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Har du lyst til at 
deltage i det redak-
tionelle arbejde på 
MOK-redaktionen 
kan du skrive til 

mok@mok.dk

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://www.mok.dk   Oplag: 1500
MOK støttes økonomisk af FADL og 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, PDF 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.

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 MOKs hjemmeside 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, 
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: Erik/MOK.red.

Onsdag:  MOK nr 25, årgang 44 udkommer

Torsdag: SAMS Månedsmøde, kl. 17, se s. 11

  

Fredag: Jeg har fødselsdag og brænder inde med 3 malk de koijn  
  biletter til kr. 250 stk.

Lørdag: Studenterpræstens foredrag, kl. 14, se s. 4

  UFSAS' Gratis eksamensforberedende kursus, se s. 6
  

Søndag: UFSAS' Gratis eksamensforberedende kursus, se s. 6
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  PUFF kursus i præsentationsteknik, se s. 11  

Tirsdag: Læger uden grænser foredrag, kl. 16:15, se s. 4
  Sundhed for alle møde, kl. 19, se s. 10
  Eorta månedsmøde, kl. 17, se s. 11

Denne redaktion

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for Medicin
Dorte Lundsager, bygning 33.5.20, dohl@sund.ku.dk (sekretær for studienævn og studieleder)
Gitte Birkbøll, bygning 33.5.5, bim@sund.ku.dk (sekretær for dispensationsudvalget)
Maria Louise Gaston Andresen , mlga@sund.ku.dk (forbehandling af dispensations- og merit-
sager)
Hanne Buchwald, Eksamenskontor, bygning 33.4.25 (Bacheloropgave)
Eva Nielsen/Anette Fussing, Eksamenskontoret, bygning 33.4.21 (Kandidatspeciale og OSVAL 
II)
Birgitte Larsen, Eksamenskontoret, bygning 33.4.21 (VKO)
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/ 
Studiesekretær:
1. semester, bachelor: Michael Muusfeldt, tlf.: 35326803, mimu@sund.ku.dk
2. semester, bachelor: Stine Kirkeskov Sørensen, Kirkeskov@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
5. semester bachelor: Rikke Kjærsgaard Budden , tlf. 3532 7571, rkb@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: Jane Siig, tlf. 3532 6487, jasi@sund.ku.dk
3. semester kandidat:  Gitte Bisgaard, tlf. 3532 7999, gitteb@sund.ku.dk
4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
5. semester: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
6. semester: Hanne Ritter Nørgaard, tlf. 3532 6489, harn@sund.ku.dk
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MOK Soduko
Af: Kasper/MOK.red.

Tvillingerne:
Tag dig i agt for sømænd i denne uge. Det kan godt være at de tilbyder 
møbler, men pas på, sofaerne er af ringe kvalitet, og intet af det passer 
til dit bord. På studiefronten vil du opleve en hård kuling fra sydøst med 
risiko for byger. Kærlighedslivet vil være domineret af syndige tanker om 
din læsemakkers mor/far. Lad være med at reagere på dem.

Tyren:
Der er omkring tretten til nitten grader imellem saturn og jupiter, jeg 
gad ikke lige måle præcist. Det betyder at du vil være diffust heldig de 
næste par dage. eller noget.
Heldet vil følge dig i kærligheden. Eller også vil du være uheldig.
På uni vil du have mellemstor succes.

Vædderen:
Der har aldrig, og vil aldrig ske noget af nogen som helst 
interesse eller signifikans for væddere. Nogensinde

Fiskene
Et præcist antal måltider vil give dig en 
upræcis mæthedsfølelse. Din facina-
tion af fluefiskeri vil blive seksuel. 
En forelæser vil kommentere 
på dit tøj. Sørg for at være 
velklædt.

Vandmanden
I denne uge vil du læse 
MOK og  fo rundres 
over hvor præcist dit 
horoskop er. Du vil 
møde en meget grim 
mystisk fremmed.
Chokolade vil hjælpe 
dig igennem et træl 
kapitel i en lærebog.

Stenbukken
Du vil skrive sammen med 
dine forældre på face-
book, de fleste af dine ven-
ner vil respektere dit valg. 
Du vil have en foruroligende 
oplevelse med netdating. Han/
hun hedder Alex. Det meste af 
din undervisning vil være kedelig. 
Kom alligevel.

Krebsen:
Landbrughøjskolen vil kontakte dig med et fræk tilbud. Du siger nej til 
vandballonerne. Du kan roligt tage på udflugt med familiemedlemmer i 
denne uge. Ingen vil kommentere din acne og/eller forstyrrende store 
næsehår.
du vil hverken lave damer eller penge denne uge. Men du kan lave et 
par fyre hvis du prøver. Panumbygningen tiltrækker dig ikke denne uge. 
Du vil ønske den  ville gøre mere ud af sig selv.

Løven
Dine visuelle hallusinationer vil tage til,. Jeg bønfalder dig om at ignor-
erer de sølvgrå ænder. Dit kærlighedsliv sender dig en besked som 
du kommer til at slette. Der vil ikke ske noget interessant ipå uni.

Jomfruen
Du vil have en kanon uge uden at lægge mærke til det. 

Senere fortryder du at du ikke lyttede.  Et rigtigt 
menneske vil vise dig interesse . Du lægger ikke 

mærke til det. Rungende succes på studiet.

Vægten
Orions bælte skal strammes, Det 

betyder det er på tide at tjekke 
din mail.

Du vil få mange seksuelle tilbud 
uden indhold. En SAU undervi-
seer vil være forsinket.

Skorpionen
Så er det vist på tide at 
stramme op. Det forstår 
du ikke.  I mangel på 
bedre kunne du måske 
rydde op. Skarp forvir-
ring vil dominere dine 
relationer til det andet 
køn. Det andet køn er 

ligeglad. Panum vil virke 
som kondensator.

Skytten
I denne uge vil små fugle virke 

skræmmende. en kyllingefil-
let vil hjemsøge dig. Forskellige 

redskaber vil blive taget i brug på 
kærlighedsfronten. De anatomiske 

detaljer vil forvirre dig, lad være med at 
gå i panik.

H O R O S K O P  F O R  U G E  2 5
Af cand. zodiac Kasper - Det tredje øje - Aagaard



44 studbud og styrende organer
Uge 16: Gode tilbud fra 
studenterpræsten
_______________________________
Føljeton følger
________________________________________
Gratis film i Cinemateket: Memento, Chris-
topher Nolan (2000)

I forsøget på at forhindre mordet på sin kone får 
Leonard et voldsomt slag mod hovedet. Resultatet 
er kraftigt hukommelsestab, og han må herefter 
konstant tage noter og fotografere sin omverden for 
at huske. Ikke overraskende er Leonard optændt af 
ønsket om at hævne sin kone, men hvordan finde 
morderen, når man intet husker?

