og med ønsket om 
et godt valg

Christian Benson 

Tidligere erfaring
Jeg har siddet i 
repræsentantskabet 
det seneste år, hvor 
jeg har været en del af 
Udannelsespolitisk udvalg 
og arrangements- og 
foredragsudvalget. 
Gennem dette har jeg 
bl.a. haft muligheden 
for at præsentere 
studieundersøgelsen 
for studienævnet, samt 
bidrage til at arrangere 
flere begivenheder.

Mærkesager
1. Bedre trivsel for 

de studerende i 
København

2. Mere medlemsind-
flydelse

Bidrag til FADL
Som ny repræsentant i en 
traditionsrig fagforening, 
har det seneste år givet 
mig indblik i hvor meget 
FADL kan gøre og betyde 
for hverdagen som 
studerende. Jeg stiller op til 
repræsentantskabet for at 
fortsætte de ting, jeg har 
arbejdet med gennem det 
seneste år. 

Jeg vil fortsat arbejde med 
at afholde begivenheder 
for de studerende som 
DHL og julebanko, der kan 
gøre livet som studerende 
lidt hyggeligere og sjovere. 
Jeg vil også arbejde imod, 
at vores medlemmer bliver 
hørt, i hvad de mener. 
Dette er med henblik på at 
sørge for at medicinstudiet 
bliver ved med at være 
Danmarks bedste studie.
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Arendse Ursula 
Teilmann Aalund

5. semester
Cathrine Rask Knøs

4. semester
Charlotte Wikenhauser

9. semester
Christian Suppli Benson

12. semester
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Tidligere erfaring
Jeg stiller op til dette års 
repræsentantskab for 
første gang i København. 
Jeg har i det foregående 
år været forankret i FADLs 
hovedbestyrelse, som 
repræsentant for Aarhus. 
Nu er det dog min tur til 
at repræsentere FADL 
København på bedste  
vis, hvilket jeg håber, du 
vil støtte op om med din 
stemme!

Mærkesager
1. Overenskomster for 

forskning og almen 
praksis

2. Bedre trivsel ved 
at beholde FADLs 
psykologordning

3. Støtte det lokale 
foreningsliv på Panum

For mange er FADL lig 
med gode  og stærke 
overenskomster, hvilket jeg 
mener er en fagforenings 
fornemmeste opgave at 
levere. Desværre halter 
vi efter på to meget 
betydningsfulde punkter 
for de medicinstuderende: 
Forskning og arbejde i 
almen praksis.

Bidrag til FADL
Jeg vil fortsætte 
mit arbejde i FADLs 
overenskomstudvalg og 
hovedbestyrelse med 
øje for, at sikre dette 
bliver en realitet. Så vi 
i fremtiden kan sikre 
ordentlige lønnings- og 
arbejdsvilkår i alle felter af 
arbejdsmarkedet for de 
medicinstuderende.
Sammen løfter vi i flok for 
at sikre at medicinstudiet 
fortsat er verdens bedste 
studie!    Mvh. Helena

Tidligere erfaring
I år er første gang, jeg stiller 
op til FADL, men jeg har 
fra gymnasietiden erfaring 
med lignende arbejde, 
hvor jeg som en del af 
elevrådet og festudvalget 
var med til at give eleverne 
en stemme samt arrangere 
sociale begivenheder og 
fester. Derudover har jeg 
det sidste år været tutor på 
studiet.

Mærkesager
1. Sociale arrangementer
2. Faglige kurser
3. Trivselstiltag

I mine øjne er FADL en 
vigtig forening, der er unik 
for medicinstudiet. Fagligt 
stærke kurser og sociale 
arrangementer er med til 
at gøre det federe at være 
medicinstuderende, mens 
tiltag som psykologhjælp 
og mentorordning er med 
til at gribe dem, der ikke 
altid synes, det er nemt at 
være i. 

