
43
. å

rg
.  

•  
20

10
/2

01
1 

•  
IS

SN
 1

90
4-

34
00

BASIS
GRUPPE

Fri adgang m. SUND-studiekort
Studenterklubben

13 .05 .2011  
14.00-24.00

BAR

Nr. 12  23. Sept. 42.  Aarg. 2009/2010Nr. 12  23. Sept. 42.  Aarg. 2009/2010

13.05.2011
          14.00-24.00

Nr. 28    11. maj.
43. årgang 



22

Det sker i ugen
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427 
Panum Instituttet, bygn. 1.0.11 
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N.    
TLF: 35 32 64 04  
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://mok.dk   Oplag: 1500
Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet 
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæg-
genes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. 
Der er således ingen censur ud over den tekniske. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder 
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være 
særligt svært!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende 
formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): 

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. 

Indlæg sendes med en e-mail til adressen mok@mok.dk. 
OBS: 
Skriv gerne i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.

Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum 
Studenterhuset, lok. 1.0.11. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Il-
lustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag.

Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). 
Dette er incl mellemrum
Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen 
i hænde mandagen forinden kl. 12. 

Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.mok.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra tionernes 
størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private 
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. 
Se i øvrigt http://mok.dk/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart 
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o 
Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter 
og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 
   2) Foran auditorierne v. kantinenw
Bispebjerg:  Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 
   (til venstre ned i kælderen.)
Gentofte:  Ved auditoriet.
Herlev:  På repoen foran auditoriet
Glostrup:  På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre:  1) Ved auditorierne 
   2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 
   2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal

I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på www.mok.dk

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 
samt ugen før påske. 

Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen (oel@mok.dk - indlæg til bladet 
bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside:

Onsdag:  MOK nr 8, årgang 43 udkommer
  PIPPI månedsmøde kl 17 i lille mødesal, se s. 11
  SAKS laparaskopikusrsus kl 17.15, se s. 11

Torsdag: Parasitologiforedrag ved PIT kl 16-17, se s. 10
  PMS månedsmøde kl 17 i store mødelokale, se s. 11

Fredag: Vogt dig for ulykker og blodtørstige knivmordere
  Basisgruppebar 14-24

Lørdag:  IMCC fundraisingkursus kl 12-15, se s. 10

  
  

Søndag: Læs for helvede!! Eksamen nærmer sig!! 
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  

Tirsdag: Generalforsamling i Davids andelsforening

Denne redaktion
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for Medicin
Dorte Lundsager, bygning 9.1.27, dohl@sund.ku.dk (sekretær for studienævn og studieleder)
Gitte Birkbøll, bygning 9.1.41, bim@sund.ku.dk (sekretær for dispensationsudvalget)
Desirée Stennicke Laszlofi, destla@sund.ku.dk (forbehandling af dispensations- og merit-
sager)
Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske 
til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservice-
centerets hjemmeside http://ssc.ku.dk/ 
Ansvarlige for holdsætning
1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll , bygning. 9.1.41
2. semester bachelor: Michael Muusfeldt, tlf. 3532 6803, mimu@sund.ku.dk
  Terne Lykke Nielsen, tin@sund.ku.dk
3. semester bachelor: Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
TKO:  Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
 Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk)
4. semester bachelor: Lene Kongebro, tlf. 3532 7502, lcko@sund.ku.dk
  Lene Kongebro Noer, tlf. 3532 7502, LCKO@sund.ku.dk
5. semester bachelor: Eva Helsing, tlf. 3532 7571, evhe@sund.ku.dk
6. semester bachelor: Monica Hein, tlf. 3532 6485, mbhein@sund.ku.dk
1. semester kandidat: Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk
2. semester kandidat: Dortea Koldborg Jepsen, tlf. 3532 6486, geje@sund.ku.dk
3. semester kandidat: Henriette Gulløv, tlf. 3532 6487, hegu@sund.ku.dk
4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
11. semester: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
12. semester: Hanne Ritter Nørgaard, tlf. 3532 6489, harn@sund.ku.dk

2010-2011
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D E T  S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E  F A K U L T E T  
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  
 

”I Danmark er jeg født…”  
– fødsler og dødelighed blandt børn af 

immigranter 

Seminar afholdt på den internationale børnedag sætter 
fokus på fødsler og dødelighed blandt børn af immigranter.  

 
På seminaret vil der være følgende oplæg:  

 Dødsfødsler og spædbørnsdødelighed i Danmark og 
Europa ved ph.d.-stipendiat Sarah Fredsted Villadsen, 
Københavns Universitet, Institut for Human 
Ernæring/Børneernæring og International Ernæring 

 
 Børnedødelighed – mulige årsager og 

forebyggelse ved professor Anne-Marie Nybo 
Andersen, Københavns Universitet, Institut 
for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for 
Socialmedicin 

 

Dato: 1/6-2011 – den 
internationale børnedag 
Tid: 14.00-16.00 
Sted: CSS, lokale 15.3.01.  
Øster Farimagsgade 5b, 
København K.  

 

 

 

1-årigt skolarstipendiat på Rigshospitalets Børnecancerlabora-
torium (Bonkolab) fra 1. august 2011 (eller tidligere)

Cancer er den hyppigste medicinske dødsårsag hos børn over 1 år. Akut 
lymfoblastær leukæmi (ALL) er den hyppigste cancer hos børn.

Cirka 3 % af børn med ALL har leukæmi i central nerve systemet (CNS), 
og CNS er et af de hyppigste steder, patienter får tilbagefald af deres 
leukæmi. Mutationer i leukæmicellerne spiller en rolle for risikoen for 
involvering  af CNS.

I det aktuelle studie analyseres betydningen af mutationer i leukæmicel-
ler for risikoen for involvering af CNS. Arbejdet omfatter udvikling af en 
fikseringsmetode af leukæmiceller fra cerebrospinalvæske samt flowcy-
tometrisk karakterisering af leukæmiceller. Udover laboratorieanalyser 
vil du gennem projektet blive fortrolig med databasearbejde. 

Bortset fra at du er medicinstuderende er der ingen særlige krav til 
ansøgerkvalifikationer indenfor disse områder. Studiet vil føre til en 
(evt. flere) publikation(er).

Motiveret ansøgning med personlige data og studiekarakterer fremsendes 
til professor Kjeld Schmiegelow, Bonkolab, JMC-5704, Rigshospitalet, 
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, tlf. 35451357. Ansøgningsfrist 
onsdag 1/6–2011.

Yderligere information om studiet ved telefonisk henvendelse til re-
servelæge Mette Levinsen, tlf. 26816710.

Student til almen praksis 

Studentermedhjælper søges til lægepraksis i almen medicin 
på Frb. C. Der er blandede sygeplejerske- og sekretæropgaver 
og du vil arbejde sammen med en sygeplejerske. 
Arbejdstiden er 4 timer/uge men fleksibel.

Kontakt Eva Togsverd: 
 evatogsverd@hotmail.com, tlf. 35370520 eller 20421150. 

annoncer

Efter quizzen var syg i sidste uge (diagnosen var i øvrigt mavekatar), er den nu tilbage, friskere 
end nogensinde før, i denne uge. For ikke at snyde nogen har vi trukket lod blandt de rigtige svar 
fra forrige uge. De heldige vindere er Mai Erritzøe-Jervild på 5. semester og Patrick fra hold 210 
der havde svaret henholdsvis Lesch Nyhan syndrom og udskrabning. Vinderne kan komme over 
på MOK-redaktionen på næste mandag og hente deres præmier.