Fribilletter til de første 50 udleveres i Cinematekets 
indgangsområde efter først-til-mølle-princippet en 
halv time før filmens start. 

Der vil være en kort introduktion til filmen.
Tid: Torsdag 19. april kl. 19
Sted: Cinemateket, Gothersgade 55
________________________________________
Filosofisk fugletur
Ligheden mellem fugle og tanker er, at de begge 
kan flyve. De kan også begge slå sig ned og bygge 
rede. Men kan tanker græsse, som gæs på en eng? 
Disse og lignende spørgsmål vil vi drøfte på denne 
filosofiske fugletur. Vi vil også se på de fugle vi 
møder i naturen.

Forårets fugletur går til Vaserne og mose- og rørsko-
vsområdet ved Furesøen. Vaserne er et spændende 
naturområde med et meget varieret fugleliv, selvom 
det ligger ret tæt på villakvartererne i Bistrup og 
Holte. 
Turen vil gå fra Holte station langs bunden af 
Store Kalv i den vestligste ende af Furesøen og ud 
til Vaserne. Omkring et fugletårn og tilbage igen. 

Vi forventer at turen vil tage ca. 4 timer. Husk 
godt fodtøj, madpakke, drikkevarer, kikkert og 
godt humør. 

Claus Emmeche, lektor, cand. scient. Leder af 
center for naturfilosofi og videnskabsstudier og 
Nicolai Halvorsen, cand. theol. Studenterpræst og 
fugleinteresseret.
Tid: Lørdag 21. april kl. 10-ca. 14
Mødested: Holte Station
______________________________________________
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studen-
terpræst, og du kan bl.a. bruge ham til personlige 
samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan 
være anonym. Du bliver ikke registreret.
Studenterpræsten kan også foretage kirkelige 
handlinger som bryllup og dåb, og han kan fungere 
som ressourceperson i forbindelse med fx etiske 
problemstillinger.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – el-
ler find ham på kontoret i hans træffetid. 
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk 
www: studenterpraesterne.ku.dk/ 
Facebook: facebook.com/smikbh 
Blog: ku-praest.blogspot.com
 

Åbningstider
Mikroskopi i lokale 15.2.15

April    Teknisk Assistent: Demonstrator:
16. 16 - 20 Birgitte 
17. 14 - 18 Alexander 
19. 10 - 14 Faiza Carina (10 - 14)
23. 9 - 12 Faiza Carina (9 - 12)
25. 16 - 21 Alexander Carina (16 - 21)
27. 8 - 13 Birgitte 
30. 17 - 22 Birgitte Thomas (17 - 21)
     
Maj     
1. 8 - 14 Alexander Carina (8 - 14)
2. 17 - 22 Birgitte Thomas (17 - 22)
3. 17 - 22 Faiza Thomas (17 - 22)
4. 8 - 20 Alexander (8-14) Faiza (14-20) Carina (16 - 20)
5. 9 - 16 Birgitte Thomas (9 - 14)
6. 9 - 16 Faiza Thomas (9 - 14)
7. 14 - 22 Birgitte Thomas (17 - 22)
8.    2. SEM SPOT EKSAMEN 
21. 15 - 20 Alexander Thomas (17 - 20)
30.    3. SEM SPOT EKSAMEN 

Trosbekendelsen X – opfaret til himmels
Glædelig påske. Studenterpræsten fejrer opstandelsen med  chokoladebønnernes genkomst. Nu kan man atter 
få chokolade i stedet for det tørre brød. Men mennesket lever ikke af brød og chokolade alene; men også af ånd. 
Jeg håber derfor at kunne levere lidt åndelig føde i denne klumme.  
Før påske fik jeg skrevet om det centrale i kristendommen og i trosbekendelsen, at Gud måtte blive menneske 
og hvorfor det gav mening at han måtte dø og hvad opstandelsen betød. 
Derfor er vi nu nået til de sære ord ”opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders den almægtiges højre hånd, 
hvorfra han skal komme og dømme levende og døde.”  
Om ikke så længe har vi en helligdag, der hedder Kristi himmelfart og den ligger altid på en torsdag. Det er 
fordi, den altid ligger 40 dage efter påskedag, som altid er en søndag. Ifølge det skrift i biblen som hedder  
Apostlenes gerninger, så var Jesus på jorden i 40 dage efter opstandelsen påskemorgen, men en dag gik han 
uden for byen og blev taget op i himlen.  Det er bl.a. afbilledet på den fine altertavle i Skt. Johannes kirke 
nede på skt. Hans torv.  
Men hvorfor skulle han fare op til himlen og sidde ved Gud faders højre hånd.   Jeg vil foreslå at man tager 
himmelfarten som et lavpraktisk problem. Han kunne ikke dø, for han var død og opstået i en udødelig form.  
Han måtte vende tilbage til faderen, til livets kilde.  I samtiden havde man den forestilling at Guds sted var i 
himlen, Jahve var en gammeltordengud, der også i Det gamle Testamente skjulte sig i skyer og åbenbarede sig 
på bjergtoppe. En af de gammeltestamentlige profeter – Elias – var tilmed blevet taget op til Gud i en ildvogn  
(2. Kongebog kap, 2, v.10),  så derfor var det ret oplagt at det gik den vej.  Jeg mener dog man ikke skal hænge 
sig for meget i detaljerne. Det afgørende er at Jesus er hos Gud, Faderen, hvilket udtrykkes ved, at han sidder 
ved den højre hånd. Det er et symbol. Den højre hånd er magtens hånd, den man slår med ( vin kan her se, 
at Gud ikke er venstrehåndet). Dvs. at Jesus har nu fået del i Guds almagt. Men det er betegnende, at denne 
position ved almagten umiddelbart knyttes sammen med den kommende dom.  Gud bruger ikke sin almagt 
til at fikse verden til at være et godt og retfærdigt sted efter vores utopiske drømme.  Hvorfor han ikke fra 
begyndelse gjorde det, ved jeg ikke; men det kunne være fordi han tillod verden og mennesket lidt handlefrihed.  
Det skal man åbenbart passe på med.  
Men derfor må der også være en dom, for ellers ville uretfærdigheden vinde. Men mere om det senere. 
Guds fred Nicolai Halvorsen , studenterpræst 

Læger Uden Grænser 
Øjenvidne beretning fra Sydsudan 

Kom og få et unikt indblik i MSF’s arbejde 
tirsdag d. 24/4-2012 kl 16:15 i Dam-auditoriet.