Bidrag til FADL
Jeg vil gerne være med 
til at gøre en indsats 
for, at dette gode 
arbejde fortsætter og 
videreudvikles. Vi skal 
være med til at løfte 
hinanden, både når det er 
sjovt, hårdt, spændende 
og træls, og jeg mener, 
at FADL er den oplagte 
forening til at facilitere 
netop dette. 

Tak for din tid!

Tidligere erfaring
Jeg hedder Inbar, går på 
2. semester og har været 
HR formand siden starten 
af 1. semester. Ellers ikke 
meget andet erfaring end 
elevrådet i folkeskolen 
(endnu ;)) Jeg har prøvet 
mig lidt frem og deltaget 
til de sidste mange møder 
med FADL for at sikre mig, 
at det er noget for mig.

Mærkesager
1. Repræsentation af 

bachelorstuderende
2. Fokus på kurser

Bidrag til FADL
Eftersom jeg er i 
begyndelsen af mit studie, 
har jeg ikke haft mulighed 
for at bidrage til FADL 
endnu. Det, som jeg dog 
har lagt mærke til under de 
sidste møder er, at mange 
af repperne som ellers gør 
det virkeligt godt, ikke har 
en chance for at kende 
vores behov og ønsker på 
de tidlige semestre. Denne 
opgave tager jeg på mig.
Derudover har eksamens-
kurserne fanget min 
interesse. Jeg taler af egen 
erfaring, når jeg siger, at 
de kan være det, der 
redder ens eksamen, men 
at de også kan ramme 
forkert. Jeg vil gerne 
arbejde for, at de altid er 
en god investering af ens 
læseferie.

Tidligere erfaring
Jeg har gennem de 
seneste 3 år været medlem 
af repræsentantskabet i 
FADL København. Desuden 
har jeg 2 års erfaring fra 
sygeplejevikargruppen 
(SVG). Jeg har det 
seneste år siddet i FADL 
Københavns bestyrelse 
og i 1,5 år i FADL’s forlags 
bestyrelse, hvor jeg først 
var næstformand og nu er 
formand.

Mærkesager
1. Så billigt medlems-

kontingent som muligt
2. Beskyttelse af 

medlemmer ved over-
enskomstbrud

3. Lærebøger af høj 
kvalitet fra forlaget

Bidrag til FADL
Under OK21-
forhandlingerne var jeg 
ansvarlig for forhandling 
af kravet om 2. og 3. stik 
af hepatitis A+B vaccine 
til nyuddannede SPVere 
og kravet om favorabel 
sammenlægning af 
aften-natteløn- og 
tillæg, der begge kom 
igennem. Herudover 
har jeg med gode 
resultater arbejdet med 
flere SVG-medlemssager 
blandt andet ”Novo-
screeningssagen”. 
Ligeledes har jeg bidraget 
til udformningen af den 
strategiske retning som 
skal fremtidssikre forlaget, 
så virksomheden bidrager 
positivt til FADL’s økonomi. 
Jeg vil arbejde for, at mine 
mærkesager får fokus, og 
at forlaget fortsat drives 
succesfuldt.

Helena Rosenberg Wagner
7. semester

Ida Sandal Levinsen
6. semester

Inbar C. Ben-Yoseph
2. semester

Johan Verner From-Pedersen
7. semester
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Tidligere erfaring
Jeg har siden 8. klasse 
elsket at engagere mig 
i forskellige foreninger, 
og har siddet i FADLs 
repræsentantskab de 
sidste 3 år. Her har her 
primært fordybet mig i 
at arbejde med lokale 
initiativer i København 
og desuden siddet i 
bestyrelsen de seneste 2 år.

Mærkesager
1. Trivslen bland 

lægestuderende 
2. Øge nærheden til 

medlemmerne 
3. Lokale initiativer 

Bidrag til FADL
Gennem mine sidste 3 års 
arbejde i foreningen har 
jeg primært brugt min tid 
lokalt i vores afdeling i her 
i København. FADL kan 
rigtig meget på tværs af 
de fire studiebyer, men jeg 
synes det er mindst ligeså 
vigtigt, at der sker mange 
fede ting lokalt. 
Jeg vil gerne sørge for, 
at der fortsat er sjove 
arrangementer, hvor 
medlemmer kan møde 
hinanden. Desuden 
skal vi trives godt på 
studiet, med hinanden 
og ude i vores arbejde i 
sundhedsvæsenet.