Ugens diagnostiske quiz
Det er blevet tirsdag i din lægepraksis og din næste patient, som netop er trådt ind i konsulta-
tionen er en ung barmfager kvinde på små 30 år. Hun giver dig et varmt og fugtigt håndtryk, 
hvorefter hun forsigtigt sætter sig i stolen. Hendes stemme er lys og en smule skælvende, og 
hendes hænder ryster.
Hun klager over ondt i halsen, hæshed og synkesmerter. Desuden føler hun sig træt, syg og 
feberpræget. Symptomerne startede for lidt under en uge siden, men er blevet værre og værre. 
Desuden fortæller hun, at hun synes, at hun er blevet mere nervøs, men ved ikke om det skyldes 
den nytilkomne sygdom. Nervøsiteten kommer især til udtryk som en indre uro samt hjerte-
banken og svedtendens.
Hendes hals findes let rød og er så øm, at du nærmest ikke kan røre den, før hun trækker sig 
væk.

Kære kollega. Hvad kan den unge patient fejle?

Ugens basale quiz
Hvor mange derivater har ektodermen? Nævn 1 ud af 24.

Hallas/MOK.red.

UGENS QUIZ!
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Dansk Psykiatrisk Selskabs Summer 
School 

22/8 – 23/8 – 24/8 – 25/8 - 2011

Kursusledelse: Klinikchef Anders Fink-
Jensen og Overlæge Marianne Kastrup

Dansk Psykiatrisk Selskab afholder Summer 
School rettet mod medicinstuderende og nyligt 
uddannede læger med det ønske at øge viden 
om psykiatrien og hermed også rekrutteringen 
til faget.

Deltagerne vil i løbet af kursets 4 dage stifte 
bekendtskab med centrale kliniske temaer inden 
for psykiatrien præsenteret af eksperter inden for 
de respektive områder.

For at give et indblik i fagets forskningsaspekter, 
vil der blive gennemgået et ph.d. forløb samt 
forløbet af den proces, der finder sted, når en ide 
bliver et færdigt projekt.

Som et tredje delelement vil deltagerne møde en 
række psykiatere, der har valgt forskellige inter-
esseområder og karriereforløb. Der vil her blive 
lejlighed til at drøfte de mange karrieremuligh-
eder, man har, hvis man vælger det psykiatriske 
speciale.

Deltagelse i kurset er gratis takket være et 
unrestricted grant fra Lundbeckfonden.
Antal deltagere er begrænset til max 30.

Tilmelding: Skriv en kort motiveret ansøgn-
ing om, hvorfor du kunne tænke dig at deltage. 
Deltagerne vil blive udvalgt på baggrund af an-
søgningerne.  Ansøgningen skal have oplysning 
om: navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt 
hvilket semester du skal 
starte på. For færdige læger anføres hvorvidt du 
er i turnus.

Deltagere: Medicinstuderende og læger i turnus, 
max 30 deltagere.

Gebyr: Kurset inkl. middage er gratis.
Ansøgningsfrist: Fredag den 15. juni 2011 
( svar senest 5.7.2010 )

Ansøgning sendes på e-mail til:
 Sekretær Susie Brøndum,
 e-mail:  susie.broendum@regionh.dk  
Mrk.: ”Summer School”.

Kursusledelse: Klinikchef Anders Fink-Jensen, 
Psykiatrisk Center København, og overlæge Mari-
anne Kastrup, Psykiatrisk Center København.

Sted: Psykiatrisk Auditorium, Psykiatrisk Center 
København, Rigshospitalet opgang 61B.

Dansk Psykiatrisk Selskab
www.dpsnet.dk
Psykiatrisk Center Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 
2100 København Ø Tlf. 3545 6212
Formand: Jeanett Bauer, 
E-mail: Jeanett.Bauer@gmail.com 
Sekretær Susie Brøndum: 
susie.broendum@regionh.dk 

annoncer
Undervisningsassistenter til kursu-
sundervisning, efterår 2011

Et antal stillinger som timelønnede under-
visningsassistenter til kurser i: 

-  Basal Humanbiologi
-  Cellens kemiske komponenter
-  Medicinsk Celle- og Vævsbiologi,
-  Bevægeapparatet og Nervesystemet, 
-  Dissektion
-  Neurofysiologi, øvelser

er ledige til besættelse i efterårssemesteret 
2011.  

Ansøgningskrav: Bestået 6. semester, kun 
undtagelsesvis 5. semester. 

Ansøgningsskemaet kan hentes www.icmm.
ku.dk/undervisning/ansoegningsskemaer 
eller udleveres i StudieServiceCentret, 
15.1.17

Ansøgning stiles til: Bianca Houlind,
StudieServiceCenteret, Panum Institut-
tet, Blegdamsvej 3, 2200 København N og 
mærkes ”undervisningsassistent” eller 
sendes via mail til: biho@sund.ku.dk   

Ansøgningsfrist:  
Fredag d. 29. juli 2011 kl. 12.00 

Bianca Houlind og Pia Keller
StudieServiceCenteret
Bygn. 15.2.05/15.1.17
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Vil du med til Wien i august?
Medicinerrådet (MR) tager d. 27-31. august 2011 til AMEE-kongress (konference om fors-
kning inden for medicinsk uddannelse), som i år bliver afholdt i Østrig, nærmere betegnet 
den gamle kejserby Wien. 
Hvis du er interesseret i medicinsk uddannelse og måske godt kunne tænke dig at engagere 
dig i forbedringen af vores egen lægeuddannelse herhjemme, så send en mail til mediciner
raadet@googlegroups.com med titlen ”AMEE 2011” og fortæl os, hvorfor du gerne vil med 
(motiveret ansøgning ½-1 side).
Ansøgningsfristen er 20. maj kl. 12.00.

MR vil forsøge at få så mange med som muligt, samtidig med at konferencegebyr, billet og 
ophold bliver dækket. 

Med venlig hilsen
Medicinerrådet

Torsdag d. 19/5 kl. 17-19
temaaften

Morten Lind Jensen

Årsager til deltagelse:
L
L
L
L

Temaaften: Avanceret genoplivning

Torsdag d. 19/5 kl. 17-19
temaaften

Morten Lind Jensen

Årsager til deltagelse:
L
L
L
L

Temaaften: Avanceret genoplivning

Tilbud fra 
Studenterpræsten – uge 
19, 2011

De ti bud X – opsamling og tilføjelser II

”Fy, fy, skamme, skamme” er en klassiker 
fra 80’erne. Der er vel nok mange ting 
man ikke må, når man er barn i en pæn 
familie. Og de ting, som man må, er der 
ikke meget sjov ved. 

Må man male sig med øllebrød? Må man 
kaste rundt med sutter?
Må man tegne på tapetet? Må man slå en 
masse prutter?
Må man hænge i gardinet og hælde mælk 
på stolen?
Må man spise alle blomsterne og vælte 
bogreolen? 
Næ, næ næ næ næ det må vi ikke
Fy fy skamme skamme fy fy ah ah
slemme slemme fy fy næ næ nix nix
slut forbudt - men hva’ må vi så?

Må man bade telefonen? Må man bide i 
en støvle?
Må man tisse i klaveret? Må man sludre, 
må man vrøvle?
Må man vaske sig med kaffe og komme 
mel i huen?
Må man gi’ grammofonen ble på og tøm’ 
mudder ind i stuen?
Næ, næ næ næ næ det må vi ikke
Fy fy skamme skamme fy fy ah ah
slemme slemme fy fy næ næ nix nix
slut forbudt - men hva’ må vi så?

