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Årg. 44 Nr. 27 - 2. maj Studenterklubben lukker!!

Vær med til at lukke ned med et 

BRAG!!!!!!!!

-læs mere på side 10-13
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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: David "Grylls" Hvidtfelt

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: Michael Muusfeldt, tlf.: 35326803, mimu@sund.ku.dk
2.       semester, bachelor: Stine Kirkeskov Sørensen, Kirkeskov@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
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Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K,

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

okm .dk

Onsdag: SATS Månedsmøde kl 16.15, Storemødesal
  SØNHKS Månedsmøde kl 16, i Loungen i Studenterhuset
  MR Månedsmøde kl 19-21, Studenterhuset 1. sal 

Torsdag: Panum Electric - Summer of 69 i studenterklubben
  Kapsejlads i Århus ved søen i Uniparken

Fredag: Lukfest i Studenterklubben - Læs mere på side 10-13
  David "Grylls" Hvidtfelt skal igennem Ultimate  
  Overlevelse til sin søsters konfirmation

Lørdag: Lukfest i Studenterklubben fortsat!
  Jonas Olsen stiller op i Dagens Mand på Panum

Søndag: David "Grylls" Hvidtfelt skal på nye eventyr!

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Erik slipper for at hente mad til MOK
  

Tirsdag: Bamsehospitalet, kl 17 i Studenterhuset
  PUFF Månedsmøde kl 16 i lokale 29.01.30
  "Jobmission" foredrag kl 17 i Store Mødesal med KM

David

Erik

Jonas

Anna Martha

Dennis 2Kasper Aa

Markus(Ansv. Red.)

Peter James



33redaktionelt
Du mokker endnu engang rundt som mellemvagt i gastro-
enheden på søndags dagvagt i Herlevs sygdoms/sundheds-
silo, fordi Nina har meldt sig syg igen og igen. Og. Den 

ringe trøst af 17-1800 kroner i tillæg for akut tilkald (say what) før skat virker på ingen måde 
tilstrækkeligt, før du får lov til at assistere på en akut appendicit, som din kollega har meldt på en 
ældre dame, hvis weekend på Hven fik en skæbnesvanger ende. Husbondens lejede bil gik i stå, og 
således var ægteparret nødsaget til at leje cykler 
for at nå dagens stramme program. Bakken var 
stejl, bremserne dårlige, asfalten hård, vandet 
var 16 og pigen var 68. Det er dog stadig en ap-
pendektomi, der står på operationsprogrammet 
klokken 16:30, men du studser egentlig ikke 
rigtig over det. Du skimmer biokemien bagerst 
i journalen og finder normale værdier, bortset 
fra en Hgb på 5,1. Rutinemæssigt vil du spørge 
pt om hun fejler noget, der kunne ligge til grund 
for den lave Hgb, men hun er ikke at finde nogen 
steder, og den søde sygeplejerske Gertrud, du 
havde noget kørende med til påskefrokosten, 
siger at du skal haste til OP, hvor de modtog pt 
for en halv time siden. Du fedter ned og kigger 
på stue 2, hvor de netop er blevet færdige med 
at bedøve patienten. 
   Din traditionsbundne overlæge finder MacBrændepunkt og lægger et par vekselsnit. Du står 
på den anden side af lejet, klar  på at lære et eller andet, da du ser din seniors fjæs gå fra jævnt 
uinteresseret til panik-slagen. Bughulen sejler i blod. Han leder nu febrilsk rundt i abdomen 
gennem den lille incision, men kan ikke finde årsagen til blødningen. Overlægen tænker højt og 
overvejer enten at konvertere til en total laparatomi eller lukke og sende pt i scanneren, mens 
du husker at bede anastæsi-sygeplejerske om at bestille rigelige mængder blod og thrombocytter. 
Han beslutter sig for det sidste.
   Du aner ikke, hvad fanden næste skridt er, overlægen skal til middagskonference, og du sidder 
alene med svaret fra CT, hvor en af de altid skarpe radiologer har bemærket, at nogle af ryghvir-
vlerne "ser lidt spøjse ud". Efter at have forsøgt at trække nogle kloge ord ud af hvem helst, bliver 
du foreslået at ringe ind til rigshospitalet og få fat i en ekspert. Et kvarter og tre viderestillinger 
senere har du professor i rygkirugi Denny Bahl i røret, og diagnosen er klar! Bruddet set på 
skanning er plausibelt årsag til blødningen. 

Hvor sidder bruddet, hvad er der gået hul på, og hvad hedder frakturen?
      

Erik //MOK.red

DIAGNOSTISK QUIZ
Acetylcholin stimulerer endothelvævet i blodårerne til at frigive 
Nitrogen oxid (NO). NO diffunderer over i det glatte muskelvæv 
hvor det fosforylerer RhoA. Således er RhoA nu ikke i stand til at 
binde GTP og kan derfor ikke aktiveres.

Effekten af den aktive form af RhoA er at aktivere ROK, så ROK 
kan fosforylere Myosin Light chain phosphatase (MLCP). 

Hvad er den fysiologiske effekt af at fosforylere MLCP og hvad 
er effekten af NO (som altså modvirker fosforylering af MLCP)?

Anna Martha // MOK.red

BASAL QUIZ

Skriv ind med svar på mok@mok.dk! Vinderne bliver annonceret i 
næste MOK, og kan komme over på MOK og få en præmie!

Du kender det godt!

– du sidder i din 7-værelses herskabslejlighed 
på Østerbro, og ser Paradise Hotel Reun-
ion, igen. Med ét får du øje på den ganske 
afskyelige lilla lava-lampe som du fik af din 
mormor i 15-års fødselsdagsgave, og får en 
brændende lyst til at skille dig af med den 
med det vuns. Du tager lampen i hånden, 
åbner vinduet, stikker hånden ud af vinduet 
og … ”VENT!!”. 

Din uhyrligt nævenyttige gennabo med en 
samlermani ud over det usædvanlige, har 
stukket hovedet ud af vinduet og er godt i 
gang med at forklare dig, at du i stedet for 
at smide lampen ud, da skal medbringe den 
til BYTTEBAR på Panum, fredag den 4. maj. 

Her vil der åbenbart stå 2 friske gutter i lille-
bar og bytte alskens ting og sager. Det eneste 
man skal gøre, er at medtage det ragelse der 
har samlet sig derhjemme i årenes løb og så 
bytte det – hvis man er heldig til noget mere 
brugbart!
Så tag din indre krejler i hånden og kom til 
BYTTEBAR, fredag den 4. maj, klokken 14-
15 i lillebar, og gør et kup!

annoncer
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Kære Medicin-studerende

På onsdag d. 2. maj 2012 kl. 19.00-21.00 er der månedsmøde i Medi-
cinerRådet (MR). Det er samme sted som altid, Studenterhuset 1. 
sal, MRs lokaler (samme sted hvor der bliver afholdt bogmarked). 
Mødet plejer at foregå i en hyggelig atmosfære med 10-15 mennesker 
og alle fra 1. til 12. semester er meget velkomne.

De vigtigste ting på programmet er:
1) Hvordan vi får gjort noget ved den sørgelige situation på Panum-
biblioteket?
2) Hvad kan vi gøre for at bevare tør studiesal?
3) Diskussion af studienævnets program

Dagsordenen er:
1.                Formalia
2.                Tilbagemelding fra semestrene
3.                Tilbagemelding fra udvalg
4.                Orientering fra bestyrelsen, herunder status på økonomi
5.                Debat om indsats overfor biblioteks-tyveri
6.                Debat om plan for bevaring af tør studiesal
7.                Studienævnsmødet
8.                Sundrådet
9.                Meddelelser
10.              Eventuelt

Med venlig hilsen
MedicinerRådet

TYVERI – HVAD FOR NOGET?!

Kære medstuderende

I den seneste periode har der været et stigende antal tyverier på Panum, blandt andet på biblioteket 
og Tør Studiesal. Det drejer sig om bøger, iPads, mobiltelefoner, computere og sågar noter! 
MedicinerRådet vil gerne én gang for alle sætte en stopper for dette. Det må simpelthen ikke være 
sådan, at man skal tage sit anatomiske atlas med på toilettet! Læsesalen skal være et sikkert sted, 
hvor man kan læse i fred og forlade salen uden at bekymre sig om tyveri.

Derfor vil vi gerne opfordre alle til at passe ekstra godt på jeres egne og hinandens ting. Tjek, hvem 
I sidder ved siden af og hold øje med deres ting, mens de er væk. Noget tyder på, at det er en (eller 
flere) af vores medstuderende, der står bag tyverierne – hvilket gør det ekstra svært at skelne dem 
fra uskyldige studerende på læsesalen. 

Hvis du er en af de uheldige, der allerede har fået stjålet noget, vil vi meget gerne høre hvornår 
og hvad du har fået stjålet. Der hænger en liste på MedicinerRådets opslagstavle på vandregangen 
til formålet. Baggrunden for dette er, at vi gerne vil have et overblik over omfanget, så vi har noget 
konkret at fremlægge for fakultetet. 

Derudover opfordrer vi alle, der har fået stjålet noget eller har set noget mistænkeligt, til at an-
melde det til politiet. 

Vi håber, at I alle sammen vil være med til at holde øjne og ører åbne, så vi kan få stoppet tyverierne 
og få vores læsesal tilbage! Hvis du har lyst til at deltage i MedicinerRådets arbejde, så holder vi 
møde næste gang onsdag den 2. maj kl. 19-21 i studenterhuset ved Panum på 1. sal. 
Med venlig hilsen
MedicinerRådet

studenterpolitik

Åbningstider
Mikroskopi i lokale 15.2.15

Maj    Teknisk Assistent: Demonstrator:
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 

mikroskopi

Kan ”studentervenligt” tiltag 
medføre forringelser af de bærende 
studiefaciliteter? 

Fakultets vision om et fælles sted for studenterservice
Fakultetsledelsen fremlagde d. 9. februar en vision om 
at Eksamenskontoret og Studieadministrationen skulle 
ligge sammen med StudieServiceCenteret (SSC) for at 
samle al studenterservice et sted.
SSC ligger som bekendt ved siden af Makroskopisalen 
(tør studiesal), og det er derfor fakultetsledelsen ønske 
at fjerne denne. 
De studerende i studenterforum pointerede, at tør er 
meget vigtig for de studerende og ledelsen lovede, at de 
studerende vil blive hørt før evt. ændringer. 

Vi er glade for, at de fakultet er begyndt at lytte til de 
studerende, før de laver ”studentervenlige” tiltag, og 
vi håber på, at det vil hjælpe på, at de forstår, hvilke 
ting som er vigtige for de studerende,og i sær hvor 
vigtige studieområder som tør, læsesalen osv. er for de 
studerende og for studierne. 
Til mødet d. 9. februar lagde de studerende især vægt 
på vigtigheden i at bibeholde de vigtige egenskaber 
på tør i form af plads, læsepladser, lokalisering, mu-
ligheder for fremlæggelse af eksamensspørgsmål osv. 
De studerende har i forvejen for lidt plads og for få 
faciliteter, hvad angår tavler og rum hvor gruppear-
bejde kan udføres.

Fakultetsledelsen fortsætter med at arbejde for 
visionen.
Efter mødet fortsatte fakultetet med at finde en mulig 
løsningsplan, i håb om at deres vision kunne lykkes. 
Alt var og er i spil her iblandt EDB-salen og læsesalen.
Intet blev dog fast besluttet, og alt var udspil, som først 
skulle igennem studenterforum. 

Desværre har vi dog måtte begynde at frygte, at 
fakultetsledelsen ikke forstår, helt hvor essentielle 
tør, EDB og læsesalens rammer er for at de studer-
ende (ikke kun 3. Sem medicin og tandlæger) og at 
disse områder i praksis spiller langt større rolle for 
de studerendes studie end SSC, eksamenskontoret og 
studieservicecenter.
Til studenterforumsmødet d. 23. april var der derfor 
ikke nogen modeller til at udfylde ledelsen vision, som 
på nogen måde kunne accepteres af nogen studerende. 
Det blev derfor aftalt, at to studerende kunne deltage 
i den arbejdsgruppe, som skulle være med til at se på 
visionen og komme med alternativer hertil. 