Jeg håber at jeg kan 
fortsætte med mit 
arbejde i endnu et skønt 
foreningsår.

Med ønske om et godt 
valg til alle
Josefine Darket 

Tidligere erfaring
Jeg har været FADL-
repræsentant siden 
2018, hvor jeg primært 
har siddet i de forskellige 
overenskomstudvalg 
og bl.a. været politisk 
leder for forhandlingen 
af studenterunderviser 
overenskomsten i 2021. 
Derudover har jeg siddet 
i flere lokale udvalg som 
f.eks. Arrangement og 
Foredragsudvalget.

Mærkesager
1. Nej til løndumping af 

medicinstuderende.
2. Større fokus på 

rekruttering; både 
repræsentanter og 
medlemmer

3. IKKE FLERE ROTTER I 
STUDKLUB!

Bidrag til FADL
I det kommende 
foreningsår vil jeg slås 
med næb og klør for at 
forsvare vores tre nationale 
overenskomster i FADL. Vi 
har pt. flere igangværende 
faglige sager, som jeg vil 
gøre mit ypperste for at 
få fulgt til dørs – med et 
dertilhørende FADL venligt 
resultat. Derudover er en 
forening som vores drevet 
af, dels dem som stiller op 
til repræsentantskabet, 
og dels af dem som har 
lyst til at være betalende 
medlemmer af foreningen. 
FADL kan godt bruge flere 
af begge slags, så i det 
kommende foreningsår, vil 
jeg arbejde med dette mål 
for øje.

Tidligere erfaring
Jeg har været repræ-
sentant i FADL i 3 år. I min 
tid som repræsentant 
har jeg primært arbejdet 
med vores nationale 
fordelsaftaler, herunder 
vores forsikringsaftale. 
Udover dette har jeg siddet 
som suppleant i vores 
Hovedbestyrelse og været 
en del af vores lokale 
kursusudvalg. 

Mærkesager
1. Bedre kontakt til vores 

medlemmer 
2. Forbedring af 

forsikringsordningen 
3. Udvidelse/forbedring af 

kursusudvalg

Bidrag til FADL 
Jeg bidrager med flere 
års erfaring indenfor FADL 
og har meget kendskab til 
foreningen og dens drift. 
Herunder har jeg særlig 
indsigt i vores nationale 
medlemsfordele og 
forsikring efter min tid som 
formand for dette udvalg. 

Jeg håber at jeg med 
jeres mandat vil kunne 
forsætte  dette arbejde 
og dele disse erfaringer 
med det kommende 
repræsentantskab. 

Jeg ønsker et godt valg til 
alle de opstillede. 
God stemmelyst! 
Malou Tholin

Tidligere erfaring
Jeg har siddet i FADLs 
repræsentantskab de 
sidste 2 år, inklusiv 2 år i 
Københavns bestyrelse og 
1,5 år i Hovedbestyrelsen. 
Jeg har også siddet 
1 år i et af vores 
overenskomstbærende 
udvalg, hvor jeg var med til 
at forhandle overenskomst 
i 2021.