Må vi godt la’ vær’ og svine? Må vi sidde 
musestille?
Må vi gerne vaske hænder? Må vi godt la’ 
vær’ at spilde?
Må vi sige nej til kager men ja til tors-
kerognen?
Må vi syn’s at far er dygtig når han vasker 
Folkevognen?

Ja ja ja ja ja det må vi gerne
Næ sikke fin fin ja ja meget fin
stor stor klap klap fin fin flot flot
det var godt - Nå det må vi godt

Må man trampe hårdt i gulvet? Må man 
tigge må man plage?
Må man skrige højt og tude for at få en 
ekstra kage?
Må man hælde sovs i sengen og tørre 
op med kjolen?
Må man gi’ sin undulat et ord’ntligt  
strint med vandpistolen?
Næ, næ næ næ næ det må vi ikke
Fy fy skamme skamme fy fy ah ah
slemme slemme fy fy næ næ nix nix
slut forbudt - men hva’ må vi så?

Er det sådan, de ti bud er? Alt det sjove 
er forbudt og det kedelige er det, som 
vi må, skal og bør? Er det mon derfor, 
at det kan trække overskrifter, når 
en undersøgelse viser, at kristne fx 
snyder lige så meget som ”almindelige” 
mennesker? Altså at det er en almind-
elig forestilling, at troende rent faktisk 
overholder de regler, som deres tro 
stiller frem? Og sover med hænderne 
over dynen? Tro om igen! 

En hovedpointe i kristendommen er en 
erkendelse af at vi er mennesker, ikke 
guder. Vi har muligvis guddommelige 
øjeblikke, men i det store perspektiv er 
vi ikke i stand til kun at gøre det gode. 
Vi fejler. De fleste af os gør os umage 
med vores liv, men vi fejler alligevel. ” 
… det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke; 
men det onde, som jeg ikke vil, det gør 
jeg.” (Rom. 7,19) 

Mon ikke de fleste af os kan genkende 
den fornemmelse? At man gerne ville 

gøre noget, men kom til at gøre noget andet. 
Råbe af kæresten i stedet for at tage det 
roligt. Drikke øl i stedet for at studere. Tage 
på stranden i stedet for at ringe til mor på 
Mors Dag. Store ting. Små ting.

Og betyder det så, at vi er dømt ude? Nej, 
det betyder lige netop, at vi er dømt inde. 
Betyder det så, at man kan tillade sig hvad 
som helst? Nej, det betyder det sådan set 
ikke. Det er ikke en pointe, at man skal 
være ligeglad, og at alt er tilladt. Den totalt 
irriterende og besværlige mellemvej, som 
er pointen, handler om at åbne øjnene; 
om at se sin begrænsning, sin sårbarhed 
og sin afhængighed af det, som er udenfor 
en selv.

Det kan de ti bud hjælpe med til. Vi – og 
buddene - må gerne stille krav til os og til 
vores indsats i tilværelsen, men vi må også 
gerne tage imod den lettelse det er at vide, 
at vi er elskede, selvom vi maler os med 
øllebrød, tigger og plager og glemmer at 
sige ja til torskerogn.

Venlig hilsen

Lise Lotz, akademisk medarbejder

Når den dæmoniske verden flyt-
ter sig
Et foredrag ved Jørgen I Jensen om den 
musikalske struktur i Thomas Manns ro-
man Dr. Faustus

Ved at parre nogle af kapitlerne i Dr. Faus-
tus efter tolvtone-musikken finder man en 
dybdestruktur i bogen. 

Den peger hen på et dybt historisk lag, sam-
tidig med at den antyder, at den dæmoniske 
verden måske hører til et helt andet sted, 
end man umiddelbart tror.

Tid: torsdag 12. maj kl. 20
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Studiekreds: Mig og min hjerne

Hvad fortæller hjerneforskningen om mig 
og min hjerne? Hvad siger filosofien? Og 
kan religiøse forestillinger afvises som 
hjernespind? Hvad siger du?

Studenterpræst Nicolai Halvorsen leder 
diskussionen. Nye deltagere er velkomne.

Tid: Tirsdage 16-18 (24. maj)
Sted: Skt. Johannesgården, lokale K1, 1. 
sal, Blegdamsvej 1 B, Kbh. N

Læs mere: facebook.com/smikbh – Noter

Studenterpræsten står til rådighed 
for personlige samtaler

Kom i studenterpræstens træffetid på Pan-
um (tirsdag 13-14, onsdag og torsdag 12-14, 
fredag efter aftale) eller bestil en tid.
 
www.studenterpraesterne.ku.dk
Facebook: facebook.com/SMiKbh
Blog: ku-praest.blogspot.com
Twitter: @SMiKbh
praest@sund.ku.dk 
28 75 70 94



66 studietilbud
Åbningstider Mikroskopisk Studiesal Forår 2011 

      
 Teknisk Assistent: Demonstrator:
Maj      
9. 17-22 Stine Carina (17-22)
11. 8-12 Alexander 
12. 16-22 Birgitte Carina (16-22)
17. 17-21 Alexander 
19. 16-22 Stine Carina (16-22)
21. 8-15 Alexander Carina (8-15)
22. 8-15 Alexander Carina (8-15)
     
23.  2. sem skriftlig eksamen 
23. 15-22 Stine Carina (15-22)
24.  2. Sem Spotprøve 
    
24. 8-12 Stine 
26.  3. Sem Spotprøve 
August      
13. 9-12 Kommer senere! Carina (9-12)
14.  Kommer senere! 
15.  2. Sem Spot reeksamen 

Maj 2011
Studievejledningen for Medicin Uge 19-20-21
Dag Dato Telefontid  Træffetid  Vejleder 
Tirsdag 10/5 0900 – 1100 1100 – 1230 Anine T. W. Skibsted  
      Medicin
Onsdag 11/5 0900 – 1100 1100 – 1300  Pernille Heimdal   
      Holm Medicin
Torsdag 12/5 1215 – 1400 1400 – 1600 Sedrah A. Butt  
      Medicin
      
Tirsdag 17/5 0900 – 1100 1100 – 1230 Anine T. W. Skibsted  
      Medicin
Onsdag 18/5 0900 – 1100 1100 – 1300  Pernille Heimdal   
      Holm Medicin
Torsdag 19/5 1600 – 1800 1400 – 1600 Ole Kruse Medicin
     
Mandag 23/5 1415 – 1600 1600 – 1800 Sedrah A. Butt  
      Medicin
Onsdag 25/5 0900 – 1100 1100 – 1300  Pernille Heimdal   
      Holm Medicin
Torsdag 26/5 0915 – 1100 1100 – 1300 Anine T. W. Skibsted   
      Medicin
Fredag 27/5 1500 – 1700  1700 – 1900 Ole Kruse Medicin

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at afvente en ledig tid!