Hvor står vi så nu?
Intet er planlagt, og intet er besluttet, andet end at 
fakultet er gået tilbage til tegnebrættet, for at se om 
de på en ny måde kan samle SSC og eksamenskontoret. 
Denne gang også med to studerende i arbejdsgruppen. 
Fakultet har hele tiden lovet, at de studerende vil blive 
hørt omkring evt. ændringer.
Desværre frygter vi, at administrationen ikke forstår 
hvor vigtig tør, EDB og læsesalen er, og hvor lille rolle 
det spiller, hvor eksamenskontoret og studieservicecen-
teret ligger i forhold til de bærende studiefaciliteter, 
hvilket måske også kan være grunden til, at de så sent 
i forløbet inviterer studerende med i arbejdsgruppen.
Dette skyldes formentlig, at det kan være svært at 
sætte sig ind i de studerendes situation, når man selv 
sidder på administrationsgangen. 
Det er derfor meget vigtigt, at fakultetsledelsen 
virkelig lytter godt efter de studerende, specielt når 
vi en sjælden gang råber vagt i gevær, som det er 
tilfældet her. 

Hvilken indstilling vil vi gå videre med i vores arbejde 
for at sikre de bærende studiefaciliteter.
I første omgang vil vi fortsætte den dialog, fakultetet 

har inviteret os til. Desuden vil vi forsøge at nå frem 
til den mest optimale løsning for de studerende. Vi har 
et ønske om at gå konstruktivt til værks, selvom vi er 
mange studerende, som selvfølgeligt er oprevet over 
den her historie. 
Vi kan på ingen måde acceptere en løsning, som inde-
bærer forringelser af studenterfaciliteterne.
Ydermere vil vi heller ikke acceptere, at en evt. flytning 
af tør medfører en midlertidig lukning af adgangen 
til den makroskopisk samling i en semesterperiode. 
Vores nuværende løsningsforslag er at lade eksamen-
skontoret og studieservicecenteret blive liggende i 
bygning 33. 

Tid til at høre DIN mening og DINE forslag.
Flere hoveder kommer ofte på flere idéer end få. Har 
du derfor en mening til, hvordan dette optimalt ville 
ende for de studerende? Hvordan vi skal gribe det an og 
evt. et alternativt forslag, som ikke har været nævnt i 
denne artikel, så hører vi meget gerne fra dig. 

Send en mail til: formand@forniks.dk

Benjamin & Alexander
På vejene af Medicinerrådet og SundRådet 
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Studievejledningens gør-det-selv guide til 

medicinstudiet
Hvor finder jeg hvad?

 
De mange forskellige hjemmesider tilknyttet medicinstudiet, kan være en jungle at 
finde rundt i. Vi har prøvet at lave en oversigt over, hvor du kan finde oplysninger 
om stort og småt.

www.medicin.ku.dk: Hjemmesidernes orakel – her finder du oplysninger om 
nærmest alt, der er værd at vide om studiet generelt, f.eks.:

• Under om uddannelsen finder du oplysninger om obligatorisk undervisning, 
kurser, evaluering af kurser, kandidatopgaven og specialekontrakten mm.
• Under eksamenspunktet til venstre finder du oplysninger om eksa-
mensplaner, rettevejledninger, eksamensregler samt vejledning i at klage 
og sygemelde sig.
• Under selvbetjening findes logbøger, elektroniske blanketter til bl.a. merit 
og dispensationsansøgninger, transportrefusion, forside til bachelorprojektet 
mm.
• Under karriere finder du links til oplysninger om prægraduat forskning, 
KBU tilmelding og infomøde, Ph.d. uddannelsen mm.
• Studieordninger finder du under om uddannelsen.
• Her finder du også studieordningens fællesdel, hvor generelle ting, der 
vedrører alle studieordningerne står.

Studieordningen – hvad gør den godt for? Det er her, du finder alle vedtagelser, 
love og regler om netop den studieordning, som du er på. Kig her, hvis du vil finde 
oplysninger om:

• Indtegningsbetingelser til semestre og eksaminer.
• Hvor mange ECTS point kurser og eksaminer giver.
• Kursusbeskrivelser
• Obligatoriske elementer for hvert kursus.
• Beståelsesfrister
• Tidsgrænser og aktivitetskrav herunder oplysninger om 1-års, 2-års og 
6-års reglen.
• Optagelseskrav til kandidatdelen.

Vær opmærksom på, at 2003 kandidatstudieordningen udbyder eksaminer for 
sidste gang dette semester. Dvs. at alle på kandidatdelen efterhånden er på 2009 
studieordningen, som skal skrive en Kandidatopgave i stedet for en OSVAL II. Der 
er væsentlige forskelle.

StudieServiceCenteret – www.ssc.ku.dk. I forbindelse med, at der ikke længere 
findes klinikudvalg, men i stedet et Klinisk Fællessekretariat, er denne side blevet 
oprettet. Den gemmer på et hav af nyttige oplysninger:

• Semesteroversigter og rulleskemaer for klinik-semestrene med angivelse 
af semesterstart og slut, undervisningsplaner mm.
• Liste over kursussekretærer
• Oversigt over hvilke hospitaler man kan komme i klinik på, på forskellige 
semestre.
• Information om holdsætning, orlov, eksaminer, merit mm.

SIS – den gode gamle www.sis.ku.dk. Selvom de fleste oplysninger efterhånden også 
står andre steder, er der stadig lidt at komme efter:

• En oversigt over alle medicinstudiets semestre og fag.
• En oversigt over tilbudsundervisning og sommerkurser.
• Under de enkelte semestres semesteroversigt finder du desuden oplysninger 
om obligatorisk undervisning, centrale og decentrale undervisningssteder, 
semester start og slut, eksamensform mm.
• Under kursusbeskrivelser finder du oplysninger om kursusformål, kon-
taktpersoner mm.

www.KUnet.dk – adgangen til KU’s intranet, hvor du kan:
• Se eksamensresultater, tilmelde og afmelde fag og eksaminer og meget 
mere under selvbetjening.
• Stemme til valg (på Sund selvfølgelig).
• Se oplysninger om stamhold, holdskifte mm.

www.medicin.ku.dk/vejledning - Vi har også vores egen hjemmeside. Kig her 
for oplysninger om:

• Træffetider – se hvornår vi er på vores pladser.
• Booking af samtale – så behøver du ikke vente og vi har en hel halv time 
kun til dig.
• Skema over diverse tidsfrister.
• Gode råd og general information om meritansøgninger, dispensationsan-
søgninger, studieforsinkelse, orlov, semesterfri og meget mere.

Alt det andet - Vi ved desværre ikke alt i Studievejledningen, men heldigvis ved vi, 
hvem der ved det i stedet:

• Prægraduat forskning? Se http://healthsciences.ku.dk/phd/studentresearch/ 
- Du finder også denne side via www.medicin.ku.dk under fanen ”karriere”.
• Rejselysten? Kontakt den internationale studievejledning: www.medicin.
ku.dk/internationalt
• Spørgsmål om KBU – se sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk 
• Spørgsmål om SU – kig på www.su.ku.dk

Husk, at du altid er velkommen til at ringe eller komme forbi i vores træffetid. Vores 
vigtigste mission er at få dig godt igennem studiet.
Venlig hilsen fra Studievejledningen på Medicin! 

studievejledning

Ordblind og eksamen
Er du ordblind og frygter du, at det vil påvirke 
dine resultater ved de skriftlige eksaminer? Så har 
Universitet en række tilbud til dig, som kan hjælpe 
dig igennem eksaminerne. Eneste krav er, at du kan 
dokumentere din ordblindhed.

Ordblindhed kan være et stort problem i forbindelse 
med de skriftlige eksaminer. Ordblindhed kan 
påvirke din evne til at formulere dig på en sådan 
måde, at man ved en skriftlig eksamen ikke opnår 
en karakter, der svarer til ens faglige niveau. På den 
baggrund har universitetet en række tilbud til dig. 
Kontakt studievejledningen eller kig ind på http://
medicin.ku.dk/om_uddannelsen/sociale_forhold, 
hvis du mener disse tilbud kunne hjælpe dig i dit 
studie, eller følg linket fra vores hjemmeside www.
medicin.ku.dk/vejledning.

Du har desuden mulighed for at søge en dispensa-
tion til at få 25 % ekstra tid til dine eksaminer. 
Blanketten til dispensationsansøgningen finder du 
på http://medicin.ku.dk/blanketter/.
På computerne til eksamen er der desuden in-
stalleret ordblinde programmet "Vise ord" med 
ordbøgerne Dansk Stor, Dansk Mellem, Anatomi 
og Medicinske Fagudtryk. 

Du skal, hvis du er ordblind, kunne dokumentere 
det med en dysleksitest fra en offentlig institution. 
Testen må højst være et år gammel. Dette gælder 
også for svenske og norske studerende.

gøgl
Auktion kl 18:30 fredag.
HG'ere og deres evner sælges til højestbydende.
Vil du sælge noget, så skriv til auktion@studklub.dk
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Vil du på jobmission?
Vidste du, at 80 % af alle, der forfølges pga. deres 
religion er kristne? At det drejer sig om mere end 
100 mio. kristne, der hver dag betaler en høj pris 
for deres tro? Vidste du, at 2/3 af verdens befolkning 
lever i lande med begrænset religionsfrihed?
Du kan rejse ind i sådanne lande og arbejde/stu-
dere samtidig med, at du er en opmuntring for de 
kristne i landet og deler din tro med de mennesker, 
du møder. Panum får besøg af organisationen 
”Jobmission”, som støtter disse intentionelle 
udlandsophold.
Foredraget er for ALLE, der tager/har en sundheds-
faglig uddannelse, så inviter gerne alle I kender, der 
studerer/arbejder inden for sundhedssektoren – 
også ikke-medicinere! (folk uden studiekort skal lige 
melde ud hvis de kommer efter kl. 17, så de kan blive 
skrevet på gæsteliste og kan slippe forbi vagterne).

Tid og sted:
Tirsdag d. 8. maj kl. 17.00 i Store Mødesal.

Der vil være kaffe- og kagepause og senere af-
tensmad.
Meld dig til på Facebook-eventet ”Jobmission” eller 
til elisabeth.orskov@gmail.com.
Kærlig hilsen 
Kristne Medicinere

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 
interesse 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 medicinstuder-
ende, men den er også åben for alle studerende fra 
det sundhedsvidenskabelige og det biovidenskabe-
lige fakultet på alle semestertrin. 

Næste månedsmøde vil afholdes 29/5-2012.
Der vil naturligvis være saft 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 Insti-
tut for Human Ernæring, lektor Jens 
Rikardt Andersen, vil bl.a. fortælle 
om sygdomsrelateret vægttab. Hold 
øje med hjemmesiden og opslag-
stavler for nærmere beskrivelse af 
foredraget.

Journalclub månedsmøde om forstadier til 
type 2 diabetes

I maj måned er PUFFS månedsmøde rykket fra 
første tirsdag i måneden til
Tirsdag 8. maj kl 16.00

i lokale 29.01.30

David Jensen vil fortælle om sin artikel, der om-
handler forstadier til type 2 diabetes. Den vigtige 
måltidsrelaterede insulinproduktion (inkretin 
effekten) er allerede nedsat i forstadier til type 2 
diabetes. Artiklen belyser virkningsmekanismer 
bag den nedsatte inkretineffekt man finder hos 
type 2 diabetes patienter, og er ikke relateret til 
en nedsat produktion af inkretinhormoner. Der vil 
være mulighed for at komme med kommentarer til 
artiklen efterfølgende. Ønsker man at læse artiklen 
før månedsmødet, kan denne rekvireres ved at 
sende en mail til journalclub@puffnet.dk .

Alle medlemmer og andre interesserede er 
velkomne!  
PUFF holder månedsmøde hver måned med oplæg, 
hygge og foredrag. 

Se mere på www.puffnet.dk
hvor du også kan læse om vores øvrige aktiviteter, 
samt finde tips til hvordan du kommer godt i gang 
med forskningen.

Der vil som altid være kaffe, te og kage til mødet. 
Venlig hilsen,
PUFF

basisgrupper

Studieordningsændringer med virkning fra E12
 
2006-bachelorstudieordningen
Du må ikke længere medbringe alle hjælpemidler til eksamen i sundhedspsykologi. I stedet 
må du medbringe "Trykte lærebøger/kompendier godkendt af faget"

Ny 2012-bachelorstudieordning
Nye studerende vil blive indskrevet på den nye 2012-bachelorstudieordning. 
OBS! Er du allerede i gang med bacheloruddannelsen, skal du fortsætte på 2006-bach-
elorstudieordningen.
 
2009-kandidatstudieordningen
Eksamen i oftalmologi, eksamen i dermato-venerologi og eksamen i oto-rhino-laryngologi 
ændres til karakterbelagte eksamener.
Kursus i akut patient er obligatorisk. OBS! undervisningen i etik og kommunikation på 
CEKU er det eneste obligatoriske element. Resten af undervisningen i akut patient er 
altså fortsat ikke obligatorisk.
 