Mærkesager
1. Ordentlige arbejds-

forhold
2. Klima
3. Tryghed og ro på 

studiet

Bidrag til FADL 
Jeg vil gerne fortsætte 
det arbejde jeg har været 
i gang med de sidste 
par år, indtil jeg bliver 
færdig på studiet her 
til sommer. Jeg vil især 
gerne i Hovedbestyrelsen 
igen, hvor man er med til 
at trække de større linjer 
for medicinstuderende 
nationalt. Derudover vil 
jeg gerne skabe et lokalt 
FADL i København, hvor 
man som medlem stoler 
og tror på dem der i 
repræsentantskabet, og 
man ikke tøver med at 
komme til FADL hvis man 
har problemer. 
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Josefine Amalie Darket
8. semester

Magnus Alexander Gibson
8. semester

Malou Woldbye Tholin
9. semester

Morten Fiil Leth
11. semester
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Tidligere erfaring
Jeg har siddet i FADL 
siden 2021 hvor jeg 
har været aktiv i 
overenskomstudvalget. 
Ligeledes har jeg været 
med til at arrangere de 
sjoveste aktivteter. De 
sidste par måneder har 
mit arbejde i Bestyrelsen 
i København samt 
hovedbestyrelsen i FADL 
optaget min tid.

Mærkesager
1. SPV-Overenskomst
2. Aktiviteter til vores 

medlemmer
3. En bæredygtig sund-

hedssektor

Bidrag til FADL
Kernen i mit arbejde 
har og vil altid være 
medlemmerne. 
Nuværende og fremtidige. 
For at bedst imødekomme 
dette er det nødvendigt at 
åbne FADL yderligere op 
til medlemmerne. Derfor 
ønsker jeg et tættere 
arbejde med alle vores 
medlemmer for at bedre 
sikre deres ønsker og krav 
indenfor overenskomst 
såvel som medlems-
fordele. 
Hvis vi gør dette kan 
vi opnå det bedste 
og stærkeste FADL for 
nuværende såvel som 
fremtidige medlemmer. 

Tusind tak fordi du tog dig 
tid til at læse opstillingerne! 
Med jeres hjælp bliver 
FADL bedre end 
nogensinde før!

Tidligere erfaring
Kære medstuderende. 
Jeg melder hermed mit 
kandidatur til endnu et 
foreningsår i FADL. Mit navn 
er Oscar, jeg har rødder 
i højskolebevægelsens 
foreningsliv. For tiden 
hjælper jeg med 
arrangeringen af Folkets 
Klimamarch. Med min 
erfaring ønsker jeg at 
bidrage til et virksomt og 
mangfoldigt FADL frem

Mærkesager
1. Fokus på de studerenes 

mentale trivsel 
2. Fortsat understøttelse af 

Panums basisgrupper
3. Gøre FADL relevant i 

samfundsdebatten om 
psykiatri

Bidrag til FADL
Jeg agter at forsætte 
arbejdet i det nationale 
‘uddannelsespolitiske 
udvalg’. Vi skal i det 
kommende foreningsår 
igangsætte FADLs 
studieundersøgelse 
2023. En stor trivsels- og 
uddannelsessundersøgelse 
af alle landets 
medicinstuderende. 
Her kortlægges, på et 
kvalificeret grundlag, 
hvordan det står til blandt 
os studerende. Vi skal have 
især have fingeren på 
pulsen efter den stigning 
i forekomsten af stress og 
psykiske problemstillinger vi 
fandt i 2021. Nu er det tid 
til at finde ud af, hvordan 
den sidste halvleg af 
COVID-19 rent faktisk har 
påvirket os. 
Med ønske om et godt 
valg.

Tidligere erfaring
Jeg har siddet i FADLs 
repræsentantskab i 3 år, 
og i FADLs hovedbestyrelse 
i snart 2 år. 
Jeg har også tidligere 
været formand for 
MedicinerRådet. Slutteligt 
har jeg det seneste år 
været med til at forberede 
en voldgiftssag mod 
Region H. Det er et arbejde 
jeg rigtig gerne vil fortsætte 
det næste år!