Den Internationale Studievejledning
Dag Telefontid  Træffetid  Vejleder 
Tirsdage 0900 – 1000  1300 – 1500  Eva Maryl International
Torsdage   1000 – 1200  Eva Maryl International
Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på i træffetiden. Hvis du ikke har mulighed for 
at komme i træffetiden, fordi du er i klinik, kan du sende en mail til evma@sund.ku.dk for 
at lave en aftale udenfor træffetiden.
DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 28 75 70 89  telefonnummer: 35 32 75 28
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk   e-mail: evma@sund.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a   træffetidslokale er: 9.1.35

Hvilke hospitaler kan jeg komme på i mit kliniske ophold?
Hospitaler der anvendes til 
1., 3., og 6. semester på kandidatuddannelsen i medicin

Hospital
  Hvilke semestre Forkortelse af navn
Glostrup Hospital 1 + 6  GLO
Herlev Hospital 1 + 6  HER
Næstved Hospital 1 + 6  NÆ
Gentofte Hospital 3   GEN
Helsingør Hospital 3  HELS
Hillerød Sygehus 3 + 6  HILL
Holbæk Sygehus 3 + 6  HOL
Nykøbing Falster Sygehus 3 NF
Slagelse Sygehus 3  SLA
Hvidovre Hospital 3 + 6  HVH
Rønne Hospital, Bornholm 3 RØN
Halmstad Sygehus, Sverige 3 HALM
Amager Hospital 1  AH
Bispebjerg Hospital 1   BBH
Frederiksberg Hospital 1 FH
Rigshospitalet 1 + 6  RH
Køge Sygehus 3  RASK
Roskilde Sygehus 3 + 6  RAS
Har du altid undret der over, hvor man kan blive kastet hen på kliniksemestrene? Her har 
du en oversigt over de enkelte hospitaler der anvendes på de semestre man er i klinik.

Der tages forbehold for fejl og ændringer. For yderligere oplysninger om holdsætning på de 
enkelte semestre kontakt venligst den relevante holdsætningssekretær ved Studie Service 
Centeret. Deres kontaktoplysninger findes på denne side: www.ssc.ku.dk
På denne hjemmeside kan du også finde undervisningsplaner og rulleskemaer for efteråret 
2011.
Med venlig hilsen,
Studievejledningen for Medicin

Vil du være tutor ved medicin? 

Et nyt kuld studerende påbegynder lægeuddannelsen henholdsvis til 
sommer og til vinter. I den anledning søges derfor 11 studerende til at 
være tutor for et sommer- og et vinterhold.

Formål med tutorordningen
Tutorordningen er en væsentlig del af studiestartprogrammet. Ved 
studiestart vil tutorerne i samarbejde med rusvejlederne udgør russernes 
første indtryk af studiet. Tutorens rolle er derfor meget vigtig. Som tutor 
har man medansvar for de nye studerende og skal lave en del opsøgende 
arbejde. Tutoren skal gennem jævnlige møder opbygge et tillidsforhold til 
sit hold, informere om studieregler og så vidt muligt foregribe og afhjælpe 
studiemæssige og sociale problemer, før de når at udvikle sig. 
Derudover skal tutoren lære holdet at fungere som studiekammerater, og 
generelt gøre dem i stand til, så vidt muligt, selv at klare studiemæssige 
udfordringer og problemer. På den måde er tutoren med til at forbedre 
de studerendes evne til at klare studiet, og derved forhindre unødige 
frafald.

Ansøgning
Studerende på bachelor- eller kandidatdelen kan ansøge stillingen som 
tutor, så længe man opfylder følgende krav: 
• Cellebiologisk kursus er gennemført senest sommeren 2011. 
• Du kan deltage i et heldagskursus tirsdag d. 16. august fra 
9-15. 

Ansøgning sker efter opslag og på et særligt skema, dette kan findes på 
følgende link www.medicin.ku.dk/vejledning. Dette ansøgningsskema 
skal vedhæftes en mail med CV og sendes elektronisk senest mandag den 
16. maj 2011 kl. 12. Du skal sende ansøgningen til Studienævnssekretær 
for Medicin, Dorte Lundsager på mailadresse: DOHL@sund.ku.dk. 
Mailen skal være mærket: Tutor ved medicin
I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne gennemføres korte 
ansættelsesinterview på 10-15 min. Disse vil finde sted i uge 25. Ved 
udvælgelsen vil der bl.a. blive lagt vægt på engagement, deltagelse i 
studentersocialt arbejde og på om vedkommende ofte færdes på Panum 
Instituttet.

Oplæring og arbejdsopgaver
Der vil for tutorerne blive afholdt tutorkursus tirsdag d. 16. august. Kurset 
vil bl.a. bestå af en introduktion til studieordningen og de problemer der 
kan være forbundet med studiestarten. Kurset vil være obligatorisk og 
man vil få løn for kursets varighed.
Tutorens navn præsenteres for de to hold på den sidste del af rusturen. 
Du vil møde russerne under deres første introduktionskursus på Panum. 
Tutorerne skal varetage en del af denne introduktionsundervisning, der 
er skemalagt på forhånd. Dette vil rent praktisk betyde, at tutorerne kan 
påregne ca. 2 arbejdsdage i uge 35. Den obligatoriske undervisning, 
som man eventuelt vil gå glip af i denne periode kan man søge dispensa-
tion fra, ved at kontakte studievejledningen.
Såfremt du har spørgsmål angående tutorordningen, er du velkommen 
til at kontakte Studievejledningen for Medicin.

Ansøgningen skal stiles til:
Studienævnet for Medicin
Dorte Lundsager
Mrk. Tutor ved medicin
E-mail: DOHL@sund.ku.dk
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Husk at meddele Vagtbureauet om du ønsker at bibeholde din dispensation seneste d. 31. maj 2011. 
Du kan vælge at sende en mail til CF@fadl.dk eller aflevere nedenstående skema til Vagtbureauet.  
 
 
Ansøgning om forlængelse eller opsigelse af SPV/MVS-dispensationer: 
 
Jeg har dispensation til nedenstående institution/afdeling, og ønsker at bibeholde denne efter 1.april 
2011  Sæt kryds  
 
Jeg har dispensation til nedenstående institution/afdeling, og ønsker at opsige denne pr.: ________
   Sæt kryds  
 
 
Nuværende disp.nr.:_____________    Institution:_____________________________ 
 
Afdeling:______________________    Andet:________________________________  
 
Cpr.nr.::_______________________   Navn:_________________________________ 
 
Adresse: ______________________   Postnr./By:_____________________________ 
 
Dato:_________________________    Telefonnr.:_____________________________ 
 
 

 
 

 
 

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 10.00-12.00 & 12.30-15.00
Torsdag: kl. 11.00–12.00 & 12.30-17.00
Fredag: kl. 10.00-12.00 & 12.30 - 14.00

EKSPEDITIONENS E-MAIL
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)  cf@fadl.dk (Charlotte Frølund)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N
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Blodprøvetagningshold 1605 – Frederiksberg 

Kan du lide en god løn og korte fastlagte vagter? Så er dette nok noget for dig.
Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på Frederiksberg Hospital søger 2 nye stikkere med ansættelse 
pr. 1. juni 2011.
Arbejdet foregår mest i ambulatoriet, men også rundt på afdelingerne på Frederiksberg Hospital og ude i 
patienternes hjem. Vi tager både blodprøver og EKG.
Vagttyper og arbejdstider består af: Alm. stikkervagter 8.00-13.00, EKG-vagt 7.45-14.00, aftenvagt 18-22 og 
desuden dækkes enkelte vagter af andre typer både i weekend og på hverdage.
EKG-vagter, weekendvagter og vagter på hospitalsafdelingerne kan tages når en vis rutine i blodprøve- og 
EKG-tagning samt arbejdsgangen i ambulatoriet er opnået.
Vi er et stort hold med ca. 35 stikkere og vi vil på hverdage altid være mange på arbejde samtidigt, ca. 5 stk, 
og 2-3 stikkere ad gangen på weekend- og helligdage.