Find de reviderede studieordninger på http://medicin.ku.dk/om_uddannelsen/studieor-
dninger/
 
Med venlig hilsen
 
Dorte Hørlück Lundsager
Studienævnssekretær for medicin 

Kære studerende

I forbindelse med at oploade vedhæftninger til specialekontrakten skal du være 
opmærksom på at, der kan ikke vedhæftes filer større end 1,5 MB i eblanket-
terne. Vedhæftes større filer, kan fakultetet ikke garantere for modtagelse.

Med venlig hilsen
Eksamenskontoret

 
Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 

 
7. maj- 4. juni 

- Husk selv handsker. 
- Studiekort skal fremvises. 
- Ret til ændringer forbeholdes. 
 
 

 
 

 

 

 
 
Vi ses i kælderen 
Mvh studiesalsvagterne 
Charlotte (CK), Anne (AW), Claudia (CC) og Simon (SA) 
 

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d. 7      AW AW SA SA SA 
Tirs. d. 8           
Ons. d. 9      AW AW AW AW  
Tor. d. 10           
Fre. d. 11  CC CC CC       

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d. 14   AW AW AW AW   CK CK 
Tirs. d. 15           
Ons. d. 16 SA SA SA SA     SA SA 
Tor. d. 17           
Fre. d. 18           

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d. 21       CK CK CK CK 
Tirs. d. 22  AW AW AW    CK CK CK 
Ons. d. 23           
Tor. d. 24 SA SA         
Fre. d. 25      CC CC CC CC  

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-
16 

16-
17 

17-
18 

Man. d. 28           
Tirs. d. 29 AW AW AW AW CK CK CK CC CC CC 
Ons. d. 30           
Tor. d. 31     CK CK     
Fre. d. 1  CC CC CC       

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-
16 

16-
17 

17-18 

Man. d. 28           
Tirs. d. 29 AW AW AW AW CK CK CK CC CC CC 
Ons. d. 30           
Tor. d. 31     CK CK     
Fre. d. 1  CC CC CC       
Man. d. 4  AW AW        

styrende organer

MediQueer.
Netværk for homo-, bi-, og transseksuelle læger 
og lægestuderende og deres venner. Formålet er at 
arrangere sociale events, holde en årlig fest, skabe 
bekendtskaber, yde bistand, stå for vidensdeling 
om LGBT-ansatte i sundhedsvæsnet hverdag og 
LGBT-patienters forhold.   

Kom glad til vores første møde d.16. Maj kl. 16:30 i 
store mødesal, ved kantinen på Panum Instituttet. 

Alle er velkomne. 
For mere info, skriv gerne
til mediqueer@gmail.com
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PUC er en “full-service” dykkerklub, 
med lokaler, klubmøder, svømmehal-
stider, dykkerudstyr, kompressor og egen 
dykkerbåd.

PUC er en klub især for studerende;  du 
kan blive medlem til en pris på kun 1/3 
af, hvad du ellers skulle give i en tilsvar-
ende anden klub.

Medlemskab i PUC inkluderer medlem-
skab af Dansk Sportsdykker Forbund, 
inkl. kollektive forsikringer og dykker-
blad; som medlem af PUC har du en 
gratis kollektiv dykkerforsikring!

PUC er en frivillig forening; klubben 
eksisterer kun grundet dine medstuder-
endes forbrug af mange timers frivillig 
arbejdskraft.

Indmeldelse og årligt kontingent udgør 
for studerende 200 kr. / 750 kr.

Meld dig ind på www.puc.nu

Open Water Diver
Begynder dykkerkursus

Man 21/5 16-18: Teori (intro og bogudlevering)
Tir 26/6 16.30-24: Teori (gng. af hjemmeopgaver m.m.)
Ons 27/6 17.45-23.15: Svømmehal (svømmeprøver / pool øvelser)
Tor 28/6 15.45-23.15: Svømmehal (pool øvelser)
Fre 29/6 12.30-15: Teori (eksamen, reservetid)
Fre 29/6 16.45-21.15: Svømmehal (pool øvelser, reservetid)
Lør 30/6 Heldag: Øresund (åbentvandsøvelser, dyk 1+2)
Søn 1/7 Heldag: Øresund (åbentvandsøvelser, dyk 3+4)

Der er 100% obligatorisk fremmøde alle gange og obligatoriske hj. læsning/selvs-
tudie og skr. hj. opgaver fra 21/5 til 26/6.
Udgift for kurset: 2.900kr + indmeldelse (200kr) / kontingent (750kr) til PUC - Pa-
num Underwater Club, hvis du er studerende. Ikke studerende kan ved ledig plads 
deltage for 3.600kr., inkl. midlertidigt medlemskab.

Prisen er inkl. alt (også egen teoribog og elektronisk dykkertabel). Dog er udgifter 
til obligatorisk lægeerklæring samt personlig transport til og fra teori/hal/dykker-
steder ikke inkl.

Tilmelding og mere info: dykkerkursus@gmail.com
Tilmelding kun så længe pladser haves!

Lær at DYKKE i juni/juli!

 

 

 
PIPPI Foredrag 

 
 

”Syge børn i modtagelsen” 
- der vil være relevante videoer og cases 

 
Onsdag d. 9. maj kl. 16.30 

- i 29.01.32 
 

v/ læge Chen Zhan fra Hvidovre Hospital 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle er hjertelig velkommen! 
Foredraget består af to sessioner af 30 minutters varighed, der vil være kaffe/te 

og kage imellem sessionerne. 
 

Se mere på facebook ved at søge på PIPPI foredrag og titlen 

basisgrupper

Månedsmøde i
S tuderendes  Øre -
Næse-HalsKirurgiske 
Selskab  (SØNHKS)

Loungen, Studenter-
huset 2/5 2012 Kl. 16.

Vi afholder første praktiske 
kursus i hoved-halskirurgi 
på dissektionssalen 22/5 
2012.
Kom og hør nærmere om 
dette, om kommende ar-
rangementer og hvad der 
ellers kommer til at ske. 
Hvis du har en god idé, vil 
være med på kurserne eller 
bare har lyst til at høre hvad 
vi egentlig er for en gruppe, 
så kig forbi. 
Siden sidst

Kursus i parotiskirurgi og 
halsglandeldissektion
- Det praktiske
- Tilmelding
Fremtidig skull base kursus, 
hoved-hals ultralyd samt 
oplæg fra Professor Chris-
tian von Buchwald
Logo
Kontingent
Evt.
Kaffe, kage og good vibes!

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 karrieremuligheder, 
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 ansøgning om, 
hvorfor du kunne tænke dig at deltage. Deltagerne 
vil blive udvalgt på baggrund af ansøgningerne.  
Ansøgningen skal have oplysning om: navn, 
adresse, e-mail, telefonnummer samt hvilket se-
mester 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 2012 
( I får svar tilbage senest 5.7.2012)

Ansøgning sendes på e-mail til:
 Sekretær Lena Bjørn Rasmussen
 e-mail:  lena.bjoern.rasmussen@regionh.dk   
Mrk.: ”Summer School”.

Kursusledelse: Overlæge Jeanett Bauer, Psykia-
trisk Center København og overlæge Marianne 
Kastrup, Psykiatrisk Center København.

Sted: Distriktspsykiatrisk Center
          Strandboulevarden 96, 6. sal  
          2100 København Ø

Dansk Psykiatrisk Selskabs Summer School 

20/8 – 21/8 – 22/8 – 23/8 - 2012

Kursusledelse: overlæge Jeanett Bauer og overlæge Marianne Kastrup
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Skal du rejse i sommerferien og efter-
lader du en tom bolig i KBH, som du 
gerne vil tjene lidt penge på?  Så se her! 

Hvis din lejlighed alligevel skal stå tom i sommer-
ferien, så hvorfor ikke være så generøs, at leje den 
ud til en medicinstuderende fra udlandet?
 Ved at gøre dette udfører du en god gerning, sam-
tidig med at du tjener lidt cash- helt præcis 1600 
danske kroner per studerende, i en måned. 
Kravene til værelset/lejligheden er følgende:
- Skal have en seng eller sovesofa 
- Adgang til bad 
- Adgang til køkken

Hvis dit hood opfylder alle disse krav, og du er 
superinteresseret, eller blot ønsker mere info, så er 
det nu du skal skrive til exchange-bolig@imcc.dk.  

Hvis du ikke skal ud at rejse denne sommer, har du 
i stedet chancen for at blive buddy for en medicin-
studerende, der kommer til København. 
Hvad får jeg ud af dette tænker du? Jo, der er faktisk 
rigtig mange fordele! Du får mulighed for at: 

- Lære en ny kultur at kende 
- Få et langvarigt venskab med en/flere fra udlandet
- Få nye venner på facebook 
- Forbedre dine sprogkundskaber i fx spansk, fransk 
eller arabisk
- Og vigtigst af alt; mulighed for at komme med til 
en masse AWESOME fester

Dette lyder jo helt vildt fedt, and who wouldn’t like 
more friends from abroad?! Du kan ikke vente med 
at blive buddy, men nu popper endnu et spørgsmål 
op i dit hoved, ”hvad SKAL en buddy?” – Jo, en 
buddy skal; 
- Hente den udenlandske studerende fra nærmeste 
metro og følge dem til deres bolig
- Følge dem til afdelingen på hospitalet den første 
dag
- Tjekke lejligheden, når den studerende tager 
afsted igen.

Hvis du gør dette, er du en rigtig god buddy, men 
hvis du bruger mere tid end dette, vil den udenland-
ske studerende blive meget glad!

Hvis du gerne vil være en rigtig god buddy eller 
bare en god buddy, så fat pennen og send en brev-
due, flaskepost, signalflag eller et røgsignal nu!  Vi 
foretrækker dog, at du sender en e-mail til: 
exchange-kontaktperson@imcc.dk 

Mange kærlige hilsner fra

IMCC Exchange & IMCC Research Exchange- 
København 

FORNIKS QUIZ
Afsnit 6.

Gudrun lægger under opholdet i Botswana eft-
erhånden helt den øko-agtige livsstil fra sig og 
begynder i stedet at ryge og tage p-piller. Under 
flyrejsen hjem til Danmark er parret selvfølgelig 
på economy-class. De har kun sommertøj og klip-
klappere på og føler sig lidt forkølede.  I Kastrup 
lufthavn falder Gudrun om med en venstresidig 
central faciallisparese, venstresidig hemiparese 
og neglekt mod venstre. Hun indbringes til hos-
pitalet hvor man ved angiografi finder en trombe 
i M1 stykket af arteria cerebri media på højre side 
samt kliniske tegn til bilateral DVT. Hun gives 
trombolyse grundet manglende effekt foretages 
trombektomi. Hun kommer sig helt uden mén. Men 
hvad kunne være sammenhængen mellem hendes 
apopleksi og hendes DVT?

FORNIKS quiz er lavet i samarbejde med 
Herlev neurologiske afdeling

Klinikeren, Forskeren og Patienten - Epilepsi

Epilepsi er en sygdom som påvirker mere end 
50.000 danskere.
Ligeledes er kramper noget af det hyppigste som 
skadestuelæger konfronteres med.

Epilepsi er derfor en vigtig sygdom for alle læger at 
kende. Både fra et klinisk synspunkt og et forskn-
ingsmæssigt synspunkt.
Ligeledes er mødet med patienten vigtig for både 
lægen og patienten. Diagnosen har alvorlige kon-
sekvenser for de ramtes videre liv!

I den forbindelse inviterer FORNIKS til foredrag 
med alle tre vinkler. Foredraget skal give en unik 
forståelse for den komplekse lidelse.

Den kliniske vinkel: Overlæge Jesper Erdal

Forskervinklen: Overlæge Troels Kjær

Patienten: Dansk Epilepsiforening.

Foredraget finder sted den 9. maj kl. 16:15 i 
tandlægeauditorium 29.01.30

 Alle er velkommen.

KOM TIL IMCC’s fantastiske forårsfest
lørdag d. 12. Maj

IMCC København inviterer til forårsfest lørdag 
d. 12. maj!

Aftenen starter med fælles spisning hvorefter der 
vil være musik, dans og billige drinks resten af 
aftenen. Man behøver ikke være medlem af IMCC 
for at deltage, festen er for alle! Det koster kun 30 
kr at være med :) 

Sted kommer senere!

Deltager du i spisning skal du senest fredag d. 
11 have overført 30 kr til Reg 8401 og Konto nr 
1727132.

Tilmelding til sekretaer-kbh@imcc.dk

Vi glæder os til at se jer alle!