Mærkesager
1. Sænkelse af medlems-

kontingent
2. Beskyttelse af FADLs 

overenskomster
3. Et mere samlet FADL på 

nationalt plan

Bidrag til FADL
I det kommende 
foreningsår vil jeg først og 
fremmest arbejde videre 
med den voldgiftssag 
mod Region H, som vi 
aktuelt er ved forberede. 
Derudover vil jeg rigtig 
gerne igangsætte et 
grundigt eftersyn af prisen 
for et FADL-medlemskab. 
Rigtig mange studerende 
fortæller at prisen er en 
afgørende faktor, for at 
de ikke melder sig ind – og 
det er rigtig ærgerligt at 
det skal være økonomisk 
formåen der afgør, om 
man kan være med i 
FADLs fællesskab. Det er 
derfor måske tid til at se 
på, om man kan reducere 
kontingent-satsen en 
smule.

Tidligere erfaring
Jeg har gennem de sidste 
2 år i FADL arbejdet med at 
forbedre overenskomsten 
og arbejdsvilkårene for 
de medicinstuderende 
der arbejder på SPV- og 
VT-overenskomsten, dette 
særligt under sidste års 
OK21.  
Jeg har ud over mit 
arbejde i FADL også 
slået mine folder som 
Rusvejleder i 3 år.

Mærkesager
1. Fortsat bedre forhold 

på arbejdsmarkedet
2. Flere og bedre 

eksamens-
forberedende kurser

3. En mere medlemsnær 
fagforening

Bidrag til FADL
Da jeg, lidt vemodigt, 
bliver læge til januar, 
kommer mit arbejde i FADL 
fremadrettet til at være 
todelt:
Først og fremmest 
vil jeg følge de 
overenskomstmæssige 
projekter til døren, som 
jeg har arbejdet med de 
sidste par år. Herunder 
være med til at afslutte 
vores aktuelle OK-sager 
i foreningen – 2022 har 
været et hårdt år hvor 
regionerne virkelig har 
presset os på vores 
overenskomst. 
For det andet vil jeg også 
følge vores relativt nye 
eksamensforberedende 
kurser til dørs, i håbet om 
at vi får en god model 
op at køre, som alle 
vores medlemmer kan 
have gavn af i mange år 
fremover!

Noah Nøhr Hjorth Westh
4. semester

Oscar Juul
3. semester

Peter Schaldemose
9. semester

Rasmus Bo Lindhardt
12. semester
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Tidligere erfaring
Mit navn er Rasmus, og 
jeg stiller op til FADLs 
repræsentantskab for 
første gang.
På medicinstudiet har 
jeg engageret mig som 
rusvejleder, og som 
studenterunderviser i CKK.
Jeg har tidligere været 
aktivt medlem og i 
bestyrelsen for @lkymia 
kemisk fredagsbar på mit 
tidligere studie.

Mærkesager
1. Blødere 

indkørsel for nye 
studenterundervisere

2. Kø-fester

Bidrag til FADL 
Jeg vil gøre mit for at FADL 
og dig den studerende 
kommer tættere på 
hinanden. FADL har gjort 
et suverænt arbejde for at 
sikre gode overenskomster 
og arrangementer 
igennem årene. Arbejdet 
fortsætter kun takket være 
de studerendes evne til 
fortsat at organisere sig i 
en fagforening. Jo flere vi 
står sammen, jo stærkere 
står vi.

FADL er ikke kun en 
fagforening, men også 
en social primus motor. 
Jeg vil gerne sammen 
med de andre ildsjæle 
i repræsentantskabet 
stable en masse herlige 
arrangementer på 
benene, som rigtigt skal 
komme jer medlemmer til 
gode :-). 

Venlig hilsen

Tidligere erfaring
Jeg har i mit første år i 
FADL været medlem af 
Overenskomstudvalget, 
herunder lægevikar-
gruppen, siddet i 
bestyrelsen for FADL 
København og for 
Vagtbureauet og været 
med til planlægning af 
kurser for det kommende 
år. 

Mærkesager
1. Overenskomst for 

stud.med. ansat i 
lægepraksis.