Læge Lea Juul Nielsen fortæller om sin mission i Sydsudan. 
Naturligvis med kaffe og kage! 

Vil du være tutor ved medicin? 
Ansøgningsfrist 7. maj
Et nyt kuld studerende begynder på lægeuddan-
nelsen henholdsvis til sommer og til vinter. I den 
anledning søger vi  11 studerende til at være tutor 
for et sommer- og et vinterhold med start i eft-
erårssemesteret 2012.

Find jobopslaget og udfyld ansøgningsformularen 
på http://jobportal.ku.dk/tap/ (vælg "Det Sundhed-
faglige Fakultet" - "Tutor ved medicin")
OBS! Vi modtager kun ansøgninger via ansøgnings-
formularen på http://jobportal.ku.dk/tap/
Med venlig hilsen
Studievejledningen
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Gratis Eksamensforbere-
dende Kursus for 3. Semes-
ter
Næste weekend afholder UFSAS 
et eksamensforberedende kursus 
i embryologi og hoved-hals hen-
holdvis lørdag d.21/4 og søndag 
22/4.

Tilmelding forgår på
www.ufsas.dk.

Forsøgspersoner med tilbageven-
dende vinterdepressioner søges til 
lønnet forsøg 
"Sæsonudløste forandringer i serotoninsystemet 
hos patienter med vinterdepression" 
”Seasonal Fluctuations in SERT and 5-HT4 Recep-
tors in SAD” 

Forsøgspersoner med tilbagevendende vinterde-
pressioner søges til forsøg med neuropsykologiske 
undersøgelser. 

Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet 
søger personer med vinterdepression til videnskabe-
ligt forsøg. Hensigten med forsøget er, at undersøge 
de forandringer lysmanglen forårsager hos de der 
lider af vinterdepression. Dette gøres ved at udføre 
en neuropsykologisk undersøgelse hhv. sommer og 
vinter. Endvidere vil vi foretage gentypebestem-
melse for at undersøge genernes betydning for 
vinterdepression. 

Der ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 
på ca. 116 kr/time som er skattepligtigt. 

Symptomerne på vinterdepression er tristhed og 
modløshed, nedsat social aktivitet, træthed og 
øget søvnbehov, trang til kulhydratrige fødevare og 
vægtstigning. Symptomerne skal komme igen hver 
vinter og lette igen når foråret kommer. 
Vi vil foretage gentypebestemmelser, lave andre 
blodprøver, spytprøver samt udføre omfattende test 
af din personlighed og din måde at tænke på ved 
neuropsykologiske tests. 

Du kan være med i forsøget, hvis du:
1.  Lider af vinterdepression 
2.  Ikke tager medicin regelmæssigt
3.  I øvrigt er sund og rask og ikke lider af andre 
legemlige eller psykiatriske sygdomme 
4.  Er under 45 år 
5.  Ikke ryger 
6.  Har stabil døgnrytme 
7.  Bor i København 

Deltagelse i forsøget omfatter følgende hhv. som-
mer og vinter: 
1.  En dag med neuropsykologiske tests  
2.  Udfyldelse af forskellige spørgeskemaer
3.  Spytprøve for stress og hormoner
4.   Blodprøvetagning

Forsøget er godkendt af videnskabsetisk komite 
journal nr:H-1-2010-085 

Kontaktinformation: 
Stud. psych Liv Hjordt Hansen
Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet 
Juliane Maries Vej 
2100 København Ø 
Telefonisk henvendelse kan ske på tlf.: 35 45 67 42 
Hverdage 9.00-16.00 
E-mail: hansen@nru.dk

I tilfælde af at du kontakter os pr. e-mail, husk da 
at oplyse dit telefonnummer

annoncer
Har du lyst til at deltage i 
et forsøg med lægemidler?

Vi skal undersøge et leverenzym 
kaldet carboxylesterase 1 (CES1) 
og hvordan to lægemidler 
(trandolapril og methylphenidat) 
nedbrydes. I den forbindelse skal vi 
screene 200 raske forsøgspersoner 
med en spytprøve for CES1-genotype. 
Herefter udvælges 40 af de screenede 
personer til deltagelse i selve lægemid-
delundersøgelserne, som vil foregå på 
fase 1–enheden på Bispebjerg Hospi-
tal forår/sommer 2012. Forsøgene vil 
strække sig over to hele forsøgsdage 
med ”indlæggelse” på Bispebjerg Hos-
pital samt nogle ture til hospitalet for at 
få taget EKG og afsluttende blodprøver. 
Under de lange forsøgsdage anlægges 
venflon til at udtage blodprøver fra.
Risikoen for bivirkninger til medicinen 
anses for lille, da du kun skal indtage én 
enkelt normal dosis. Venflonanlæggelse 
og blodprøvetagning medfører naturlig-
vis et vist kortvarigt ubehag.   
Hvis du lader dig screene, er det vigtigt, 
at du er villig til at gennemføre lægemid-
delforsøgene, når vi når dertil. Skriftligt 
materiale udleveres under screenings-
besøget. 

Krav
1. Over 18 år gammel
2. Kaukaser (hvid race)
3. Ikke-ryger
4. Alkoholindtagelsen må ikke overstige 
21 genstande per uge for mænd og 14 
genstande per uge for kvinder
5. Ingen fast behandling med recept-
pligtig medicin (fraset creme mod ek-
sem, øre- eller øjendråber)
6. Ingen kendt overfølsomhed (allergi) 
overfor trandolapril eller methylphe-
nidat

Honorar
200 kr. for spytscreening 
2.000 kr. per lægemiddelforsøg + 500 
kr. i bonus ved deltagelse i begge forsøg.
Alle beløb er skattepligtige. Transpor-
tudgifter dækkes.

Kontakter
• Læge Claus Stage. Klinisk Farma-
kologisk Afdeling. Bispebjerg Hospital.
Tlf.: 35313808/29112919. 
E-mail: csta0020@bbh.regionh.dk 

• Overlæge Kim Dalhoff. Klinisk Farma-
kologisk Afdeling. Bispebjerg Hospital.
Tlf.: 35312330. 
E-mail: kdal0006@bbh.regionh.dk

• Overlæge Gesche Jürgens. Klinisk 
Farmakologisk Afdeling. Bispebjerg 
Hospital. 
Tlf.: 35316270. 
E-mail: gjyr0002@bbh.regionh.dk.

Denne uges Tetris-figur i MOK.
Erik/MOK.red.
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Medicinerladen, Aarhus C
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Åbningsreception
Dagen bliver skudt afsted med en åbningsreception, 
hvor der vil blive serveret snacks og alkohol til den 
der er sulten for sjov.