PMS månedsmøde 

PMS holder næste månedsmøde torsdag d.10/5 kl. 
17.00 i studenterhuset.
Kom og vær med!

PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende

Nyt fra bamsehospitalet

D. 10. og 11. April blev semesterets bamsehospital 
afholdt, hvor ca. 120 børn og deres bamser deltog. 
I den anledning vil vi gerne sige tak til alle delta-
gende; bamselæger, sygeplejersker, røntgenlæger, 
tissetanter og hyggeonkler.

Næste møde bliver tirsdag d. 8 maj kl. 17 i stu-
denterhuset, hvor den nye formand bydes velkom-
men med kaffe og kage - alle er velkomne.

Mange bamsehilsener
Camilla (formand) og 
Marie (tidligere formand)

Kære medlemmer
SATS holder semesterets sidste månedsmøde i store 
mødesal d. 2.5 kl.16.15, med efterfølgende foredrag  
om at være på klinisk ophold i Palæstina.

På mødet skal vi stemme om hvilke arrangementer 
vi gerne vil have på programmet til næste semester, 
så mød op hvis du har en god ide, eller bare gerne 
vil se hvad der er i sigte.
Derudover kan I høre mere om vores nye spændende 
kursus ”akut patient”, der med garanti vil gøre de 
heldige kursister til verdensmestre i at håndtere 
den akut dårlige patient.

Bagefter vil Alix, der har været på klinisk ophold 
i palæstina, fortælle om problemerne med at få et 
sundhedsvæsen til at fungere i et besat område.
Derudover har vi oprettet et lukket område på 
vores hjemmeside, hvor vi for fremtiden vil lægge 
powerpoints fra foredrag, kurser mv til fri afbenyt-
telse for vores medlemmer. 
Her kan i bl.a. finde Nicolai’s og Marina’s diass-
how fra det netop afholdte foredrag ”skal du være 
anæstesiolog?”

MÅNEDSMØDE
Onsdag den 2. maj kl.16.15
Store mødesal (Panum)

DAGSORDEN
1. Bestyrelsen byder velkommen
2. Siden sidst
- IV kursus (19/4) 
- Foredrag: Skal du være anæstesiolog? (25/4)
- Prøve OSCE (28/4) 
- Traumedagemøde (30/4)

3. Kommende arrangementer
– Traumedagemøde (7/5 og 13/6)
– Akut patient (9-10/6)

4. Næste semesters foredrag og kurser; gode idéer 
er velkomne!

5. Eventuelt
- Indlæg fra medlemmerne: Klinisk ophold i Palæs-
tina v/ Alix

Gode idéer er altid velkomne! Husk vores 
månedsmøder er for alle, også dem der endnu ikke 
er medlemmer.

SATS er en basisgruppe for alle medicinstuder-
ende. Alle ikke-medlemmer med interesse for 
akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og 
traumatologi er velkomne til at deltage og høre mere 
om SATS. Medlemskontingentet er 50kr. om året 
og giver mulighed for deltagelse i en lang række ar-
rangementer, som udelukkende er for medlemmer.

WWW.SATS-KBH.DK

basisgrupper
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Kære medstuderende
Ligesom resten af  Panum, så  er 
Studenterklubben heller ikke kommet 
uden om ændringer i forbindelse med 
det nye Panumtårn. Der har været 
nogle flittige studerende, der har siddet 
med i brugergruppemøder lige siden 
annonceringen af, at der skulle komme et 
byggeri. De har påvirket både opbygningen 
og indretningen af tårnet og ikke mindst 
sørget for, at Studenterklubben fik særlig 
opmærksomhed. De skal have en ekstrem 
stor tak for alle de timer, de har brugt på 
projektet.

Og nu når vi så til det, det hele handler 
om: Den nye Studenterklub. Et naturligt 
sted at starte er med at forklare, hvad 
der IKKE kommer til at være i den nye 
studenterklub: Sofaområdet, lillebar, 
toiletterne, indgangen og scenen. Her 
kommer til at være en stor transportgang i 
stedet. Udfordringen har derfor været at få 
alle disse funktioner og den store mængde 
plads ind i en ny Studenterklub.

For at opnå dette, så har vi flyttet disse 
funktioner ned i den anden ende af 
Studenterklubben, der hvor der tidligere 
var Bandrum (dette flyttes helt ud af 
Studenterklubben), ”køsseren” (der 
hvor bordtennisbordet har været samt 
temabarer under 69-timers bar og Panum 
Electric) og ”billardrummet” (”depot” på 
tegningen, hvor der tidligere hovedsageligt 
har været rod).

Det er vist også klart for alle, at barens 
plads har kunnet bruges mere optimalt, så 
flere kunne betjenes på samme tid. Dette er 
søgt løs ved at lave én stor bar. Pladsen til 
den er kommet ved at rive det gamle lager, 
kontor, værksted (rummet med skakten og 
væggen med de nøgne damer på) og hygger 
(baglokalet med sofaerne).

For at visualisere ovenstående, så er her 
tegninger over den nye studenterklub:
1: Atriumgård (der bliver lavet ny udgang 
til atriumgården, arealet forbliver det 
samme)
2: Den nye Storebar: Her lå tidligere 
alle baglokalerne. Disse vægge rives ned 
og funktionerne flyttes eller nedlægges. 
Vi regner med, at der kan stå 8 i bar af 
gangen og at der ikke vil være lige så 
lang betjeningstid. Begrundelsen er, at 
barpersonalet ikke vil stå i en klump oven 
i hinanden og der vil ikke være ”døde 
områder”, dvs. steder, hvor folk står og 
ikke bliver set.
3: Toiletter: Det er vist klart for alle, 
at det har været suboptimalt i den 
nuværende studenterklub. I den nye klub 
er der 4 drengetoiletter samt pissoir og 
6 pigetoiletter samt et handicaptoilet. Vi 
går altså fra tre toiletter til 11, hvilket vi 
regner med er nok til, at der ikke opstår 
kø. Hurra!
4: Indgang: Den primære indgang til 
studenterklubben vil være udefra i niveau 
1. Herfra går en trappe ned til niveau 
01 (Studenterklubbens niveau). Her vil 
der også blive hængt knagerækker op 
til jakker. Det har ikke været muligt at 
finde en anden løsning til jakkeophæng 
(skabe,bemandet garderobe eller andet), 
så det er fortsat på eget ansvar at hænge 
sin jakke i Studenterklubben under fester.
5: Indgang 2: Grundet den store omvej fra 
Studiecenter (bibliotek i folkemunde trods 
en efterhånden amputeret bogsamling) 
til Studenterklub har det været et ønske 
fra vores side, at der var en hurtigere vej. 
Dette er opnået ved at man i dagtimerne 
kan gå direkte fra Studiecenter, ned ad 
trappen mod niveau 01 og så gå direkte 
fra trappen og ind i Studenterklubben i 
dagtimerne (kl. 11 – 17).
6: Scene/festlokale: Dette er i det gamle 
bandrum+køsser. Scenen bliver lidt 
dybere, hvilket har været ønske fra Revyen 

samt diverse optrædende bands.
7: Sofaområde: Selvom det ikke kan ses 
på disse tegninger, så vil den store sofa 
blive rykket herhen.

Det er et kæmpe arbejde, der venter 
forude, for at alt dette skal gå op. Derfor er 
Studenterklubben nødt til at holde lukket 
i en periode. Den gamle Studenterklub 
(snøft snøft) havde sin sidste åbningsuge i 
sidste uge. Vi er dog nødt til at gå ud med 
en kæmpefest: Dette kommer til at ske 
fra torsdag d. 3. maj 2012 til søndag d. 6. 
maj kl. 07.00. Vi håber, at alle vil smide 
bøgerne fra sig en sidste gang før eksamen 
og komme ned til dette brag af en fest! Når 
festen er overstået vil ombygningen gå i 
gang og der vil derfor være lukket både 
for cafédrift, eksamensfester og fredagsbar 
i juni. Denne lukkeperiode strækker sig 
også over sommerferien og ind i det nye 
semester. Den nye Studenterklub er færdig 
i løbet af efteråret og vil selvfølgelig åbne 
med et brag af en fest. 

Indtil da har Studenterklubben fået lov 
til i dagtimerne at drive café i dagtimerne 
i området ved kantinen (som lukker). Det 
vil derfor stadig være muligt at få litervis 
af gratis kaffe i efterårssemesteret helt fra 
begyndelsen!

Alt i alt er vi rigtigt tilfredse med denne 
løsning og glæder os utroligt meget til 
at se Den nye Studenterklub. Vi vil, når 
tiden nærmer sig for åbning, holder jer 
opdaterede via MOK.

Mvh Studenterklubben.

Den nye Studenterklub

ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER A/S

Århus | København | Aalborg | Oslo | Stockholm | London
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1010 lukfest
Scenen Køsseren Kæl for køen

10 Åbningsreception
11 Åbningsreception
12 Åbningsreception
13 Åbningsreception
14 Jägertrain
15 KRISWONTWO 
16 Din mor
17 Din mor Residents
18 Ernesto Serbern
19 Bronx & Ashibah Serbern
20 Bronx & Ashibah Rootsman HIFI
21 Djuma Soundsystem Rootsman HIFI
22 Djuma Soundsystem Street Freet
23 Geiger & Lawaetz Street Freet
00 Julius Sylvest Dj JSL
01 Klashy Crew Dj JSL
02 Klashy Crew
03 Klashy Crew
04
05
06

Storebar Lillebar Køsseren Scenen Mobil/Events Kæl for køen Atriumgården
07
08 Irsk Morgenbar
09 Irsk Morgenbar
10 Katastrofebar
11 Katastrofebar
12 Katastrofebar Arnold Bar Jazz og Bourbon Bar
13 Katastrofebar Arnold Bar Jazz og Bourbon Bar Fodboldturnering
14 Lystfiskerbar Byttebar Trololo Bar Fodboldturnering Bobbelbar
15 Lystfiskerbar Puzzles Trololo Bar Ølstafet Bobbelbar
16 Olympenbar Puzzles Super Mario Bar Ølstafet
17 Olympenbar Drik Med Dyrene Super Mario Bar Gulv Bar
18 Scorebogsbar Drik Med Dyrene Drift Bar Royal gir en omgang Gulv Bar
19 Scorebogsbar Lager Bar Drift Bar Auktion Ninja Bar
20 Redneckbar Lager Bar Irsk Bar Auktion Grøn Fé Bar Ninja Bar
21 Redneckbar Barbie Bar Irsk Bar Grøn Fé Bar
22 80'er Bar Barbie Bar Nambar
23 80'er Bar Olie Bar Nambar Honningsyp Bar
00 Sunny Beachbar Olie Bar Nambar Honningsyp Bar
01 Sunny Beachbar Absolute Music Bar Full Moon Party Absolute Music Bar
02 Partybar aka. Klubbar Absolute Music Bar Full Moon Party Absolute Music Bar
03 Partybar aka. Klubbar Full Moon Party
04 Nik og Jay bar
05 Nik og Jay bar
06

Klumben og Raske 
Penge

Storebar Lillebar Køsseren Scenen Mobil/Events Kæl for køen Atriumgården
07
08
09
10 Købar
11 Købar Udlånsbar Safaribar Frugtbar
12 Kaffebar Udlånsbar Sild og Snapsebar Safaribar Frugtbar
13 Kaffebar Sild og Snapsebar Klub100 Tidsmaskinebar
14 Kaffebar Bordfodboldturnering Klub100 Tidsmaskinebar
15 Horsensbar Speeddating,skakbar Dagens Mand Snobbar
16 Horsensbar Live Jazzbar Dagens Mand Snobbar
17 FADLbar Live Jazzbar Dagens Mand Rainbow bar
18 FADLbar Bibelbar Panum Frisøren Rainbow bar
19 Matrosbar Bibelbar Tyrolerbar Panum Frisøren Bar d'italia
20 Matrosbar Rødvinsbar Tyrolerbar Battleshots Bar d'italia
21 1982 Rødvinsbar Tyrolerbar Suspekt Battleshots
22 1982 De Unge fædre bar Russerbar Suspekt Kravlegården
23 Tigerbar De Unge fædre bar Russerbar Suspekt Kravlegården
00 Tigerbar Kongeligehøjhedsbar Berlinbar Astrolog bar 
01 Togabar Kongeligehøjhedsbar Berlinbar Astrolog bar 
02 Togabar Playabar Berlinbar Astrolog bar 
03 Økobar Playabar
04 Økobar Slås og bollebar
05 Sidste chancebar Slås og bollebar
06 Lukreception
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21 Djuma Soundsystem Rootsman HIFI
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00 Julius Sylvest Dj JSL
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03 Klashy Crew
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15 Lystfiskerbar Puzzles Trololo Bar Ølstafet Bobbelbar
16 Olympenbar Puzzles Super Mario Bar Ølstafet
17 Olympenbar Drik Med Dyrene Super Mario Bar Gulv Bar
18 Scorebogsbar Drik Med Dyrene Drift Bar Royal gir en omgang Gulv Bar
19 Scorebogsbar Lager Bar Drift Bar Auktion Ninja Bar
20 Redneckbar Lager Bar Irsk Bar Auktion Grøn Fé Bar Ninja Bar
21 Redneckbar Barbie Bar Irsk Bar Grøn Fé Bar
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Klumben og Raske 
Penge

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

LUKFEST FOR STUDENTERKLUBBEN
3.-5. maj 2012

I 1982 fandt nogle studerende frem til nogle tomme lokaler. Loka-
lerne havde stået tomme i flere år og de studerende besluttede sig 
for at besætte 
Siden det år har Studenterklubben være et omsamlingspunkt for 
de medicinstuderende. 
Der er blevet tømt flere millioner øl og rigtig mange studerende 
har efter aftener i studernterklubben vågnet op med moralske 
tømmermænd.
Nu lukker Studenterklubben ned. Dog er der ingen grund til at 
frygte noget. Der satses på at der igen åbnes i november måned 
i helt nye lokaler.