2. Bedre forhold for 
studerende, der forsker.

3. Eksamensforberedende 
kurser af høj kvalitet til 
lav pris.

Bidrag til FADL 
Mit første år i FADL 
har været en stor og 
lærerig fornøjelse, som 
jeg håber at fortsætte. 
Jeg har som medlem af 
overenskomstudvalget 
været til centrale møder 
med Regionerne, når vores 
rettigheder ikke er blevet 
overholdt og har været 
med til at få tilbagebetalt 
rejsegodtgørelse til 
lægevikarer. Den 
kamp ønsker jeg at 
fortsætte samt sikre 
arbejdsrettigheder 
i lægepraksis, 
jobs i Forsvaret og 
forberede os på OK24-
forhandlingerne. Jeg vil 
desuden arbejde for, at 
FADL kan tilbyde gode 
eksamensforberedende 
kurser på både bacheloren 
og kandidaten, uden 
at det skal gøre ondt i 
pengepungen. Godt valg!

Tidligere erfaring
Gennem min gymnasietid 
har jeg været engageret 
i flere foreninger, blandt 
andet elevrådet og skolens 
lektiecafé. Jeg har altid sat 
frivilligt arbejde højt og har 
de seneste år blandt andet 
været frivillig på et Blå Kors 
værested og på Livslinien. 

Mærkesager
1. Overenskomst for 

forskningsårsstuderende
2. Fokus på psykiatrien 

- vores rolle i at styrke 
den

3. At styrke medicin-
studerendes stemme 
politisk

Bidrag til FADL 
Jeg vil gøre mit bedste 
for at bidrage til kreds-
foreningsarbejdet med 
stort engagement og 
ambitiøse visioner og 
gøre alt hvad jeg kan 
for at hjælpe med at 
fremme vores vilkår som 
medicinstuderende. Jeg 
tager stor erfaring fra en 
bred vifte af studiejobs 
med ind i arbejdet, 
lige fra SPV-vagter til 
fuldtidsforskning, og har 
gjort mig mange tanker 
og erfaringer om hvad 
der fungerer godt og 
hvad der kan forbedres. 
Jeg vil gå ind til arbejdet 
med ivrighed og åbenhed 
og en overbevisning om 
at vi i fællesskab kan få 
gennemført de ting vi 
sætter os for. 

Tidligere erfaring
Jeg har tidligere været 
dybt engageret i 
ungdomspolitik. Det 
har givet mig en stor 
organisatorisk erfaring – 
lige fra engagering og 
aktivering af medlemmer 
i en lokalforening til 
at sidde i et nationalt 
forretningsudvalg med 
ansvar for en organisation 
med mere end 2500 
medlemmer. 
 
Mærkesager
1. Bedre forhold for 

studerende under 
forskningsansættelse

2. Et lavt kontingent for 
medlemmerne 

3. Eksamensforberedende 
kurser for alle 
semestertrin

 
Bidrag til FADL
Med jeres tillid vil jeg 
arbejde for at FADL forsat 
er en fagforening af og for 
de medicinstuderende. 
Helt konkret vil jeg arbejde 
for stærke og kvalitetsrige 
eksamensforberedende 
kurser for alle semestertrin. 
Aktuelt lukrerer private 
aktører på den stigende 
stress og angst, som 
studerende oplever ved 
at opkræve flere tusinde 
kroner for deres tjenester. 
Det vil være oplagt 
at vi, som en forening 
der varetager vores 
medstuderendes 
interesser, efterkommer 
den store efterspørgsel 
på eksamensorienterede 
kurser af høj kvalitet – hvad 
end det er humanbiologi 
eller bækkenbundens 
anatomi som driller.
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Rasmus Dahlgaard
5. semester

Rasmus Vestergård Madsen
6. semester

Rebecca Kjær Andersen
6. semester

Simon Gjeraae Sabroe
6. semester
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Tidligere erfaring
Jeg har været en del af 
rep-skabet i FADL i 1 år 
og stiller hermed op til 
endnu et. Af erfaringer 
kan nævnes min aktivitet 
i overenskomstudvalget, 
herunder for SVG-gruppen, 
som jeg for nyligt er blevet 
formand for. Derudover 
har jeg været en del af 
bestyrelsen for FADL Kbh 
og for FADL's Forlag.