Jägertrain
Efterfølgende vil Studenterklubben forsøge at 
slå VERDENSREKORDEN  i jägerbombtrain. 
Rekordforsøget er guinesscertificeret, så kom 
forbi og se Studenterkluben blive skrevet ind i 
historiebøgerne!

Panum Electric
Den sidste Panum Electric i Studenterklubben, som 
vi kender den!!
Endnu engang åbner Studenterklubben dørene op 
for Panum Electric! Som altid ligger vores fokus på 
den elektroniske musik – på scenen i form af house 
og techno, mens køsseren retter kærligheden mod 
dub, dubstep, UK Funky og drum’n’bass!

Panum Electric følges denne gang af 
Studenterklubbens luk-fest, som tager over kl. 07 
fredag morgen, og fortsætter til søndag morgen!! Så 
de er god mulighed for at feste igennem!

LINE-UP:
• KLASHY CREW (DISTORTION)
• KRISWONTWO (MIXEDAPEMUSIC)
• DJ JSL (OHOI)
• BRONX & ASHIBAH (TS BAR)
• ROOTSMAN HIFI (RUB'A'DUB SUNDAYS)
• SERBERN (BOKS)
• Geiger & Lawaetz (Residents)
• Street Freet (Resident)
• Ernesto (Resident)
...MORE TO BE ANNOUNCED!

SCENEN
15-16: KRISWONTWO (MIXEDAPEMUSIC)
16-17.30: To be announced!

17.30-19: Ernesto (Resident)
19-21: BRONX & ASHIBAH (TS BAR)
21-01.30: To be announced!
1.30-luk: KLASHY CREW (DISTORTION)

KØSSEREN
17 - 18: To be announced!
18 - 20: SERBERN (BOKS)
20 - 22: ROOTSMAN HIFI (RUB'A'DUB SUNDAYS)
22 - 00: Street Freet (Resident)
00 - 02: DJ JSL (OHOI)

ADGANG
Fri entré med SUND-studiekort ( + 1 gæst)
Gæster registreres ved navn
Kom tidligt og undgå kø!
Husk som altid kontanterne

Vi glæder os!
• Panum Electric Arrangørudvalget

Da klubben jo lukker henover sommeren og aldrig bliver den samme igen, har vi besluttet, at smide et endeligt luk-
arrangement ud, hvor to af de fedeste fest-events i klubben kombineres til et samsurium af druk, fest og defekthed for 
sidste gang, så alle kan få sagt ordentligt farvel til vores alles højtelskede klub. Arrangementet vil køre fra kl. 10:00 
Torsdag d. 3 maj til kl. 07:00 Søndag d. 6. maj. og alle (også gamle) studerende (+1 ven) vil kunne kigge forbi. 
Der vil blive lavet en form for grædemur, så minder fra klubben gennem årene kan afleveres i postkassen der kommer 
til at stå til højre efter indgangen til klubben (det store rum, ved sofaerne). 

Torsdag d. 3. maj - kl 10 -07

studenterklubben

SUSPEKT
Så er Suspekt endeligt booket og man kan godt 
glæde sig til 45 minutters BANGER  koncert fra kl. 
20!

BORDFODBOLDturnering
I Køsseren 

KLUB 100
SCENEN: 13-15
Vi vil forsøge at stable verdens største Klub100 på 
benene.

DAGENS MAND
SCENEN: 15-18

DIVERSE MOBILBARER
ALL DAY

LUK-RECEPTION:
Studenterklubben vil blive lukket af med et brag af 
en Luk-reception fra kl. 05 om morgenen til luk.

LØRDAG d. 4. maj - kl 07-07

Fadl’s Forlag

Vibeke diness Borup
Biokemi

Dansk grundbog i biokemi. over 500 illustrationer 

og mange kliniske bokse. Pensumdækkende på 

medicinstudiet i københavn, Århus og odense

Har du
mon husket
dine bibler?

Køb den hos din loKale 

boghandler eller på

www.fadl.dk/forlag

Generelt om Studenterklubben

Studenterklubben lukker deifinitivt ned for salget af kaffe d. 27. april. I ugen efter vil der være lukket for den daglige drift. Der vil blive gjort klar til arrangementet 
der løber af stablen d. 3-5. maj. 

oprydning og udrydning af studenterklubben

Igennem tiden i Studenterklubben har der ophobet sig mange glemte sager som fx jakker, trusser og nøgler. Disse ting vil blive lagt på scenen d. 24 april. Så har man 
til d. 27. april til at relokalisere sine trusser, hvorefter disse ting vil blive givet til velgørenhed.

SIG ORDENLIG FARVEL og på gensyn

I sommerferien vil Studenterklubben blive bygget om til The New   Studenterklubben. Dette er lidt ligesom Apples lancering af den nye iPad. Det er det samme bare 
med et nyt navn. Målet er at The New Studenterklubben lanceres til oktober måned.....

FODBOLDTURNERING:
Opskrivning af hold sker fra tirsdag d. 17. april kl. 16
Her vil Panums sejeste streetfodboldhold kåres!

ØLSTAFET:
Opskrivning af hold sker fra tirsdag d. 17. april kl. 16

Her vil Panums mest atletiske drukhoveder kåres!

AUKTION:
Salg af klubbens og HG’eres sjæl samt diverse 
tjenester.
Skriv til auktion@studklub.dk for at melde dig selv 

eller andre til at blive solgt med noget du/I kan

DIVERSE MOBILBARER:
ALL DAY

FREDAG d. 4. maj - kl 07-07
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Fadl’s Forlag

Vibeke diness Borup
Biokemi

Dansk grundbog i biokemi. over 500 illustrationer 

og mange kliniske bokse. Pensumdækkende på 

medicinstudiet i københavn, Århus og odense
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Drømmer du om et klinikophold i Grønland
Grønlandsgruppen under IMCC arrangerer kliniske ophold i Grønland af 1 
måneds varighed for medicinstuderende, der har bestået 8. semester.

Vi lige nu har følgende restpladser:

Ilulissat

Qeqertarsuaq

Aasiaat

Maniitsoq

Nuuk

Ilulissat:

• 2 pladser i maj 
2012 

• 1 pladser i 
oktober 2012

Klinikopholdet er 
inklusiv logi men 
eksklusiv kost.

Nuuk 
lægeklinik:

• 2 pladser i maj 
2012

• 2 pladser i juni 
2012

• 2 pladser i 
september 2012

Klinikopholdet er 
eksklusiv kost og 
logi.

Aasiaat:

• 2 pladser i april 
2012

• 2 pladser i maj 
2012

• 2 pladser i juni 
2012

• 1 plads i septem-
ber 2012

• 2 pladser i 
oktober 2012

• 2 pladser i 
november 2012

• 2 pladser i 
december 2012

• 2 pladser i januar 
2013

Klinikopholdet er 
eksklusiv kost og 
logi.