Programmet
Programmet for denne lukfest er udarbejdet som til 69timersbar. 
I beskrivelserne har vi inddelt programmet efter at torsdag er 
10-07, fredag er 07-07 og lørdag 07-07. Der tages forbehold for 
fejlbeskrivelser eller misforståelser af barene, samt evt. ændringer 
i programmet.
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BRONX & ASHIBAH – torsdag på scenen 
kl. 19
Som residents på Thomas Madvigs TSbar, er 
Bronx & Ashibah en dynamisk og energisk duo 
som består af to passionede damer. De mixer 
dybe og sexede toner som er skræddersyet til et 
PE publikum. De har begge Dj’et i mange og spil-
let på store klubber i danmark og internationalt. 

Dagens mand bar, Lørdag 15-18, Scene
What a man, what a man - what a mighty good 
man! Så bliver det måske sidste gang i Panums 
historie at Dagens Mand ser dagens lys i klub-
ben. Så kom og vær med - støt de stakkels 
singlefyre, der frivilligt stiller op foran et panel 
af blodtørstige kvinder :) Måske vil
kærligheden blomstre og føre små turtelduer 
sammen..

Din Mor (Residents) – torsdag på scenen 
kl. 16
Ja du hørte rigtig, Din Mor kommer! Din Mor 
er en blanding af Panum Electrics egne upcom-
ing Dj’s som overtager scenen uden skrupler 
kl. 16 og fylder panum med lækre elektroniske 
musikstykker

DJ JSL – torsdag Køsseren kl 24
JSL (aka RUF) brygger bass-tunge tracks og 
har udgivet på store labels så som Redvolume, 
Boka Records og hans eget Kraken Recordings. 
Han er del af det danske bass-kollektiv OHOI, 
som er kendt for deres ”BAS UNDER BUEN” 
arrangement samt fester til Distortion. Han re-
mixede Justin Timbalakes ”My Love” og lavede 
det til en hårdt rammende dubstep track, men 
hans mest udbredte remix er EaggerStunn’s 
”Mordermyrdermorderdem” som hurtigt blev 
et undergrundshit. 
JSL kan opleves i Køsseren kl. 24.

Djuma Soundsystem – torsdag på scenen 
kl. 21
Norske Mikkas og danske Lars har etableret sig 
på den internationale Dj scene, med to verden-
sturnéer under bæltet har de spillet på nogle af 
de største klubber i verden. Heriblandt The End 
(london), Space (Ibiza), Watergate (berlin) og til 
karnival i Rio.  Djuma Soundsystems produk-
tioner er blevet større og større, der endte med 
”Les Djinns” som blev det bedst sælgende num-
mer nogensinde på Beatport. Oplev de to herre 
til Panum Electric kl. 21 på scenen.

Ernesto – torsdag på scenen kl. 17.30

Geiger & Lawaetz – torsdag på 
scenen kl. 22.30
Anders “Geiger” Møller startede 
karrieren for år tilbage med bar- og 
klubgigs i Berlin, herunder Zumir 
Oder Zudir og Klub Rosie. Siden er 
han fortsat bag pulten i DK på steder 
som Nadsat, Dunkel, Ritz, Sound-
waves, Co2penhagen m.fl.
Jacob Lawaetz startede som dj for 
flere år siden under et ophold i 
Sydney, hvor han spillede på baren 
Pier26. Tilbage i Danmark fortsatte 
han på Dunkel i samarbejde med 

Magnus Wanscher (Albert), og de to kørte sam-
men klubben FILL THE HAT, som har haft 
besøg fra samtlige af kbhs techno dj’s, samt 
lidt udenlandsk besøg fra bla. Sascha Funke. 
Yderligere har han været en del af dj kollektivet 
GALOP som har holdt fester på Kødboderne 
18 og Stubnitz og har gennem tiden spillet på 
steder som Nadsat, Ritz, Promilleservice, Distor-
tion 2008/09/10, Fox Hotel, Zefside, Jazzhouse, 
Scandalous Society og senest COMA Club Ny-
tårsfesten og den nye torsdagsklub CiciGaga!

Kan opleves live på scenen kl. 22.30
JULIUS SYLVEST  - torsdag på scenen kl. 24
Med hang til kuduro, cumbia og andre globale 
beats er Julius Sylvest – der også er del af 
dj-crewet Lortehænderne – naturligvis en 
dj lige efter Panum Electric mangefarvede 
musikhjerte. Og vi er ikke alene om det. Selveste 
Diplo har efter sigende også allerede givet dan-
skeren et anerkendende nik med på vejen. Julius 
Sylvest er garant for en hawaiiskjortemønstret, 
elektronisk fest fyldt med pågående rytmer og 
caribiske varmegrader. Senest er han blevet 
optaget på det prestigefyldte Red Bull Music 
Academy, og kan ligeledes opleves på Roskilde 
Festival 2012. Julius fyrer op for scenen kl. 24

KLASHY CREW – torsdag på scenen kl. 
1.30
Klashy er en sammensmeltning af skæve ek-
sistenser og kreativ energi. Med et fælles mål om 
at skabe rammerne, energien og stemningen for 
et unikt arrangement eller fest. Klashy består 
af 5 dedikerede holdspillere som hver bringer 
deres unikke talent på banen, alle løfter når 
der skal løftes og lader idéer og tanker flyde 
når det kræves. Deres vision og mål er at skabe 
en unik oplevelse, noget som ikke kan opleves 
hver weekend, men en oplevelse som er værd 
at vente på og se frem til. Der er garanteret 
en skæv vinkling og en god vibe. Udsmykning 
og omgivelsernes stemning er sat i høj kurs til 
en Klashy fest. Du har garanteret set deres 
Raver Tank og panda kostume rundt omkring 
i København de store Distortion fester. Klashy 
kan opleves fra kl. 1.30 på scenen. 
Klumben & Raske Penge – fredag på scenen 
kl. 16
Raske Penge er en dansk betonpoesi med rå 
dancehallenergi. Direkte fra det brogede Nord-
vestkvarter i København har en ny dancehall-
sanger rejst sig fra de grå industribygninger og 
til de Københavnske spillesteder. Raske Penges 
musikudtryk er råt og stærkt inspireret af 
jamaicansk dancehall men tekstuniverset er så 
dansk som smørrebrød. Som DJ hedder Raske 
Penge nemlig Ras Money, og han har længe 
været en af de mest aktive DJs i København. 
Som en del af lydsystemet Rootsman Hi-fi vandt 
han i 2007 Danish Sound Clash Mesterskab 
og i 2008 blev han nomineret af Politiken som 
årets DJ.

KRISWONTWO – torsdag på scenen kl. 15
Den unge danske producer Kriswontwo er et 
frisk pust til nutidens music. Hans sig-
naturlyd er graden af frihed og råhed 
som han dyrker i sin unikke musik 
stil. I 2010 udgav han sit debut album 
”Directions by Forest Won” på Nura 
Recordings, indspillet sammen med de 
legendariske vokalister Dudley Perkins 

og Georgia Anne Muldrow. 
I 2011 har han udgivet flere 
EP’er, senest på PerVers label 
”Mixed Aped Music”  som var 
i samarbejde med den danske 
beatbox komet Nappion. Kris-
wontwo åbner scenen kl. 15. 
Med det Brune Bat aka. PE 
resident Steffen Ernesto bag 
pulten vil anlægget pulsere 
med tunge deep house rytmer 
som vil kærtegne dine sanser 
og fylde dem med good vibes. 
Aftenens set vil byde på det 
jazzy og funky deep house 

blandet med det mere tropiske og tech-house 
inspirerede. 

ROOTSMAN HIFI – torsdag i Køsseren 
kl. 20
Etableret i 1998. Består af de to danske reggae 
pioneer Ras Money (også kendt som Raske 
Penge) og Marni. Rootsman HiFi spiller ”duty 
tuff roots music”. Fra 60’ernes Jamaicanske 
Ska til nutidens UK steppers, samt soulful rock-
steady powerfull 70’er samt dubstep. De elsker 
også Dancehall – alt fra 80 digitalalder til mere 
moderne dancehall. De er kendt for at være et 
stærkt indslag til Rub’A Dub Sundays, og besid-
der mange ”Dubplates” som er plader specielt 
lavet til Rootsman Hifi. De har aldrig udgivet 
mixtapes og kan kun opleves live. Er ubesejret 
vinder af national soundclash championship. 
Som sidst blev afholdt I 2007. Så få en Reggae 
Explosion I Køsseren kl. 20. 

SERBERN – torsdag i Køsseren kl. 18
Spiller rundt omkring i kbh til alle de store 
bass-events. Senest havde han et gæstemix på 
Ungabunga på P3.
Lyder Som: WOBBLE WOBBLE WOBBLE 
WOBBLE WOBBLE WOBBLE… kan oplves i 
køssren kl. 18

Street Freet – torsdag på køsseren kl. 22
En af Panums egne resident Dj's. Bagmanden 
bag bl.a. 69timers Rub'A'Dub bar. Han er kendt 
for at fylde Køsseren med både mennesker og 
bas. Har tidligere opvarmet for Outlandish, givet 
den gas flere gange på Rust og på en kendt lokal 
reggae bar i Cusco, Peru, Panum Distortion samt 
blevet inviteret til at spille på Kenneth Bagers 
Coma Club. Kan opleves  i Køsseren kl. 22.00

Suspekt – lørdag på scenen kl. 20
4 år efter ’Ingen slukker the stars’ trækker 
Suspekt atter i maskerne og sliber knivene.
D. 1 oktober 07 udkom deres 3 album ’Prima 
Nocte’ . Bedre end nogensinde og side om side 
er alle medlemmer klar til at kræve deres ret. 
Retten til den første nat i en Suspekt verden. Det 
er et krav der ikke kan afvises, et tilbud der ikke 
kan afslås. Intet på dette album er som det synes 
ved første øjekast og teksterne kan skrabes af 
i blodige lag, sprængte symbolske hinder der 
lukker og åbner for indgange til en uhyggelig 
og fascinerende verden hvis lydbillede males af 
magt, sex, ubehag og angst. Prima nocte blev 
taget godt i mod af Suspekts trofaste lytterskar, 
anmaleder og medier, og suspekt høstede flere 
betydningsfulde priser for hiphop mestervær-
ket. Heriblandt en grammy for årets hiphop 
udgivelse, en mtv award for best danish act 08 
og årets gennembrug ved p3 guld prisen 08. Sus-
pekt tog i perioden 07 – 09 på en lang turne der 
bl.a. inkluderede Grøn koncert samt alle store 
danske festivaller og spiledesteder. Gruppen 
dokumentere alt dette på udgivelsen af deres 
2 dvd ”Prima Nocte – Er du dum eller hvad?” 
Gruppens 4 fjerde og sidst tilkommende medlem 
Troo.L.S. drager i 2009 mod U.S.A. for at pro-

ducere på den ameri-
kanske superstjerne 
Akon´s pladeselsk-
ab – Konvict Music. 
Gruppens 3 tilba-
geværende medlem-
mer bliver i Dan-
mark og begår Selv-
mord sammen med 
kollegaen L.O.C. og 
produceren Jonas 
Vestergård (t idl . 
Lounge Lizzards). 
Der bliver forhåben-
tlig ikke lagt fingre 
imellem når Suspekt 
kan opleves til 69. 