2 lønnede oplæringsvagter aftales ved intromødet.

Vi har bagvagtsordning ved sygdom.

Betingelser for ansættelse: 
- Min. 300 SPV-timer
- Du skal kunne tage 4-5 vagter + 1 bagvagt om måneden hele året 
- Du skal kunne deltage i intro- og holdmødet onsdag den 25/5 2011 kl. 15.30, hvor vi planlægger 
vagter for hele sommeren og der vil være en introduktion til jobbet. 
- Du skal kunne blive på holdet i min. 6 mdr.
- Du skal kunne tage ansvar og vide at arbejde på et hold kræver en vis holdånd.
- Du skal være villig til at arbejde i eksamensperioden
      -    Gyldigt akkrediteringskort

Anfør gerne relevant erfaring på ansøgningen.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte holdlederne Kristian på k.lisbjerg@gmail.com 
eller Charlotte på charlottecleytonj@gmail.com.

Ansøgningsfrist: mandag d. 16/5 kl. 8.00 (med angivelse af semestertrin).

Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til hold. Mærk 1605.

EKG- og stikkerhold 1601 på RH 
søger 1 nyt medlem

Vi er et velfungerende hold på 5 personer, 
der søger et nyt holdmedlem pr. 1. Juli 2011.

Vores arbejdsopgaver går ud på at tage EKG og blodprøver på onkologiske patienter, der henvises fra forskel-
lige afdelinger på RH. 
Vi har eget ambulatorium i stueetagen med tilhørende venteværelse, hvor patienterne selv finder hen, så der 
er intet patientopsøgende arbejde.

Vores ambulatorium er åbent man-fre fra kl. 9.00 til 13.00, hvor hver vagt dækkes af én person, så man arbe-
jder alene. Derfor skal du kunne lide at have travlt og arbejde under et vist tidspres, da der især mandag og 
tirsdag er mange ventende patienter.

Vi har et rigtig godt samarbejde med det primære blodprøvetagningssted på RH og med vores stamafdeling 
5013.

Vi holder holdmøde én gang om måneden, hvor vi fordeler den kommende måneds vagter og bagvagter.

Krav:
- Du skal min. have 250 SPV-timer
- Du skal have bestået 4. semesters eksamen.
- Du skal kunne tage min 4 vagter og 4 bagvagter pr. mdr.
- Du skal være selvstændig og fleksibel
- Du skal være villig til at tage vagter i eksamensperioden
- Du skal blive på holdet min. ½ år, gerne længere
- Du skal kunne deltage i holdmøde midt i Juni.
- Du skal have et gyldigt akkrediteringskort
- Stikkererfaring foretrækkes.

Løn: SPV-holdløn
Der vil være 2 vagter med lønnet oplæring i at tage EKG, blodprøver og i brugen af LABKA. 
Hvert halve år afholder vi et kort møde med vores kontaktperson på 5013, også dette er lønnet.

Ansøgningsfrist: 31. Maj 2011 kl. 12.00 Ansøgningsskema findes på www.fadlvagt.dk, - tilmelding til hold 
-husk at mærke den ”hold 1601”. 
Ansøgere bedes desuden om at sende en motiveret ansøgning til Astrid Bruun, FADLs vagtbureau: ab@fadl.
dk og til holdleder Kasper Meidahl Petersen: kaspermeidahl@gmail.com. De kvalificerede vil blive inviteret 
til en kort samtale hos FADLs vagtbureau d. 6-10. Juni.

Yderligere info: Hvis du har behov for uddybende information, kan du kontakte holdleder Kasper Meidahl 
Petersen på kaspermeidahl@gmail.com eller på mobil: 51 23 77 16. 

Kursusafdelingen søger Figurant

FADL kursusafdeling søger figuranter til vores soma-
tisk og psykiatrisk SPV-eksamen. 
Der afholdes SPV-eksamen hver torsdag og enkelte 
onsdage fra september til december.
Det forventes at du minimum deltager 5 eksamener 
pr. semester.

Krav til figuranter:
- Du skal minimum have 500 SPV-timer 
(erfarne vagttager prioriteres)
- Du skal have bestået 4. semester 
- Du skal have en bred praktisk erfaring både 
fra somatiske vagter såvel som psykiatriske vagter 
- Du skal være med til at sikre et højt faglig 
niveau i overensstemmelse med de sundhedsfaglige 
krav der forventes af en SPV-vagt.
- Du skal have en ”skuespiller” gemt i 
maven 

Løn og vilkår:
Lønnen er 331,10 kr. pr. time.
Planlægningen af eksamensdatoer foregår halvårligt. 
Arbejdsbyrden er fleksibel, dog forventes det at fig-
uranterne dækker al sygdom internt.
Ansættelse er gældende et semester af gang.

Interesseret!
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Adm. sygeplejerske Astrid Bruun på tlf. 35245408.

Ansøgningsfrist: Mandag den 16. maj 2011 kl. 
08.00 via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmeld-
ing hold – Mærket ”figurant”. 
Ansættelsessamtaler finder sted på Vagtbureauet 
slut maj.

Solopraksis på Nørrebro
Søger en vikar for lægesekretær i uge 20, 21 og 22
Arbejdstid:
•Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 08.30-13.30
•Onsdag kl. 14.00-18.00

Arbejdsopgaver:
•Sekretær opgaver
•Tage blodprøver 
• lungefunktions test
•Evt. rejse vaccinationer

Krav:
•Helst højt semestertrin
•Medlemskab af FADL
•Min. 200 SPV timer
•Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt, dog seneste tirsdag 
den 10. maj 2011 kl. 10.00. Via www.fadlvagt.dk – for 
medlemmer – ledige hold – hold ”Læge Nørrebro”

Praksis på Frederikssundsvej
Praksis på Frederikssundsvej har brug for en vikar for 
lægesekretær i uge 31.

Arbejdstid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 08.00-
16.00 
Onsdag kl. 13.45-17.45

Arbejdsopgaver:
 Arbejdsopgaverne vil primært være at tage imod 
patienter, telefonpasning,  ordne praktiske gøremål i 
klinikken og løse lettere sygeplejeopgaver, ordne blod-
prøver, stixe urinprøver osv. Arbejdes opgaverne kan 
udvides i forhold til den studerendes kompetencer. 
Krav:
• Bestået 6. Semester
• Kendskab til EDB-systemet Medwin, dog ikke et 
krav.
• Stikkeerfaring vil være godt, men er ikke et krav
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Mandag den 16. maj 2011 kl. 09.00. 
Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold 
– hold ”Praksis Frederikssundsvej”