Qeqertar-
suaq:

• 1 plads i marts 
2012 

• 1 plads i april 
2012 

• 1 plads i maj 2012 

• 1 plads i septem-
ber 2012 

• 1 plads i oktober 
2012 

• 1 plads i novem-
ber 2012 

• 1 plads i decem-
ber 2012.

Klinikopholdet er 
eksklusiv kost. Bolig 
(incl. vand, varme 
og el) koster 115 kr. 
pr. døgn.

Maniitsoq:

• 1 plads i maj 2012

• 1 plads i septem-
ber 2012 

• 1 plads i oktober 
2012 

• 1 plads i novem-
ber 2012 

• 1 plads i decem-
ber 2012 

• 1 plads i februar 
2013

• 1 plads i marts 
2013

Klinikopholdet er 
inklusiv logi, men 
eksklusiv kost. Den 
studerende skal 
fremsende rejseplan 
til hospitalet, når 
denne foreligger. 

Interesseret?

Læs mere om klinikophold i Grønland og �nd ansøgningsskema på:
http://imcc.dk/aktiviteter/udveksling-og-klinikophold/imcc-gronland/

Alternativt imcc.dk og (vælg Udveksling og klinikophold)

Eller send os en mail på: greenland@imcc.dk

Restpladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

basisgrupper

HUSK GOs foredrag om Hormonforstyr-
rende stoffer og graviditet onsdag d. 18/4 
kl. 16-17 i Hannover auditoriet!

KOM TIL SUNDHED FOR ALLE 
MØDE TIRSDAG D. 24. APRIL 
KL.19

I Danmark er der mange tusinde mennesker, der 
lever som udokumenterede migranter, og som derfor 
udelukkende har ret til akut lægehjælp.
Det betyder at de ikke har adgang til eksempelvis 
graviditetsundersøgelser, hjælp under fødslen, 
diabetes behandling, cancer udredning/behandling 
– for blot at nævne nogle få eksempler. Dette er i 
konflikt med lægeløftet og de FN resolutioner som 
Danmark har underskrevet med betydning for om-
rådet. FN’s konvention om økonomiske, sociale og 
kulturelle rettigheder beskriver eksempelvis retten 

til sundhedsydelser. Konvektionen beskriver direkte 
at denne ret også gælder udokumenterede migranter, 
og at det både gælder forebyggende, behandlende og 
lindrende ydelser.
Sundhed for Alle er en gruppe under IMCC der 
arbejder med og for udokumenterede migranters 
rettigheder til sundhedshjælp i Danmark. Lige 
nu er vi i gang med at planlægge og arrangere en 
stor konference omkring emnet i november 2012. 
Konferencen bliver for sundhedsfaglige og sætter 
fokus på problemstillingen gennem foredrag, pan-
eldebatter samt workshops. Vi er tolv personer i 
gruppen. Møderne holdes altid privat. Så kunne du 
tænke dig at være med eller høre mere så skriv til 
sundhedforalle@imcc.dk.

MAD OG HYGGE
Kristne Medicinere (KM) mødes til aftensmad og hygge onsdag d. 25. april kl. 18 hos Hanna Skogø, Bern-
storffsvej 20, Hellerup (Skt. Lukas Stiftelsen). Medbring 20-30 kr for mad. Tilmelding til kristnemedicinere@
gmail.com, tlf. 28915328 eller pr. facebook (event: ”KM fællesspisning d. 25. april”). ALLE er velkomne 

Sexekspressens månedsmøde

“Er det unormalt, at jeg er 14 år og stadig er jomfru?”
“Hvordan ved man, om man er homoseksuel?”
“Kan man få sin jomfruhinde genskabt?”
“Hvordan ved man, om man har klamydia?”
“Kan man blive gravid af at sluge sæd?”

Ovenstående er alle eksempler på de mange spørgsmål om 
kærlighed og sex, som går gennem hovedet på elever fra 13-
16 år og som kan være rigtig svære at få svar på. 

Vi mener i Sexekspressen, at en god og omfattende seksu-
alundervisning er en nøglesten til udviklingen af et sundt 
forhold til seksualiteten. For mange lærere kan det dog være 
et problem at finde tiden og modet til selv at udføre under-
visningen, ikke mindst fordi eleverne kan have svært ved 
at diskutere så personlige emner med den matematiklærer, 
de ser hver eneste dag på skolen.

Derfor tilbyder vi som frivillige seksualundervisere i 7.-10. 
klasse en hel dag med sjov, lege og grundig undervisning i 
anatomi, kønssygdomme, prævention, kærlighed, grænser, 
den første gang, homoseksualitet og meget mere.
Synes du dette lyder som noget du har lyst til, så besøg vores
Månedsmøde torsdag d. 10. maj kl. 17. i studenterhuset
Der er kaffe og mundgodt samt hyggeligt samvær med stu-
derende fra alle semestre. Vi glæder os til at se dig!
Sexekspressens Actiondag - lørdag d. 12. maj
På Sexekspressens Actiondag gennemgår alle nye medlem-
mer vores guidekursus, hvorefter man er en fuldbåren Sex-
ekspresser og kan undervise i 7.-10. klasse. Du er selvfølgelig 
også meget velkommen til at kigge forbi og være med, selvom 
du ikke er helt sikker på, om seksualundervisning er lige dig.

Dagen starter klokken 10 med fælles brunch, hvorefter kur-
set varer i 6 timer (samme længde som en undervisningsdag). 
Efterfølgende er der aftensmad, hygge og fest!

Deltagelse er gratis, men kræver tilmeldelse senest kl. 12.00 
fredag d. 11. maj via 
6xseminar@gmail.com

Vinder af Sexekspresquizzen på IMCC’s Infodag

Stort tillykke til Julie Slavensky, der med sin sublime viden 
om sex, prævention og kønssygdomme svarede korrekt på 
hvert eneste spørgsmål og derfor har vundet en dejlig flaske 
vin! Præmien kan afhentes på vores næste månedsmøde.

Sexekspressen - “Panums Hyggeligste Basisgruppe”
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PUFF
fortsætter foredragsrækken med overskriften:

Videnskabsformidling

med det formål at udvide studerendes formidling-
skompetencer.

Program:

17. april:  Forskningsformidling (foredrag)
23. april: Præsentationsteknik (kursus)

Alle arrangementer annonceres og tilmeldes 
enkeltvis. 
Følg med i MOK og på vores hjemmeside, www.
puffnet.dk.
Vi glæder os til at se Jer!