Scenen
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1982, Lørdag 21-23, Storebar
Vi bringer dig tilbage til stiftelsesåret for studenterk-
lubben, 1982. Se VM-finalen Italien-Vesttyskland på 
storskærm, og hør tidens nyeste musik, bl.a. Michael 
Jacksons nyeste album, Thriller. 

80’er bar, Fredag 22-00, Storebar
Savner du Village people, Donna Summer, Gloria 
Gaynor, Queen og alle de andre fra de glade 80’ere? Så 
kom til 80’er bar! Vi har drinksne, musikken og mest 
af alt den gode stemning. Så hvis du har lyst til at fyre 
den af en sidste gang for Hg ånden, i diskoens tegn, 
så find benvarmerne frem (også jer drenge 10hif9s!) 
og kom af sted!

Absolute Music Bar – Fredag 00-02, Lillebar
Holdet bag en af de vildeste fester til 69’er 2011 er 
endnu engang klar til at lukke op for 90’er posen og 
sprede masser af kærlighed til alle os der savner de gode 
gamle Absolute Music tider. Kom og fest, dans, syng 
og drik til de gode gamle hits som prægede Absolute 
æraen. Kom og ønsk lige det Absolute hit du vil! Det 
kommer til at rykke for vildt! /Absolute Love 

Arnold-Bar, Fredag 12-14, Lillebar
Arnold Schwarzenegger - One of the greats! Vi laver 
vores helt egen mr. Olympia og belønner de stærkeste 
drenge og piger med vore egne hjemmebryggede pro-
teinshakes. Kom og lad solen skinne på dig og dine 
velformede triceps - Antidoping Danmark har ingen 
adgang - så frygt ej ! 

Astrologbar, Lørdag 00-02, Atriumgården
Man går ud og kigger på natttehimlens stjerner. 
Derefter fortæller dem, der står i bar, om stjernernes 
placering og dets betydning for kundernes liv. Dvs. 
astrologi på højt niveau. 

Bar d’Italia, Lørdag 19-21, Kæl for køen
Hvem sagde Galliano hot shot?! og så endda serveret 
af sleske italienske mænd med charme, selvtillid og 
lækkert hår! - mange steder. Ummm. Det blir ikke 
bedre! Vi er her og der og alle vegne - især hvor der er 
damer ;) Er den perfekte guddommelige blanding af 
vanille, kaffe og flødeskum ikke noget for dig, byder 
vi også på et glas yderst billigt ‘sofistikeret’ rødvin fra 
de italienske jagtmarker. 

BARbie bar, Fredag 21-23, Lillebar
Barbie er træt af sit image som 
god jomfruelig kvinde, bundet 
til en mand - den uduelige 
Ken uden penis MAK. No 
more ! Hans strap-on er røget 
i makulatoren og Ken er død. 
Hængt op til offentligt skue. 
Barbies jagt på den anatomisk 
korrekte mand er blæst (hehe) 
igang. Kom og læg an, fyr dine 
vådeste scoretricks af, brug 
hvad du har læst (for det har 
du) i The Game og flirt det 
bedste du har lært af din far 
med de fire Barbier bag baren.  

Battleshots – Lørdag 20-22, 
Mobilbar
Battleshots bryder alle græns-
er. Spil Sænke slagskibe mod 
din nemesis læsegruppe. Tæv 
dem ved at sænke deres skibe 
så de skal drikke skibenes last. 
Reglerne er simple: sænk alle 
modstandernes skibe og vind 
retten til alt! 

Berlin bar, Lørdag 00-03, Køsseren
Tag undergrundsbanen ud til Østberlins slum og stil 
dig i kø foran den støvede lagerhal hvorfra bassen 
pumper bag betonmurene. Husk rigeligt med lak og 
læder, nitter og kæder. Hvis dørmanden lukker dig ind, 
er du på vej til et beskidt rave party med dæmpet lys, 
masser af club-mate og vodka, og hvor den dybeste ty-
ske housemusik fortsætter utrætteligt natten lang. Du 
er endelig kommet til Berghain, og det er ikke for sjov. 

Bibelbar, Lørdag 18-20, Lillebar
Her vil vi give diverse shots og øl navn efter noget 

såsom vievand og Jesu legeme. Derudover vil der blive 
spillet salmer (som er hits hvor der indgår Jesus, Gud 
osv.) så vi kan feste for vildt! Samtidig vil vi være iført 
munke-, præste- eller nonnekluns. 

Bobbelbar – Fredag 14-16, Atriumgården
Er du også vild med bobler og alt hvad der kan briste? 
Balloner, badebolde, sæbebobler og piger i bobbelplast 
serverer al slags vand med bobler og tygger bubblegum.

Byttebar, Fredag 14-15, Lillebar
Byttebar går i sin enkelthed ud på, at deltagerne møder 
op med ting, som de ønsker at bytte til noget nyt. Der-
ved kan alle bytte med hinanden internt og derved få 
fat i lige den ting, som de har drømt om hele deres liv. 
Der kan også byttes i baren; Hvis man eksempelvis 
har en tom øl, kan man bytte den til en fuld øl (mod 
en betalin på 10 kr). Man kan også bytte navn, sko og 
fødselsdato. Kun fantasien sætter grænser!! 

De unge fædre bar, 22-00, Lillebar
Efter adskillige sæsoner som biroller har vi endelig fået 
smidt damerne ud og vundet forældremyndigheden. 
Kom til babyshower og få en snak om SU til enlige 
fædre eller lær at skifte ble. Der vil blive serveret white 
russians med modermælkserstatning til de fremmødte.

Drift bar – Lørdag 18-20, Køsseren 
Drift dig selv op fra slap. Her kan du få hjælp fra er-
farne driftere til livets mange problemer. Der er ikke 
det vi ikke kan fikse: tømmermænd, jeres outfits og 
sidst men ikke mindst hooke jer op med et sødt dyr! 

Drik med Dyrene, Fredag 17-19, Lillebar
Klubben har lånt zoos bedste dyr, og de savner dig 
til at passe dem. Så kom ned og drik en øl med dem 
(mange dyr = mange øl), klap geden, tag billeder af dig 
og din nye familie med vores kameraer, prøv kræfter 
mod tigeren. Vi varmer dig op til dit videre eventyr til 
70timersbar - kom nu! 

FADL bar – Lørdag 17-19, Storebar 
Kom forbi og mød dine repper og få en uformel snak 
om verden og FADL. Få en gratis øl, når du viser dit 
medlemskort. Vel mødt!

Full Moon Party Bar, Fredag 01-04, Køsseren
Full Moon Party Bar vender endnu engang tilbage for 
fuld udblæsning til 70 timers bar. Det bliver vildere, 

højere, størrere! Igen er det tid 
til at brage hænderne i vejret, 
plukke æbler, blive indsmurt i UV-
maling, tømme en bucket og danse 
i UV-fuldmånens skær til lyden af 
Faithless to the MAX! Så find klip-
klapperne frem, hop i badetøjet og 
smid hænderne i vejret - klubben 
skal lukke med et brag!

Grøn Fé Bar – Fredag 20-22, 
Mobilbar
Mist forstanden med absinth og se 
den grønne fe flyve. Tror du? Tør 
du? Er du grøn nok? - FLYV MED! 

Gulvbar, Fredag 17-19, Kæl 
for Køen
Her kommer mutter med kost og 
spand, handsker og mopper og 
sæbevand! Er du snavset? Eller 
snakker du bare beskidt? Så kom 
forbi Gulvbar! Vi har fundet de 
sterile handsker frem og er klar til 
at vaske jeres munde med sæbev-

and og støve jeres dansesko af! 

Honningsypbar, Fredag 23-01, Kæl for køen
Honningsyp - det er nektar der renser sjælen! 

Horsensbar, Lørdag 15-17, Storebar
Tænk Jylland, tænk Crazy Daizy, tænk polerabend og 
Paradisefest på Den Glade Viking. 
Der bliver festet igennem på bedste jyske mener, med 
bananaspilt shots og breezers!
Det vil også være muligt at klappe en gris!! 

Irsk bar, Fredag 20-22, Køsseren
Hop i det grønne dress og kom ned til en dans på bor-

dene, en kold grøn øl, og varm stemmen op til at skrige 
med på Wild Rover! Igen i år vender Irsk bar tilbage 
og giver den fuld skrue i Køsseren for at sige farvel til 
den gamle klub! Ses vi? Ja for Satan! 

Irsk morgenbar, Fredag 08-10, Storebar
Start dagen eller fortsæt festen med en irsk kaffe. Der 
er hygge på irsk manér.  

Jazz og Bourbon Bar, Fredag 12-14, Køsseren
Du inviteres tilbage til en lidt stilet tidsalder. Det er 
forbundstiden. Du er i en undergrunds jazz&bourbon 
bar. Du hører fløjsblød jazz. Du nyder fløjlsblød special 
bourbon til en billig penge. Nu er du glad. 

Kaffebar – Lørdag 12-15, Storebar
Definition kaffe: varm, sort eller mørkebrun drik der 
fremstilles ved at hælde kogende vand over ristede og 
malede kaffebønner drikkes ofte tilsat fløde eller mælk 
og evt. sukker Definition bar: serveringssted hvor man 
kan købe alkoholiske drikke (...) ofte siddende på en 
høj stol ved en disk

Katastrofebar, Fredag 10-14, Storebar
Førstehjælp for folkeskoler aka FFF holder bar!!! Gør 
jer klar til at opleve en bar med slutty nurses bag 
disken, paniske mennesker med blod over det hele, 
der alle skal have mund til mund. Vilde drinks med 
effekter som aldrig set før, vil blive serveret! Bestil en 
painkiller, et adrenalin shot eller en genoplivning via 
mund til mund! Vi vil skabe et univers af kaos, sprut og 
død! Vær med til at redde mennesker indsmurt i blod 
og lindre deres smerte ved shots. Forbered dig på det 
vildeste ever! STANDS ULYKKEN!!

Klub 100 – Lørdag 13-15, Foran Scenen
Kongeligehøjhedsbar – Lørdag 00-02, Lillebar
Har du også altid følt dig lidt “Royal”? Som kom til 
Deres Kongelig Højhed bar og få en “Royal” server-
ing af Deres Majestæt Dronning Margrethe den II 
af Danmark, et udsøgt glas vin fra Chateaux Caïx af 
Prinsgemalen og et jägerbomb af Frede!  

Kravlegården, Lørdag 22-00, Mobilbar
Må vi gerne danse techno, må vi hoppe rundt og skrige? 
Må vi drik’ os ned i sjusser, må vi larme, må vi svine? 
Må vi sige JA til øller, men nej til torskerognen? Må vi 
syns’ at babys er flotte, når de sælger hvide-russere fra 
kravlegården? Ja-ja-ja-ja-ja, det må I gerne! 

KØ-bar – Lørdag 10-12, Storebar
Kom til nyklassikeren KØ-BAR, hvor vi fejrer god 
kø-kultur og bureaukrati som kun Sovjetunionen 
kendte den. Mød op tidligt for at komme ind i køen 
før de andre... 

Lagerbar, Fredag 19-21, Lillebar
Lager er billige og sælger ud! I anledning af at klubben 
lukker, inviterer vi folk og fæ til at komme og købe 
alskens mærkelige drikkevarer, vi udfordrer jeres 
smagsløg! Ellers bliver der spillet chicago og fortalt 
røverhistorier, kom trunte, kom frejdig! 

Live-Jazzbar, Lørdag 16-18, Køsseren
1950’erne er destinationen hvor Mad Men fusioneres 
med Jazz ! Atmosfæren fyldes med vibes fra lyden 
af kælen L I V E B A N D music ! ! Slap af med en 
kølig drink i hånden og find din indre gentleman eller 
lady frem . Suit up, find gangsterhatten og den røde 
læbestift - kridt de hvide dansesko, og drøm dig til de 
gode gamle 50’ere...   

lukfest
Barer



1313lukfest
Lystfiskerbar, Fredag 14-16, Storebar
Vi mener det vestjyske bør repræsenteres til 69 timers 
bar i form af en lystfiskerbar, hvor vi serverer frisk-
fanget fisk med sydvest på! Der vil være fordelagtige 
tilbud såsom “snav fisken, få rabat i disken”. Desuden 
kvitterer vi med spændende og overraskende shots 
til andre lystfiskere som også dukker op i vaders, 
sixpence og pibe.
  