FaDL vagtbureau
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IMCC stabler kæmpeevent på 
benene – nu også på dansk jord
1000 medicinstuderende fra hele verden kommer til Køben-
havn 1.-7. august 2011, når International Federation of 
Medical Students’ Associations (IFMSA)
afholder sin 60 års jubilæumskonference. Konferencens 
tema er ”Health and the Future”, hvorved de danske værter 
og medicinstuderende fra IMCC præsenterer verdens kol-

leger for fremtidige udfordringer. Al arbejde bliver gjort af frivillige kræfter, og det får nu royal opbakning 
med HKH Kronprinsesse Mary som protektor og officiel støtte fra Indenrigs- og Sundhedsminister 
Bertel Haarder samt Københavns Overborgmester Frank Jensen.
IFMSA er IMCC’s internationale paraply-organisation, som repræsenterer 1,3 millioner medicins-
tuderende fra 103 medlemslande i hele verden. Det er verdens
største fagspecifikke studenterorganisation og er anerkendt af World Health Organisation (WHO) og 
World Medical Association (WMA) som NGO og repræsentant for alle medicinstuderende i verden. 
IFMSA blev grundlagt i Danmark i 1951 og vender nu ’hjem’ til jubilæumskonferencen. AM2011 
betyder August Meeting 2011.
Konferencen er bygget op om temaet Health and the Future, hvor IMCC vil fokusere på fremtidige syg-
domsbilleder, fremtidige behandlingsmuligheder og
etiske dilemmaer i alle dele af verden.
Arrangementet viser her i 2011 - som er udnævnt af Europakommissionen til Frivillighedens År – hvor langt 
man kan nå med frivillig arbejdskraft; IFMSA fylder 60 år, bygger kun på frivillige kræfter og har opnået 
store resultater med alt fra lokale og internationale projekter verden over til punkter i COP16 aftalen.
1000 kommende læger med organisations- og ledererfaring fra hele verden vil deltage i arrangementet 
præget men også udfordret af socialt, interkulturelt
og internationalt samarbejde og samhørighed.
Interesseret i at høre mere? Find os på www.am2011denmark.com - velkommen ombord!

Med venlig hilsen
Mads Dam Vildbrad, stud.med., Aarhus Universitet og PR Director i AM2011

IMCC stabler k¾mpeevent pŒ benene Ð nu ogsŒ 
pŒ dansk jord

1000 medicinstuderende fra hele verden kommer til K¿benhavn 1.-7. august 
2011, nŒr International Federation of Medical StudentsÕ Associations (IFMSA) 
afholder sin 60 Œrs jubil¾umskonference. Konferencens tema er ÓHealth and the 
FutureÓ, hvorved de danske v¾rter og medicinstuderende fra IMCC pr¾senterer 
verdens kolleger for fremtidige udfordringer. Al arbejde bliver gjort af frivillige 
kr¾fter, og det fŒr nu royal opbakning med HKH Kronprinsesse Mary som 
protektor og officiel st¿tte fra Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder 
samt K¿benhavns Overborgmester Frank Jensen.

IFMSA er IMCCÕs internationale paraply-organisation, som repr¾senterer 1,3 
millioner medicinstuderende fra 103 medlemslande i hele verden. Det er verdens 
st¿rste fagspecifikke studenterorganisation og er anerkendt af World Health 
Organisation (WHO) og World Medical Association (WMA) som NGO og 
repr¾sentant for alle medicinstuderende i verden. IFMSA blev grundlagt i 
Danmark i 1951 og vender nu ÕhjemÕ til jubil¾umskonferencen. AM2011 betyder 
August Meeting 2011.

Konferencen er bygget op om temaet Health and the Future, hvor IMCC vil 
fokusere pŒ fremtidige sygdomsbilleder, fremtidige behandlingsmuligheder og 
etiske dilemmaer i alle dele af verden. 

Arrangementet viser her i 2011 - som er udn¾vnt af Europakommissionen til 
Frivillighedens År Ð hvor langt man kan nŒ med frivillig arbejdskraft; IFMSA fylder 
60 Œr, bygger kun pŒ frivillige 
kr¾fter og har opnŒet store 
resultater med alt fra lokale og 
internationale projekter verden 
over til punkter i COP16 aftalen.

1000 kommende l¾ger med 
organisations- og ledererfaring 
fra hele verden vil deltage i 
arrangementet pr¾get men ogsŒ 
udfordret af socialt, interkulturelt 
og internationalt samarbejde og 
samh¿righed.

Interesseret i at h¿re mere? Find 
os pŒ www.am2011denmark.com - velkommen ombord!

Med venlig hilsen

Mads Dam Vildbrad, stud.med., Aarhus Universitet og PR Director i AM2011

IMCC stabler k¾mpeevent pŒ benene Ð nu ogsŒ 
pŒ dansk jord

1000 medicinstuderende fra hele verden kommer til K¿benhavn 1.-7. august 
2011, nŒr International Federation of Medical StudentsÕ Associations (IFMSA) 
afholder sin 60 Œrs jubil¾umskonference. Konferencens tema er ÓHealth and the 
FutureÓ, hvorved de danske v¾rter og medicinstuderende fra IMCC pr¾senterer 
verdens kolleger for fremtidige udfordringer. Al arbejde bliver gjort af frivillige 
kr¾fter, og det fŒr nu royal opbakning med HKH Kronprinsesse Mary som 
protektor og officiel st¿tte fra Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder 
samt K¿benhavns Overborgmester Frank Jensen.

IFMSA er IMCCÕs internationale paraply-organisation, som repr¾senterer 1,3 
millioner medicinstuderende fra 103 medlemslande i hele verden. Det er verdens 
st¿rste fagspecifikke studenterorganisation og er anerkendt af World Health 
Organisation (WHO) og World Medical Association (WMA) som NGO og 
repr¾sentant for alle medicinstuderende i verden. IFMSA blev grundlagt i 
Danmark i 1951 og vender nu ÕhjemÕ til jubil¾umskonferencen. AM2011 betyder 
August Meeting 2011.

Konferencen er bygget op om temaet Health and the Future, hvor IMCC vil 
fokusere pŒ fremtidige sygdomsbilleder, fremtidige behandlingsmuligheder og 
etiske dilemmaer i alle dele af verden. 

Arrangementet viser her i 2011 - som er udn¾vnt af Europakommissionen til 
Frivillighedens År Ð hvor langt man kan nŒ med frivillig arbejdskraft; IFMSA fylder 
60 Œr, bygger kun pŒ frivillige 
kr¾fter og har opnŒet store 
resultater med alt fra lokale og 
internationale projekter verden 
over til punkter i COP16 aftalen.

1000 kommende l¾ger med 
organisations- og ledererfaring 
fra hele verden vil deltage i 
arrangementet pr¾get men ogsŒ 
udfordret af socialt, interkulturelt 
og internationalt samarbejde og 
samh¿righed.

Interesseret i at h¿re mere? Find 
os pŒ www.am2011denmark.com - velkommen ombord!

Med venlig hilsen

Mads Dam Vildbrad, stud.med., Aarhus Universitet og PR Director i AM2011

SIDSTE CHANCE FOR 
TILMELDING!!
Sommerskole i Global Health 
Challenges
I to uger af din sommerferie kan vi tilbyde dig 
en vidensrejse ud i sundhed og globalisering, ud-
viklingsstrategier, globale aktører, sundhedssyste-
mer og sundhedspolitik, “smitsomme og ikke-smit-
somme sygdomme”, børne- og reproduktiv sundhed, 
voldelige konflikter, menneskerettigheder, hjælpeor-
ganisationers arbejde, flygtninge og indvandrer 
i sundhedssystemet, brain-drain og meget mere.
TID: 8. august til 19. august 2011
STED: København, CSS (Kommunehospitalet)
PRIS: 350 kr for den obligatoriske bogpakke 
ellers gratis for KU studerende. 1900 kr i kur-
susgebyr for ikke KU-studerende. 
MÅLGRUPPE: Ansøgere med medicinsk eller 
folkesundhedsvidenskabelig baggrund og andre 
med interesse for emnet.                                          
                                                    
CERTIFIKAT: Fremmødepligt 80 %.
ANSØGNINGSFRIST: 15. maj 2011
ANSØGNINGSSKEMA: Online på:  http://www.
globalhealth.ku.dk/ssghc/ 
ARRANGØR: Copenhagen School of Global 
Health og IMCC
KONTAKT: Kursus Koordinator, Sandra Villum-
sen – ssghc@sund.ku.dk 

IMCC FUNDRAISING-KURSUS
14. maj 2011 kl.12-15 i Studenterhuset

Mangler din undergruppe penge? Kunne du godt tænke dig 
at lave dit projekt større og vildere eller måske blot sørge 
for dets overlevelse!? Så er dette kursus noget for dig!
Nu får du mulighed for at lære at fundraise af vores egen 
Super-Troels! Troels Græsholt-Knudsen har tidligere 
været formand for IMCC og er anerkendt fundraisin-
gunderviser af DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd). 