Forskningsformidlingsforedrag ved Marianne 
Foss Mortensen

Hvor: 29.01.32 (Tandlæge auditorium)
Hvornår: 17. april 16.15
Som en del af foredragsrækken i Videnskabsfor-
midling er PUFF vært ved et spændende foredrag 
med Marianne Foss Mortensen, som er ansat på 
Department of Science Education på København 
Universitet. Marianne vil fortælle om sine egne 
erfaringer med forskningsformidling.
Alle er velkomne og der vil blive serveret kaffe og 
lidt til den søde tand.

FEST FOR AFRIKA VOL. 3
Nu inviterer PUMUI endnu en gang til fest for 
Afrika i Klubben på Panum!
Det sker lørdag d. 28. april 2012, entréen er 50 
kr., og vi åbner dørene fra kl. 20. Kom før 21.30, og 
vi tilbyder en gratis øl.

Vi glæder os til at I og alle Jeres venner møder op, 
og sørger for at vi kan gentage sidste års kæmpe 
succes af en fest. 
Vi byder på den fedeste sammensætning af DJs. 
Klubben bliver fyldt med beats fra ROSA LUX, 
THOMAS MADVIG, LOU VAN, MASTER FAT-
MAN, DJUMA SOUNDSYTEM, WITZANSKY og 
BRDR. BORNELAND. 

Vores lille forening, PUMUI, arbejder sammen 
med et landsbyhospital i Foya i Liberia, hvor vi 
blandt andet sender frivillige medicinstuderende 
ned for at arbejde. Alt overskud fra festen går til 
hospitalet i Liberia.

For at deltage skal man være tilmeldt begivenheden 
på Facebook ”Fest for Afrika vol. 3"
Der vil være drinks og afrobeatzzz natten lang!

På gensyn og festlige hilsner, 
Fra PUMUI

Sidste Tilmelding til Studenter 
Symposium Fredag den 20/4.

Collaborative Association of Life Science Students, 
CALIS, er vært for den nydannede studenterforen-
ings første interdisciplinære symposium.
Den 28. april 2012 kan du opleve en dag spækket 
med præsentationer fra topfolk inden for medicin,
veterinær medicin, farmakologi og biologi. Fælles 
for talerne er emnerne der dækkes, da de alle har
tværfaglig relevans. Hvilken relevans har det så for 
dig? Dette kan ses ud fra emnerne som
omhandler dyremodeller i human forskning, zoon-
oser og antibiotikaresistens. Emnet
”dyremodeller” omhandler blandt andet hvordan 
molekyler fra edderkoppe-toksiner kan føre til
udvikling af nye lægemidler og hvordan giraffer og 
slanger er ideale fysiologiske modeller inden
for hjertekar- og GI-forskning. Under zoonose og 
antibiotikaresistens foredragene kan du høre om
hvorfor læger og dyrelæger bør have et tættere 
samarbejde, da disse felter har stor betydning for
viden omkring mange sygdommes omløb og hvordan 
de bedre kan bekæmpes.
Deltagerne ved symposiet vil være en blanding af 
bachelor-, kandidat- og Ph.D-studerende fra
medicin, farma og veterinær medicin, samt andre 
med biovidenskabelige baggrunde, men tilfælles
er en ting: Vi taler alle det samme fagsprog. Biologi! 
Hvem ved… Det kan være at det er her du
finder inspiration, eller endda en vejleder, til OSVAL 
I/II inden for et område med medicinsk
relevans og et twist du ikke lige regnede med.
Symposiet afholdes lørdag den 28. april på Fred-
eriksberg Campus og foregår på engelsk. Det koster
50 kr. at deltage. Dette beløb dækker mad hele 
dagen.

Læs mere om arrangementet på www.calis.dk
Patrick Terrence Brooks
Stud. med.
Formand for CALIS

Har du altid synes at narko har været lidt inter-
essant? Eller måske har du altid undret dig over 
hvorfor vi egentligt bliver afhængige?  
Så kom til det ”euforiserende” arrangement 
om Narko og Hjernen ved bl.a. professor Albert 
Gjedde. Her vil du netop kunne høre en masse om 
motivation, afhængighed, opiater og stressaksen. 
Arrangementet finder sted Torsdag d. 26. april 
2012 kl. 17 i Haderup Auditoriet på Panum. 

PMS' ost og vin aften
Så er det igen tid for PMS' legendariske ost og vin 
aften! Vi holder det på fredag, d. 20/4 fra kl. 19.00 
– og du er inviteret!
Du bedes medbringe 2 flasker god vin og 1-2 oste, 
så sørger værten for resten. 

Adressen er Refsnæsgade 41 3. tv., 2200 Kbh. 
N. Ring til Andreas Hoff, hvis du har brug for 
vejbeskrivelse e.l. på tlf. 61 68 61 31.

Vi glæder os til en hyggelig aften med alle psykiatri 
interesserede stud.med.'er!

Temaaften om skizofreni
 
PMS holder temaaften om skizofreni torsdag d. 
26/4 fra kl. 17.00 i Hannover auditoriet. Vi har 
et virkelig spændende program på tapetet, som vi 
glæder os til at præsentere Jer for!

Der vil i løbet af aftenen være tre foredrag. To, som 
belyser skizofreni fra forskellige, faglige vinkler 
og et af en tidligere patient med skizofreni, som 
vil fortælle om sine oplevelser med denne lidelse. 
Ind imellem foredragene, vil der være en pause, 
hvor der er sandwich og andre godter

Program:

17.00-17.45: Anders Fink-Jensen: Skizofreniens 
biologi
18.00-18.30: Peter Larsen: Hvordan er det, at have 
været diagnosticeret med skizofreni
18.30-19.00: Pause. Sandwich m.m.
19.00-19.45: Pia Glyngdal: Psykopatologi ved 
skizofreni
19.45-20.15: Spørgsmål

Lidt om vores foredragsholdere:
Anders Fink-Jensen: Klinikchef på Psykiatrisk 
Center København, afd. O. Kliniks professorat i 
Biological Psychiatry
Pia Glyngdal: Klinikchef på Psykiatrisk Center 
København, afd. N. Bestyrelsesmedlem i Dansk 
Psykiatrisk Selskab
Peter Larsen: Tidligere patient med skizofreni. 
Næstformand i Sind.
Vi glæder os rigtig meget til denne spændende 
aften, og vi håber at se så mange af Jer som muligt!
PMS – Psykiatriske Medicin Studerende

SAMS Månedsmøde
Har du også en almen mediciner gemt i maven?
Så kom og mød vores hyggelige basisgruppe 

til vores næste månedsmøde torsdag d. 19. 
april kl. 17 på 1. sal i Studenterhuset. 
Vi skal bl.a. tale om forårets spændende ar-

rangementer og høre om, hvordan det gik til 
basisgruppebazaren. Der er lækker kage, 
kaffe og the. Vel mødt!--SAMS

Eorta

Er du en af de skarpe knive i skuffen, men har du 
ikke lyst til at skære i nogen? Så er Eorta måske 
noget for dig! 