Matrosbar – Lørdag 19-21, Storebar
Skib’O’høj landkrabber!
Søens folk bydes velkommen - dette er den unikke, 
enestående mulighed for at komme helt ud og sejle 
med det mest kompetente mandskab i de syv haves 
radius. Vores dygtige, lunkne men flotte matroser vil 
både slynge det sædvanlige (øl, shots, cider, FISK) - 
samt kendte klassikere - over disken; her kan nævnes 
‘u-både’ (fadøl + vodkashot), ‘ankere’ (jägerbomb med 
lækker HC), ‘hvaler’ (6 x fisk i glas), noget med ROM og 
meget meget mere til at smøre ganen på andre tørstige 
sømænd. Lur os om vi ikke også disker op med en lille 
konkurrence.
Kom og plank på baren, drik dig ned 
på havets bund og bliv våd, vis dine 
havtasker og tag én med os styrbord 
- we’re on a boat mothafucka, ingen 
søforklaringer! 

Nam bar, Fredag 22-01, Køsseren
Charlie står ved døren og gør klar til 
at rydde bulen, men Nam Bar holder 
en sidste fest før det er tid til at forlade 
junglen og nyde sin Nam Bar veteran 
status.
“We love the smell of napalm in the 
morning, it’s the smell of victory”  

Nik & Jay bar, Fredag 04-06, Storebar
Nik i Jay og alle damerne vil kigge forbi luk-fest, med 
pagne og bar-røv hvid I vil have det! 
Der vil blive spillet nik og Jay greatest hits i de timer 
vi ku få baren, og der vil blive kastet håndtryk, stået 
på skateboard og flashet noget seriøst bling bling... Vi 
glæder os til at få et brav af en fest med jer alle!! 

Ninjabar, Fredag 19-21, Kæl for køen
Kom og stå i kø. Måske ser du os - måske ser du os 
ikke. Højst sandsynligt ikke, da vi efter mange års ud-
dannelse mestrer den unikke ninja-kunst at snige sig 
lydløst og diskret rundt i folkemængden. Du vil finde 
dig selv med en øl i hånden og ti kr fattigere, uden at 
vide hvordan det skete. Hvis du ikk husker os fra sidste 
år, er det fordi vores bar var så vellykket (læs snigeren).  

Oliebar, Fredag 23-01, Lillebar
Oliebar lancere igen i år det simple, men slagkraftige 
koncept med flotte fyre kun iført gamacher og olie! Vi 
vil serevere alt det kunderne kan lide, og det med et 
smil, evt en dans. Mød os svedige og olierede i de sene 
nattetimer. Det blir fedt! 

Olympenbar – Fredag 16-18, Storebar
Velkommen til Olympen!
Før Grækenland blev synonymt med gældskrise, 
var landet hjemsted for den bedst kendte mytologi i 
verden – Ingen kan benægte charmen i fortællingerne 
om den mægtige Zeus eller den skønne Afrodite. Glem 
ukontrollabel hårvækst og sørgelig zorba – kom til 
Olympen-bar og stå ansigt til ansigt med sagnfigurerne, 
drik en Herkulade-drik og dyst med i de olympiske 
druk-discipliner! 

PanumFrisøren, Fredag 18-20, Mobilbar
Svært ved at score? Så er det måske på tide, at du får 
gjort noget ved det hår! Panumfrisøren er her for dig, 
og vi klipper dig helt gratis. Smut forbi vores biks og få 
en lækker frisure af én af vores dygtige frisører.  

Partybar aka. Klubbar, Fredag 02-04, Storebar
Vi sørger for at holde sjov fest, drikke folk rigtig fulde og 
spille fed og moderne musik, vi tænker primært Niklas, 
Kidd og Nik&Jay. evt. Warfanda. Vi serverer forskellige 
former for øl (ikke noget fancy) og shots og rigtig meget 
JÄGERBOMBS!!!!! DVS. alt gammelt er godt, sådan har 
det altid været og sådan vil det altid være. 

Playabar, Lørdag 02-04, Lillebar
Vi befinder os på Costa del Sol og grisefesten vil ingen 
ende tage, da panums limbokonge skal krones. Kongen 
vil blive tilbedt og vinde en lækker latinobabe!
Der vil blive danset ophidsende flamengo og aggressiv 

tango til lyden af Sak Noel - Johnny la gente esta muy 
loca -What the fuck!?! 

Puzzles – Fredag 15-17, Lillebar
For få år siden fik to bro’s en drøm. Teddy ’Westside’ 
Mosby og Barney ’The Barnacle’ Stinson ville åbne et 
etablissement, hvor intelligente og storbarmede men-
nesker kunne komme og således blev Puzzles født. 
Puzzles er en bar lokaliseret i hjertet af verdens mest 
fantastiske by og er helt sikkert et smut forbi værd. 
Så suit up (eller down) og kom ind og få en sofistikeret 
aften eller en sexet flirt. And why’s it called Puzzles 
you ask? That’s the puzzle! 

Rainbow bar, Fredag 14-16, Kæl for køen
Rainbowbar-pigerne sørger for, at de glade køgæster 
føler sig forkælet med farverige jellyshots til en 5’er 
og øl til en 10’er. Spread the love! <3  

Redneckbar, Fredag 20-22, Storebar
Kom forbi til dejlig sydstatsstemning og få lidt moon-
shine til at sætte humøret højt, mens Hayseed Dixies 
underholder! Yeehhhhaaa!!! come on by! 

Russerbar, Lørdag 22-00, Køsseren
&#1055;&#1088;&#1080;&#1074;&#1077;&#1090;
! Vær hilset kammerater... 
Kom til Soviet-fest og shot lidt vodka til et spil russisk 
roulette eller drik en white russian mens du tramper 
til tatu. &#1053;&#1072; #1079;&#1076;&#1086;& 
#1088;&#1086;&#1074;&#1100;&#1 077;!/Na 
zdorov’e! 

Rødvins-bar, Lørdag 20-22, Lillebar
Baren hvor alt vin er velkomment, og ingen følelser for 
små. Vi har et følelses-hjørne hvor man snakker følelser 
og hvor det gælder om at drikke så meget rødvin som 
muligt, på kortest tid. Desuden kan man, for en rimelig 
penge, spille et spil “rot oder blut” (rødvinens svar på 
wass oder spass). Går det vildt for sig kan tøjkæde 
komme på tale. Det vil barens personale i hvert fald 
opfordre til. 

Safaribar, Lørdag 11-13, Mobil
Går du også med en jæger i maven? Så kom med på jagt 
i klubbens frodige jungle! Du kan for sølle håndøre købe 
en safari pakke, så du er klar til at jage sexede cougars 
eller charmerende vortesvin. Er du dog på jagt efter det 
helt store har du mulighed for at købe en bombe oven 
i! Find os hvis du kan …

Scorebogsbar – Fredag 18-20, Storebar 

SlåsOgBolleBar! – Lørdag 04-06, Mobilbar
Kan du lide at slås? (Jaaøh...) Kan du også lide at bolle? 
(Arh afsløret!) Så kom til SlåsOgBolleBar! Her får du lov 
til begge dele - på SAMME tid! (ÅÅÅRRRH HVAD!?!?) 
Er du god til at slås, må du bolle fissen og smage de 
søde safter. Hvis ikke må du bide i de sure læber og tage 
din straf! (Det lyder totalt nice, jeg kommer! (Høhø...)) 

Speeddating-skakbar, Lørdag 15-16, Køsseren
DU er en Bobby Fischer/Helle Thorning - arrogant og 
ekstremt nørdet omkring dit skakspil! (og uden venner) 
- her er din chance for at forene din passion (skak) med 
at møde nye, ukendte og spændende mennesker! Mød 
op til speed-dating-skak-bar og udvid din egen horisont/
mød din indre store kærlighedsnørd!!!

Sunny Beach – Fredag 00-02, Storebar
Ta g  m e d  t i l  v e r d e n s  l y k k e l i g s t e  s t e d , 
bulgarien(seriøst)!Lad dine sanser pirres af t-shirts 
med stor v-udskæring, dax-wax, shots, neon-farvede 
drinks og vores allesammens yndlingsmusik, dance!. 
Her kommer vi ikke for at hyggen, men for at score 
og drikke os ned. Lad dig forføres gennem natten af 
overgearet bar-personale fra udkantsdanmark med 
ungrejs-keychains. Så drop burgøjser-attituden og kom 
og fest med det danske proletariat! 

Super-mario bar, Fredag 16-18, Køsseren
Super Mario indtager panum! I bydes alle velkommen 
til et freakshow af en fest, når Super Mario og hans ven-
ner indtager Køsseren. Landet byder på alle de kendte 
karakterer som yoshi, toad og selvfølgelig mario og luigi 
m.fl. Der vil være mulighed for at vinde shots, hvis man 
tør deltage i mario landets mange udfordringer. Gamle 
N64 hjerter vil blive (be)tændt af nostalgi. Baren byder 
på god (kaotisk) underholdning, når panum forvandles 
til et platformspil - mario land uden hæmninger. 

Tidsmaskinebar – Lørdag 13-15, Mobilbar
Have you had fun? Have you grown a beard? Have you 
finally gotten laid? These are questions that nobody 
knows the answer to, EXCEPT THE FUTURE YOU!!
This is your one and only chance to ask your future 
self all the questions you have on your mind! You write 
a letter containing everything you wish to know, and 
when the time comes, you get a chance to answer your 
past self! The letters will not be tampered with in any 
way, and you can choose how long in the future you 
wish to be answered! 

Tigerbar, Lørdag 23-01, Storebar
Ønsker du dig også tilbage til 10’erne. Det kommer du 
i denne bar. Vi pynter op med ting fra Tiger, klæder os 
ud med ting fra Tiger og der er desuden en nuttet lille 
kæle-tiger. Alt i baren koster 1x10’er eller 2x10’ere eller 
måske 1 1/2x10’er. 
Man kan også købe en skål Frosties for en 10’er til 
tigeren i dig, wrau! Eller en lækker Tiger-øl. 
Så kom til Tiger-bar, den er tiger! WAAAAUH!

Togabar – Lørdag 01-03, Storebar
Romerriget - et paradis for mænd iklædt sengetøj med 
hang til mindreårige. Du vil få dadler(haha), druer og 
vin til du brækker dig! Nyd et klassisk italiensk stykke 
musik mens en stor svedig romer prøver at proppe 
rødvin og dadler(haha) ned i halsen på dig! Vi garan-
terer for olivenolie-indsmurte kroppe i begrænset tøj, 
og håber du vil hoppe i en toga med os! (der er toga’er 
til dig i baren)

Trololo Bar, Fredag 14-16, Køsseren
Kom ned og få gratis øl! Yaaaaahhhh ya ya yaaahhh 
yaaahhh.. 

Tyrolerbar, Lørdag 19-22, Køsseren
Tyroler bar er en klassiker. Store fadøl serveret af lækre 
tyroler til tyske schlagere.
Dette er en bar de færreste vil gå glip af, og med god 
grund! Det er en sand fornøjelse at feste på ægte tysk 
oktoberfest manér!! 

Udlånsbar, Lørdag 11-13, Lillebar
Kom og leg med en udlåner. Alt i denne verden kan 
udlånes, hvis du har udfyldt en korrekt ansøgning. 
Så kom og prøv lykken; måske du er (u)heldig at få 
en udlåner. 

Økobar, Lørdag 03-05, Storebar
OKØBAR: Klubbens suverænt hårdest arbejdende un-
dergruppe fyrer en gevaldig afskedsalut af for Klubben 
- den gamle gavmilde luder! Som stolte efterkommere 
af Moran, Corleone og Capone løfter vi arven med 
bootleg sprut, gambling og alskens herligheder fra “de 
go´e gamle dage”! 
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Almen praksis på Østerbro
En delepraksis på Østerbro hvor der ca. er tilknyttet 
2000 patienter

Vi anvender EDB-systemet Æsculab/profdok, nyt og 
velfungerende

Arbejdsopgaver: 
•Hovedsaglig pasning af telefon, derudover vil der være 
sygeplejefaglige opgaver som skal løses.
Søger en vikar for lægesekretær for sommerferie pe-
rioden:
                      Uge 30-31-32

Derudover forstiller vi os, at du kan hjælpe på andre 
tidspunkter.
Mødetider:
• Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 08.00-13.00

Krav:
• Bestået 6. semester
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Mandag den 29. maj 2012 kl. 08.00 Via 
www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold – hold 
”Læge Østerbro”

SPV-hold 4404 søger 1 nyt medlem. 