Kurset kommer til at indeholde:
• En øvelsesbaseret gennemgang af basal ansøgningsteori 
- skal bruges lige meget, hvad man søger om.
• En udvælgelsesmetode til, hvem/hvad man ansøger.
• Et forslag til struktur på en ansøgning.
• En masse tips til det konkrete arbejde.

Troels udleverer noget materiale, så du ikke føler dig 
fortabt, når du kommer hjem og skal i gang med ansøg-
ningerne, og IMCC Adm Kbh bidrager med lidt vådt og 
tørt, så du ikke dør af sult. Desuden vil Troels også have 
tips og handouts til legat-søgning og lignende.

Hvem kan være med?
Alle IMCC medlemmer kan være med! Du må også meget 
gerne melde dig ind i IMCC (75kr om året) og deltage. 
Kurset er primært rettet mod medlemmer af undergrup-
perne, idet kurset er rettet mod netop søgning af fonde 
til projekter/grupper. 

Hvad koster det?
Intet - kurset er udbudt af IMCC Københavns Administra-
tionsgruppe, som tilbud til vores dejlige medlemmer.

Hvordan tilmelder jeg mig?
Du skal blot sende en email til IMCCKURSER@GMAIL.
COM og følge linket i mailen.

Vil DU til AFRIKA i 
præklinik?!
Ja, præklinikopholdet på bachelordelen 
kan tages i Afrika :O)
                              
HVAD?
Kenya-projektet kan tilbyde ophold fra 2 ugers varighed 
ved forskellige sundhedsklinikker i Nairobis slumområder.  
Opholdet kan foregå hele året, og kan sagtens arrangeres 
i sommerferien.  Du kommer til at opleve lægegerningen 
udført under helt andre forhold end vi kender herhjem-
mefra, i klinikker der ofte står uden elektricitet eller vand.  
Det vil give en god fornemmelse for hvad hjælpearbejde/
udviklingsarbejde i den tredje verden indebærer, og du vil 
desuden få et kendskab til de mest almindelige tropesyg-
domme. For mere info og billeder, se Kenya-projektet på 
IMCCs hjemmeside, under ”udviklings- og hjælpearbejde”, 
eller direkte på klinikkernes egen hjemmeside www.
kenya-project.org

HVAD KOSTER DET?
Der gives en donation på 1000 kes/dag (ca 60kr) der 
dækker transport rundt til klinikkerne samt daglig 
frokost. Overskuddet går til udvikling af klinikkerne. 
Hertil kommer udgift til fly samt hostelophold.

KAN DET VIRKELIG TRÆDE I STEDET FOR PRÆK-
LINIK-OPHOLDET VED ET DANSK HOSPITAL?
Ja.  Det kræver de rigtige papirer udfyldt ved klinikken, 
men er slet ikke svært. 

JEG VIL VIDE MERE!
Så kom til vores infomøde tirsdag d. 17 kl. 17 i lille 
mødesal.
Her vil der være kaffe og kage, og blive vist billeder fra 
området, mens der er mulighed for at stille alle dine 
spørgsmål.
Kenya-projektet har eksisteret i en årrække i Odense, og 
vi er nu ved at opstarte den københavnske afdeling. Så vil 
du være en del af denne nye under-basisgruppe, byder vi 
dig meget velkommen!

Kom til foredrag om 
parasitologi
Har du en trope-/infektionsmediciner 
gemt i maven, så er dette foredrag lige 
noget for dig!!

Torsdag d. 12. maj kl. 16-17 arrangerer PIT et 
foredrag om parasitologi. Pascal Magnussen fra 
LIFE kommer og fortæller om blandt andet leish-
maniasis og andre parasitologiske sygdomme. Der 
vil være spændende cases og rig mulighed for at 
stille spørgsmål. 

Så kom og hør et spændende foredrag, mens du 
nyder en bid kage og en kop kaffe. Det hele finder 
sted i lokale 29.01.32.

Vi glæder os til at se dig!
//PIT 
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PMS holder månedsmøde torsdag d. 12 maj kl 
17:00 i  studenterhuset, store mødelokale.

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Foredrag til næste semester
3. Basisgruppebar
4. Evt.

vel mødt !
/PMS

PUFF- Panums Ungdoms Forsker Forening er en 
studenterforening med formål at motivere til og 
forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige 
studenterforskning og videreudvikle studenterfor-
skerens faglige kompetencer.

Hvad arbejder PUFF for?
• Gøre det lettere for studerende at starte på et 
forskningsprojekt
• Bedre vilkår for prægraduate forskningsårss-
tuderende 
• Forbedre studenterforskerens faglige forudsæt-
ninger
• Formidlende organ mellem studerende og forskn-
ingsaktive institutioner
• Forsknings-interesserede kan mødes med lige-
sindede 

Hvad laver vi i PUFF?
• Studenterkonferencer (senest FORSK!2011)
• Foredrag med forskere (Eksempler på forsknings-
karriere ved universitetet og i industrien)
• Foredrag om forskningsrelevante emner: Pro-
tokolskrivning, fondsansøgning
• Kurser (Statistik, CV, fondsansøgning)
• Månedsmøder med erfaringsudveksling og hygge 
(hver 1. tirsdag i måneden)
• Journal club (to gange per semester, i forlængelse 
af et månedsmøde)
• Samarbejde med PhD skolen, andre studenter-
foreninger

Vil du vide mere?
Tjek vores hjemmeside www.puffnet.dk eller kom til 
månedsmøde, første tirsdag i hver måned. 

Kommende PUFF arrangementer:
Det smitter! Fejring af Infektionsmedicinsk Afd. 
Qs første 10 år på Skejby Sygehus, 13. maj 2011, 

Nyt fra SAKS
Månedsmøde: 
Semestrets sidste månedsmøde afholdes tirsdag den 10 
maj. Stedet er store mødesal i studenterhuset. 

Laparoskopikursus:
Den 11. maj kl. 17.15 afholder SAKS laparoskopi-
kursus. Dette kursus ruster deltagerne til at operere 
med kikkert. Kurset betragtes som foreningens 
flagskib, og har givet SAKS meget anerkendelse i 
kirurgiske kredse. Tilmelding starter den 4. maj via 
hjemmesiden.  

Det gode CV:
Den 17 maj afholder SAKS foredrag i, hvordan man 
skriver et godt CV. Lokale 29.01.30 fra 17,00-19,00.  