Mærkesager
1. Forsvare og kæmpe for 

FADL's overenskomster
2. Bedste danske bøger til 

studiet - billigst muligt
3. Klarere rammer og 

bedre arbejdsmiljø som 
FADL-vagt

Bidrag til FADL 
I det nye foreningsår vil 
jeg gerne bidrage til FADL 
ved at arbejde videre 
med de erfaringer, jeg 
har fået fra dette år. Jeg 
vil med disse kæmpe 
videre for at sørge for: 1) 
At FADL's overenskomster 
forsvares, og at der 
hele tiden er fokus på 
hvordan arbejdsvilkårene 
kan blive endnu bedre - 
allerede nu for at kridte 
banen op til de næste 
overenskomstforhandlinger. 
2) Derudover vil jeg gerne 
fortsat bidrage ved at 
være en del af den 
strategiske udvikling af 
FADL's Forlag, så vi fortsat 
har muligheden for at få 
de bedste lærebøger 
på dansk til studiet - og 
ultimativt til den lavest 
mulige pris.

Tidligere erfaring
Formand for lægevikar-
gruppen, forhandlingsleder 
for 3 af FADLs 5 
overenskomster.
Hovedbestyrelsesmedlem 
m. varetagelse af FADLs 
centrale drift & økonomi
Tidl. national 
uddannelsesleder & lokal 
aktivitetsleder i FFF IMCC 
samt rådsmedlem i Dansk 
Råd For Genoplivning
Projektleder: Project 
Greenland FFF

Mærkesager
1. Lægevikarer i Forsvaret 

(vi er næsten i mål!)
2. Et FADL tættere på de 

studerendes behov og 
ønsker

3. Bedre rettigheder for 
stud. med i almen praksis

Bidrag til FADL 
Som forhandlingsleder, 
sad jeg for bordenden ved 
overenskomstforhandlingerne 
i '21 og sikrede sammen 
med resten af LVG dine 
løn- og arbejdsvilkår. Vi 
fik overenskomstdækning 
af studerende, der holder 
pause, lige barsel for alle og 
meget mere.
Herudover har jeg sat 
som mål at udvikle vores 
arbejdsmarked. Efter >8 
år uden anvendelse har vi 
snart formået at genoplive 
overenskomsten med 
Forsvaret. I almen praksis 
indledte jeg forhandlinger 
om bedre vilkår for 
studerende, og arbejdet 
skrider fremad!
Jeg er stadig DIN 
repræsentant på 4 år i FADL, 
der lytter og tager hånd om 
de lægestuderendes behov.

Tidligere erfaring
3 års erfaring i FADL. 
Tidligere formand for FADL 
nationalt og for FADLs 
uddannelsespolitiske 
udvalg. 

Mærkesager
1. Vilkår for studenter-

forskere
2. Trivsel blandt medicin-

studerende
3. Psykiatrien

Bidrag til FADL 
Jeg stiller op til FADL for 
4. gang. Jeg går på 12. 
semester og nærmer sig 
derved min afslutning 
på studiet. I min sidste 
tid i FADL ønsker jeg i 
særdeleshed at bringe 
øget fokus på psykiatrien 
og den sunde brug af 
medicinstuderende 
heri videre. Derudover 
vil jeg kæmpe for at 
studenterforskere får 
bedre kår, herunder at 
skolarstipendiet øges. Tak til 
jer der er medlemmer, det 
er hamrende nødvendigt, 
for at vi har en stemme, når 
der skal snakkes løn, vilkår 
og trivsel. Med ønske om et 
godt valg til alle. 
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Kom med til Generalforsamling
Fredag den 21. oktober kl 17 
I FADL-huset.

• Fri bar 
• Underholdning 
• Aftensmad 
• Fagligt oplæg 

Tilmeld dig på mit.fadl. dk nu

Simon Wang Rasmussen
6. semester

Thomas Tursø-Finnich
11. semester

William Wendler Thomassen
12. semester