Vi er en nyoprettet basisgruppe for studerende med inter-
esse i intern medicin og klinisk ernæring. Vi vil bestræbe 
os på at fremme viden og interesse for klinisk ernæring 
og de interne medicinske specialer via kurser og foredrag. 
Kurserne vil bl.a. lægge vægt på basale kliniske færdigheder, 
der er relevante for den interne mediciner. 
Basisgruppen er hovedsageligt for medicinstuderende, men den 
er også åben for alle studerende fra det sundhedsvidenskabelige 
og det biovidenskabelige fakultet på alle semestertrin. 

Næste månedsmøde vil afholdes 24/3-2012 kl. 17 i 29.01.30 min-
iauditorium (ved tandlægerne).
Der vil naturligvis være kaffe og kage. 
Tid og sted kan også findes på hjemmesiden www.eorta.dk samt næste 
udgave af mok.

Eorta Inviterer til Foredrag med et af de største navne inden for Klinisk 
Ernæring i Danmark!

Er du træt af at din mor ved bedre, når det kommer til, hvad du skal spise, 
når du er syg! Eller er du forvirret over at man i DK drikker kamillete, mens 
man i vestafrika spiser chilisuppe. Så kom til vores første event som basisgruppe 
for intern medicin og klinisk ernæring!
Foredraget afholdes d. 7/5-2012 kl.16 i 29.01.30 miniauditorium. Formanden 
for Dansk Selskab for Klinisk Ernæring og overlæge på Rigshospitalets Institut 
for Human Ernæring, lektor Jens Rikardt Andersen, vil bl.a. fortælle om syg-
domsrelateret vægttab. Hold øje med hjemmesiden og opslagstavler for nærmere 
beskrivelse af foredraget.
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag - fredag
kl. 8.00 - 17.00

Telefontid
Kl: 10.00-15.00

Ugens Rep’er

Adam Femerling

Kære medlemmer!

Velkommen til det nye indslag fra din 
fagforening - ugens rep’er. Meningen med 
denne lille føljeton er, at I skal få et bedre 
indblik i, hvem der egentlig er med til at 
styre jeres fagforening til daglig og hvem, 
de er. God læsning.

Eventyrsport
FADL har i samarbejde med Eventyrsport en 
rabataftale, der betyder, at du som medlem 
af FADL kan få 10% ved køb indtil 500,- kr. 
og 20% ved køb herover.

Eventyrsport forhandler blandt andet alle 
Haglöfs varer, Silva, Craft og meget mere.

I udvalget finder du:

• Tasker
• Jakker med windstopper
• Jakkker med Gore-tex
• Sko
• Støvler
• Svedtransporterende tøj
• T-shirts
• Bukser
• Fleece
• Og meget mere

Tilbuddet gælder alle i forvejen ikke 
nedsatte varer og kan ikke kombineres med 
andre rabatordninger. For at benytte rabataf-
talen skal du medbringe FADL-identifikation 
i form af det gule klistermærke, der kan 
afhentes i FADLs Ekspedition.

Som medlem af FADL tilbyder vi dig gratis 
medlemskab af MA eller AAK-s A-kasse.  

Du kan få gratis medlemskab, hvis du:

• Er under 30 år (er du over 30 år se 
her)

• Har en maksimal indtægt på 204.880 
kr. om året inkl. SU

• Eller er blevet bachelor inden for de 
sidste 14 dage

Fordelen ved at melde sig ind allerede som 
studerende er, at du undgår karensperio-
den i dagpengesystemet, som betyder at du 
ikke får dagpenge den første måned som 
nyuddannet kandidat - et indtægtstab på 
13.997 kr. (2012).

Bachelorstuderende
Når du bliver bach.med, betragter A-kassen 
dig som nyuddannet. Det betyder, at du kan 
melde dig ind i en A-kasse senest 14 dage 
efter afsluttet bacheloreksamen, selvom du 
har planer om at læse videre til kandidat. 
Formålet med medlemskabet er, at du der-
ved er sikret ret til dagpenge - uden karens-
periode - hvis du stopper eller i holder pause 
undervejs i dit kandidatstudium. 

Kandidatstuderende
Hvis du vil undgå karensperioden, skal du 
melde dig ind i en A-kasse senest et år før, 
du afslutter din uddannelse. Du skal i første 
omgang melde dig ind som studerende og 
lønmodtager på baggrund af dit studiejob. 

Hvis du som nyuddannet ikke er medlem af 
en A-kasse, skal du senest 14 dage efter endt 

Gratis A-kasse for studerende

Profil:

Jeg er 23 år, går på 6. semester (skriver p.t. 
bach.) og har været rigtig med i FADL siden 
februar 2012, og er ikke med i noget udvalg. 

Visioner:

Mit mål med at være med i FADL er for 
det første at sørge for, at foreningsmedlem-
merne får så meget ud af deres kontingent 
som muligt, om det er fordelagtige forsik-
ringsaftaler, gode lønoverenskomster, billige 
bøger og hvad vi nu ellers kan få skravet til 
os. Derudover arbejder jeg også for et større 
samarbejde på tværs af universiteterne i lan-
det, således vi kan drage fordel af hinandens 
erfaringer og få et større fællesskab. 

Jeg er træt af at skrive min bachelor og vil 
egentlig bare snart gerne ud og drikke en 
øl... Hjælp...

Hvis jeg ikke skulle være læge: 

Jeg ved det ikke, det havde nok været noget 
mere kreativt som teater eller musik. 

kandidateksamen melde dig ind i en, ellers 
kan du ikke få dagpenge som nyuddannet. 
Dvs. du skal have fuldtidsarbejde i et helt år 
for at kunne få dagpenge.  

FADL er i kontakt med:
Magisternes Arbejdsløshedskasse (MA)
Mimersgade 47
2200 København N
Tlf: 70203971
Online indmelding: www.ma-kasse.dk

Akademikernes A-kasse (AAK)
Nyropsgade 45
1504 København V 
Tlf: 3395 0395
Online indmelding: www.aak.dk  

kredsforeningen
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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

BBH PSYK. VIKARKORPS 
Har brug for akut lægesekretær hjælp til 
skrivning af journaler på patienter.
De afdelinger som har brug for hjælpen er 
Psyk. skadestue og akut modtagelsen

Arbejdstid:

• Blandede vagter dag og aften
 
Arbejdstid:

• Fra nu og nogle måneder frem.
 