PIPPI-månedsmøde:
LUFTVEJSSYGDOMME HOS BØRN

Onsdag d. 11. maj kl. 17:00 i Lille Mødesal
v Læge, PhD Marie-Louise von Lindstow 

Hvilke observationer og overvejelser er vigtige ved 
mistanke om luftvejsinfektion hos børn?

Marie-Louise von Lindstow har skrevet ph.d. om 
pediatriske infektioner i luftvejene. 
Kom og hør et spændende foredrag om de hyppigste 
og vigtigste luftvejsinfektioner og luftvejssygdomme 
som rammer børn. Der gennemgås kliniske cases 
med gode video-eksempler af karakteristiske symp-
tomer!

PMS holder månedsmøde torsdag d. 12 maj kl 

PIPPIPANUM 1. OKTOBER
11:00 – 19:00

Sæt kryds i kalenderen allerede nu når 
din basisgruppe inviterer til årets event!

Studenterklubben holder eksamenslukket!
Vi ses til fredagsbaren i juni.
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B
lomster gør dig glad og dufter dejligt.

 Men det er ikke os alle, der er udstyret med grønne fingre eller den bedste 
hukommelse for, hvornår blomster og planter skal vandes. Og hvor meget 
vand er det liiiige, de skal have?

Har du også druknet eller tørstet utallige blomster, så gør brug af disse husmor-
råd:

Tre planter, du ikke kan slå ihjel:

1. Brændende kærlighed er en af de mest almindelige stueplanter med søde små 
blomster i røde og gule nuancer. Den kræver ikke særlig meget vanding, og den har 
faktisk godt af at tørre lidt ud mellem vandingerne. Smart, ikke? Pas dog på, du 
ikke giver den for meget vand. Den kan ikke tåle at lade rødderne soppe, så drukner 
den. Vand den cirka en gang om ugen. 
2. Kaktus er sådan lidt sej at have stående derhjemme. Pas dog på, hvor du stiller 
den, så du eller dine gæster ikke stikker sig på den. En kaktus skal maksimalt 
vandes en gang om måneden.
3. Svigermors skarpe tunge hedder en anden hårdfør plante med flotte mørkegrønne 
blade, der er lysegrønne i kanten. Den er praktisk, fordi den kan tåle både sollys og 
skygge, og kun skal kun vandes en gang om måneden.

Den lette løsning...

Køb en buket blomster med hjem fra supermarkedet. Ja, det er den dyre løsning, 
men det ser så flot ud, når der står en frisk buket blomster på bordet. De fleste 
buketter holder en uges tid.

Sådan får du blomsterbuketten til at holde længere:

   1. Husk at fjerne de nederste blade, så de ikke rør vasevandet.
   2. Stil blomsterne et køligt sted om natten.
   3. Undgå at stille friske blomster i direkte sollys.
   4. Tilsæt et par teskefulde sukker i vandet.

G
ode råd til pletfjerning:

"Her sværger vi til Swarfega!! Det 
er egentlig håndrens til mekanikere, 
men kan simpelthen få ALT af tøjet og 
jeg mener virkelig ALT!! Lige et lille 
tip herfra"

"Her bruger jeg ikke noget? Jeg skyller 
bare tøjet i rent vand og vasker det nor-
malt, og jeg døjer ikke med pletter? Er 
det mon kun mig eller?"

G
rill REGLER: Vi er på vej ind i grillsæsonen.
Derfor er det vigtigt at genopfriske din hukom-
melse om etikette af denne sublime udendørs 

madlavnings aktivitet. Når en mand frivillig melder 
sig til at grille, sættes en række af begivenheder i 
bevægelse:  

Rutinemæssigt ... 
(1) Kvinden køber maden. 
(2) Kvinden laver salat,... forbereder grøntsager og 
laver dessert. 
(3) Kvinden forbereder kødet, marinerer mv, plac-
erer det på en bakke sammen med de nødvendige 
køkkenredskaber og saucer, og tager det med ud til 
manden, som er placeret ved siden af grillen –med en 
øl i hånden. 
(4) Kvinden forbliver fortsat udenfor den obligatoriske 
tre meter zone, hvor en overflod af testosteron og andre 
mandlige aktiviteter kan finde sted uden indblanding 
fra kvinden. 

Her kommer den vigtige del: 
(5) MANDEN placerer kødet på grillen. 

Mere rutine ... 
(6) Kvinden går ind for at organisere tallerkener og 
bestik. 
(7) Kvinden kommer ud for at fortælle manden, at 
kødet ser lækkert ud. Han takker hende og spørger, om 
hun vil hente endnu en øl mens han vender kødet.

Vigtigt igen: 
( MANDEN tager kødet af grillen og giver det til 
kvinden. 

Mere rutine ... 
(9) Kvinden forbereder tallerkner, salat, brød, tilbehør, 
servietter og saucer, og sørger for at det hele kommer 
på bordet. 

(10) Efter spisning sørger kvinden for at rydde af 
bordet og vasker op. 

Og vigtigst af alt: 
(11) Alle roser manden og takker ham for hans mad-
lavning indsats. 

(12) Manden spørger kvinden om hun nød ‘hendes 
friaften«, og når han ser hendes irriterede reaktion, 
konkluderer han at det bare er umuligt at glæde 
nogen kvinder!
Fra: www. Snigerne.dk

vs.

H
vis ikke man få brugt hele portionen af brun farin på een gang, er der stor risiko for at resten klumper. Mildt sagt – for den 
bliver faktisk hård som en sten. Og det er nærmest uanvendelig. Er skaden sket, kan man evt. rive den på et rivejern. 

Men her – som så mange andre steder – er forebyggelse bedre end helbredelse. Og man kan nemt være på forkant med udviklin-
gen. I posen med brun farin lægger du bare en skive rugbrød. Det hindrer den brune farin i at klumpe eller blive tør.

Æ
der din vaskemaskine også 
strømperne

HUSMORTIP: Strømper har det med 
at forsvinde. For at hjælpe med at 
holde strømerne sammen i par under 
vask er her et par tip.
søn, 03/04/2011 - 10:05
Annonce fra avisen
Se flere annoncer fra avisen

Strømper har det med at forsvinde. 
Ikke parvis, men én af gangen. Vi 
har sikkert alle sammen prøvet at 
stå med indtil flere enlige strømper, 
hvor makkeren bare er væk. Det er 
naturligvis ikke vaskemaskinen, som 
æder strømperne.
For at hjælpe med at holde strømerne 
sammen i par under vask er her et 
par tip.
 
Køb en masser hår-elastikker. En 
farve pr medlem af husstanden. Når 
strømperne lægges til vask sætter 
hver familiemedlem sin farve elastik 

rundt om netop deres strømper. Elas-
tikken kan klare hele vejen gennem 
vaskemaskine og tørretumbler.
 
Når strømperne lægges til vask læg-
ges de dobbelt i skafterne. (Ligesom 
når man på gammeldags vis lægger 
strømper sammen. Man nøjes dog 
med skafterne.)
 
Der findes i handlen små rosetter, 
som strømperne kan samles med 
inden vask. De viste på billedet her 
”sok-fix”. Dem fandt jeg i netto til en 
tiér for ti styks.
 
Jeg garanterer dog ikke nogen af 
metoderne gælder for teenagere… 
men jeg hører gerne fra de forældre 
til teenagedrenge som kan få nogen 
som helst metode til at lykkes.
 
Selv køber jeg i øvrigt mange ens 
par strømper ad gangen. Så har jeg 
altid en makker, hvis én bliver væk 
eller slidt op.