Vikarkorpset vil gerne have flere dispensa-
tionsaftaler

Oplæring finder sted på afdelingen.

Krav: 

• Bestået min.6. semester 
• Har min. 200 spv-timer
• Gerne have erfaring med lægesekretær 
opgaver, dog ikke et krav
• Har gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Torsdag den 26. april 2012 
kl. 09.00 Via www.fadlvagt.dk – for medlem-
mer - ledige hold – mærke ” BBH psyk”

SOMMERFERIE VIKAR TIL PRAKSIS I 
VALBY
 
Vi er en lægepraksis med to læger i Valby, som 
ønsker Vikar dækning for vores sygeplejerske/
sekretær 

I juli måned ca. 20 timer ugentligt

Arbejdstid:

• Dagtid i hverdagene

Arbejdsopgaver:

Arbejdsopgaverne består forfaldende syge-
plejearbejde så som blodprøvetagning, podn-
ing m.m., sekretærarbejde samt evt. selvstæn-
dige konsultationer med blodtrykskontrol 
m.m. erfaring med MEDWIN er en fordel. 
Praktiske erfaringer med blodprøvetagning, 
EKG osv. Vil blive vægtet. 

Krav:

• Helst højt semester 
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Den 23. april 2012. Via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold – 
hold ”praksis Valby”

RIGSHOSPITALET HÆMATOLOGISK 
KLINIK  

Hæmatologisk Klinik søger lægesekretær 
hjælp i

Perioden er:
Slut april til og maj uge 22

 
Arbejdstid:

• Arbejdstid ca. 20-25 timer

Oplæring finder sted på afdelingen.

Krav: 

• Bestået min. 6 semester og have min. 200 
spv-timer
• Gerne have erfaring med lægesekretær 
opgaver, dog ikke et krav
• Have gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt Via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer - ledige hold – 
mærke ” RH Hæm”

A N N O N C E R

FERIEKORT
FERIEKORTET FOR FERIEPENGE, DER ER OPTJENT I 2011 SENDES TIL DIN E-BOKS SIDST I UGE 13 SÅFREMT 
NETTOBELØBET OVERSTIGER KR. 1.000.-
ER BELØBET KR. 1.000,- ELLER MINDRE INDSÆTTES BELØB PÅ DIN KONTO MED LØNNEN FOR APRIL 2012!  ALTSÅ 
DEN 30. APRIL 2012.
FERIEKORTET SKAL UDSKRIVES FRA E-BOKS, UNDERSKRIVES OG INDSENDES SENEST D. 16. FOR UDBETALING DEN 
SIDSTE HVERDAG I MÅNEDEN.

I N F O R M A T I O N E R
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Forlængelse/opsigelse af SPV/LSV-dispensationer

Ansøgning om forlængelse eller opsigelse af SPV/LSV-dispensationer:

Jeg har dispensation til nedenstående institution/afdeling, og ønsker at bibeholde denne efter 1.april
2012 Sæt kryds

Jeg har dispensation til nedenstående institution/afdeling, og ønsker at opsige denne pr.: ________
Sæt kryds

Nuværende disp.nr.:___X__________    Institution:_____________________________

Afdeling:______________________    Andet:________________________________ 

Cpr.nr.::_______________________   Navn:_________________________________

Adresse: ______________________   Postnr./By:_____________________________

Dato:_________________________    Telefonnr.:_____________________________

HUSK:
Du skal forny din brandtest og 
håndhygiejne fra d. 1. maj og frem 
til d. 18. maj 2012.
Se mere info på vores hjemmeside:
FADLVAGT.DK

Blanketten bedes afleveret senest d. 20. april 2012 – til Charlotte Frølund 

vagtbureauet



1616 KRYTZWÖRTER

På tværs
1.Har lagt navn til en hurtigt adapterende mekanoreceptor med 
stort receptivt felt. Bubadi!
6.Hvis man liiige kilder en herre på inderlåret og holder øje med 
hans scrotum kan man se denne muskel i aktion.
8.Andet ord for smertereceptor
10. Diffus inflammatorisk proces med pusdannelse i alle vævets 
lag. Rimer på schmeschmone.
11.Hjemmedreng, som har lagt navn til et område af hjernebark-
en, som ligger umiddelbart anteriort for gyrus angularis og 
inferiort for gyrus supramarginalis
14. Den primære propulsive bevægelse i tarmsystemet
16. Fødebollens nye navn når den bevæger sig gennem mave-
tarmkanalen
20. Hovedforfatter på The Cell
21.Stavcellernes pigment
22. Vuggedød
24. Navnet på den søde missekat, som har verdensrekorden i at 
spinde højt. Han kan faktisk spinde så højt som 86,3dB.
25. Lungehinden
26. Lille luftsæk. Biiiittelillelille.
28. Mellemnavnet på manden, som stjal al opmærksomhed 
fra dronningens fødselsdag. MAJESTÆTSFORNÆRMELSE!!
29. Det trykfald, som man oplever når man rejser sig brat op. Er 
uden betydning ved rumrejser, og dermed ikke værd at huske på.

Ned
2.Bipolær lidelse med meget hyppige stemningsudsving
3.Partiet med flest mandater i folketinget
4.Stivhedstilstand i kroppen med muskulær stivhed og forhøjet 
smertetærskel.
5.Dette dyr har verdens længste penis i forhold til kropsstørrelse
7.Denne nucleus er en del af det ventrale striatum, og lokaliseres 
til det sted hvor caput caudatus og den anteriore putamen mødes
9.Forkortelse for peptidpræsenterende membranprotein, som der 
findes to klasser af
12.Fibre fra denne cerebellare lobus synapser direkte på nuclei 
vestibulares uden at gå igennem de dybe cerebellare nuclei. Sig det 
10 gange i træk i køen i kantinen.
13.Betyder morbær, og er en betegnelse for den klump af celler, som 
udgør embryonet fra dag 2-6
15.Efternavnet på den chilensk-danske kunstner, som har ladet en 
masse guldtænder fra holocaustofre smelte om til en lille model af 
Auschwitz. Og så var der vist også noget med en guldfisk i en blender.
17.FSH stimulerer Sertoliceller til at omdanne testosteron til….
18.I denne danske by blev der dannet en fodboldklub 1969
19.Når en simpel sansestimulation giver anledning til sanseindtryk 
fra flere sanser end den forventede. Man hører, smager og ser fx 
farven rød.
23.Abel Spendabel, hvad koster din…?
27.Hypothalamisk hormon, som forårsager sekretion af LH og FSH 
fra adenohypofysen

 Sidste uges krydord.
K P
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