Arbejdet foregår på neurologisk afdeling, Glostrup hospi-
tal, hvor vi if. m. udredning for epilepsi monitorerer pa-
tienter med video- og EEG-optagelse. Arbejdsopgaverne 
omfatter overvågning af patienten, sørge for udstyret 
fungerer, observationer og test under anfald samt i vari-
erende grad at medvirke til at fremprovokere anfald hos 
patienterne. Overvågningen foregår hovedsageligt via 
computere på vores kontor overfor sengestuen. Du får et 
stort personligt ansvar i et meget selvstændigt arbejde, 
et godt tværfagligt samarbejde med læger, sygeplejersker 
og neurofys. ass., og på vagterne er der ofte god mulighed 
for at læse ved eget skrivebord på kontoret, når du er 
blevet fortrolig med arbejdet.

Vi forventer af dig, at du i høj grad er i stand til at arbejde 
ansvarligt, selvstændigt og problemløsningsorienteret, da 
du det meste af vagten vil være den, der bedst kender 
udstyret, din funktion og patienten. 

Vi er et lille hold, der er meget velfungerende og 
selvkørende, specielt pga. en stærk kollektiv ansvars-
følelse, hjælpsomhed og fleksibilitet indbyrdes og særde-
les pligtopfyldende holdmedlemmer, og vi forventer, at du 
bidrager med samme indstilling og egenskaber.

Oplæring vil finde sted i form af to lønnede følgevagter 
á fire timer samt en dag i epilepsiklinikken. Yderligere 
forefindes der løbende lønnet undervisning fra de forskel-
lige afdelinger, vi har kontakt med.

Arbejdstid:
Aften- og nattevagter på hverdage i ulige uger. Funk-
tionen har lukket på helligdage og i sommerferien.

Krav:
Du skal kunne deltage i oplæring i uge 21
Min. 250 SPV-timer
Bestået 4. semester
Gyldigt akkrediteringskort
Du skal kunne tage 4 vagter om måneden.
Lavt semestertrin foretrækkes
Det forventes, at du kan blive på holdet min. 1 år.

Løn: CARD-holdløn

Yderligere oplysninger: 
Kontakt holdleder Sine Berntsen på tlf. 28555883/ mail: 
gqb348@alumni.ku.dk

Ansøgningsfrist: Fredag d. 11. Maj kl 12.00. Tilmeldinger 
der indeholder motiveret ansøgning af relevant længde 
opprioriteres.

Ansættelsessamtaler vil finde i uge 20. 

Bispebjerg Hospital Geriatrisk afde-
ling har brug for skrivehjælp

Har brug for FADL vagter gerne med sekretær erfaring 
til at tage hjælpe med journalskrivning.

Perioden er:    

                             uge 26-27-28 
                   samt  uge 31, 32, 33 og 34
 

Arbejdstid:
• Hverdage fra kl. 08.00-15.00  

Krav: 
• Højt semestertrin prioriteres
•b Erfaring med Opus og grønt system, Mirsk foretræk-
kes
•b Bestilling af bl.pr. i labka
• Have gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 26. maj 2012 Via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer - ledige hold – mærke ” 
BBH afd. G”

Sommerhold På Frederiksberg 
hospital

Frederiksberg kliniks biokemiske afdeling har 
brug for et sommer-stikke hold til at hjælpe i 
ambulatorium. 

Perioden:

• Uge 28-35
Arbejdstid:
• Mandag til fredag fra kl. 08.00-13.00
Oplæring:
• Der bliver planlagt oplæring på afdelingen inden 
opstart.

Krav:
- Medlem af FADL
- Bestået 6. Semester
- Minimum 300 SPV-timer
- Ansøgere med stikke eraring vil blive prioriteret
- Gyldigt akkrediteringskort 

Ansøgningsfrist: Mandag den 29.maj 2012. Ansøg 
via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmelding 
til hold– ”Sommerstik FH.”

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

Forsøgspersoner med tilbagevendende vinterdepressioner søges til forsøg med 
neuropsykologiske undersøgelser. 

Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet søger personer med vinter-
depression til videnskabeligt 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 gentypebestemmelse for at undersøge genernes betydning 
for vinterdepression. 

Der ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste på ca. 116 kr/time som er skat-
tepligtigt. 

Symptomerne på vinterdepression er tristhed og modløshed, nedsat social aktivitet, 
træthed og øget søvnbehov, trang til kulhydratrige fødevare og vægtstigning. Symp-
tomerne 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 neuropsykolo-
giske 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. sommer 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
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PDH Day 2012
 D. 10. maj holder vi den årlige PhD Day. Det er en sjov og faglig dag, hvor op imod 
300 ph.d. studerende networker og præsenterer deres projekter. Derudover deltager 
en lang række VIP’ere.
 
Om formiddagen skal vi afvikle 29 posterwalks i gangene på Panum. Ved hver 
posterwalk går en gruppe på 8-10 ph.d. studerende sammen med 2 bedømmere (VIP) 
rundt til de ph.d. studerendes projekt-postere. Ved hver poster holder en studerende 
et kort oplæg og svarer på spørgsmål.
Til at følge gruppen rundt ved posterne, og til at holde styr på tiden, har vi brug for 
en hjælper ved hver posterwalk – en ”posterguide”.
Vi mangler stadig nogle få posterguides, og som studerende kan det være en sjov 
mulighed for at hører lidt om, hvad der ”rør sig” forskningsmæssigt lige nu.  
 
Som posterguide skal man:
Gerne deltage i en kort ”generalprøve” d. 9. maj foran DAM auditoriet kl. 9.30 – 10.00
2)      Deltage i posterwalk d. 10. maj fra kl. 9.20 til senest kl. 11.00
 
Vi lokker med en lækker frokostpose til alle posterguides :-)  
 
Hvis du vil give en hånd, så send en mail snarest muligt til: niels.haahr@sund.ku.dk. 
Kontakt mig endelig, hvis du har spørgsmål.
 
Bedste hilsner, på vegne af prodekan Birthe Høgh og ph.d. skolelder Nils Billestrup
Niels

Klinikeren, Forskeren og Patienten, Epilepsi

 Epilepsi er en sygdom som påvirker mere end 50.000 danskere.
 Ligeledes er kramper noget af det hyppigste som skadestuelæger konfronteres med.

 Epilepsi er derfor en vigtig sygdom for alle læger at kende. Både fra et klinisk 
synspunkt og et forskningsmæssigt synspunkt.
 Ligeledes er mødet med patienten vigtig for både lægen og patienten. Diagnosen 
har alvorlige konsekvenser for de ramtes videre liv!

 I den forbindelse inviterer FORNIKS til foredrag med alle tre vinkler. Foredraget 
skal give en unik forståelse for den komplekse lidelse.

Den kliniske vinkel: Overlæge Jesper Erdal

 Forskervinklen: Overlæge Troels Kjær

 Patienten: Dansk Epilepsiforening.

 Foredraget finder sted den 9. maj kl. 16:15 i tandlægeauditorium 29.01.30

 Alle er velkommen.

HAR DU LYST TIL AT UNDERVISE I ANATOMI?

Et antal stillinger som timelønnede studenterundervisere i de indre organers mak-
roskopiske og mikroskopiske anatomi, på hhv. 4. og 5. semester på medicinstudiet, 
er ledige fra efterårssemesteret 2012.

Ansøgningskrav: bestået til og med 5. semester.
Vi lægger vægt på at du er interesseret i anatomi og god til at kommunikere, mere 
end at du har høje karakterer. Hvis du bliver udvalgt til jobsamtale, vil du blive bedt 
om at forberede en kortvarig fremlæggelse (ca. 5 min.) af en anatomisk struktur.

Ansøgningsskemaet kan afhentes 

i StudieServiceCenteret i bygning 15.1.

Ansøgningen afleveres til StudieServiceCenteret, bygning 15.1, Panum Instituttet, 
Blegdamsvej 3b, 2200 København N, Att.: Lene Kongebro Noer
Ansøgningsfrist: Onsdag den 9. maj 2012 kl. 12:00. Ansættelsessamtaler finder 
sted d. 22. maj.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte studentermedhjælper 
og underviser Anders på 
andershusby@gmail.com

Ansøgningsfrist: Onsdag d. 9. maj 2012, kl. 12.00

1-årigt skolarstipendiat
på Rigshospitalets Børnecancerlaboratorium
(Bonkolab) fra 1. juli, 2012 (eller tidligere)

Akut Lymfoblastær Leukæmi (ALL)er den hyppigste cancer hos børn.En af de vigtigste 
cellegifte i behandlingen er Methotrexate(MTX), der gives intratekalt/intravenøsti 
forbindelse medhøj-dosisMTX, eller peroralt i den 2-årige vedligeholdelsesbehandling. 
Interindividuelle variationer iomsætningen af MTX er afgørende for effektivitetog 
bivirkninger af behandlingen. I det aktuelle studie analyseresdisse variationer, og 
mulige årsagertil forskelle i behandlingsrespons og bivirkninger afklares.
Arbejdet omfatter patientkontakt, indsamling af patientmateriale herunder urin og 
blodprøver, og kemiske laboratorieanalyser af bl.a. plasma og urin. Endvidere vil du 
gennem projektetblive fortrolig med databasearbejde, statistisk analyse og software-
programmer som SPSS.
Laboratoriet består af både post.docs, ph.d.-studerende, bioanalytikere og et dusin 
medicinstuderende. Professor Kjeld Schmiegelow bliver din overordnede vejleder, men 
herudover får du en mellemvejleder, som vil vejlede dig i dagligdagen.
Bortset fra at du er medicinstuderende, er der ingen særlige krav til ansøgerkvalifi-
kationer, da metoder mv. beherskes i laboratoriet.
Studiet vil føre til en (evt. flere) publikation(er).
Løn i henhold til gældende standard udgør 10000 kr. per måned. Motiveret ansøgning 
med personlige data ogstudiekarakterer fremsendes til:

Afdelingsbiolog Jacob NerstingBonkolab, JMC-5704, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø. 
jacob.nersting@rh.regionh.dk

Ved evt. spørgsmål er du 
meget velkommen til at kontakte 

Projektvejleder stud. med.
Regitse Christensen
Tlf.23714598. 

Ansøgningsfrist: Mandag 14/5-2012.

Auditorieoperatørerne på Rigshospitalet 
søger nyt holdmedlem!
Vi er et lille eksklusivt hold (pt. 8 medlemmer) på Rigshospitalet der søger et nyt 
holdmedlem (stud.med.).
 
Som operatør i Rigets auditorier skal du være med til at sikre kunderne en god 
service til deres arrangementer. 

• Du skal sørge for at lukke op for auditoriet inden arrangementerne
• Kontrollere og opstille det tekniske udstyr, så det fungerer 
• Være behjælpelig med teknisk assistance under arrangementet
• Lukke ned igen efter endt arrangement

Som operatør skal du have følgende egenskaber:

• Mestre Microsoft Powerpoints basale funktioner
• Være lærenem i forhold til oplæring i AV-udstyrets basale funktioner 
(holdet kræver ikke den store tekniske eksamen – hvis du har viljen, skal vi nok 
lære dig resten :-)
• Du skal være smilende, imødekommende og hjælpsom. 
• Desuden er det vigtigt at kunne bevare overblikket og berolige kunder 
ved uforudsete tekniske problemer, så disse kan blive løst hurtigst muligt.

Arbejdet er meget fleksibelt. Man kan selv være med til at bestemme sin arbejdstid, 
men man er ikke sikret et bestemt antal timer om måneden, da antallet af vagter 
er varierende måned for måned.
Vagterne fordeles hver måned mellem dig og de andre medlemmer af holdet. Der 
afholdes et vagtmøde i slutningen af hver måned, hvor alle vagter i auditorierne 
dækkes af holdmedlemmerne. Det kan forekomme, at man er nødt til at gå glip 
af undervisning for at få alle vagter dækket. Der tages dog hensyn til obligatorisk 
undervisning og eksamen.
 
Lønnen er 150,00 kr. i timen. Der gives ikke søn- og helligdagstillæg.

Der er god mulighed for at læse på vagterne og du får en enestående mulighed for 
at være med til rigtig mange af de spændende arrangementer og konferencer der 
afholdes i Rigets auditorier. Vi har et rigtig godt sammenhold og arrangerer årligt 
flere sociale aktiviteter sammen.
Vi holder planlægningsmøde d. 24. maj 2012 kl. 1700 hvor du forventes at kunne 
deltage.

Ansøgningsfristen er d. 16. maj 2012 kl. 1200. Der er oplæringsvagter med fuld løn 
i starten af juni og det forventes, at man tager vagter fra ca. august (grundet som-
merferie er der reelt ingen vagter i juli).

Skriv nogle ord om dig selv (inkl. semestertrin) og send ansøgningen til av.riget@
gmail.com

På vegne af holdet,

Martin Vedel Nielsen

annoncer
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Mød GYL på overlevelseskurset og hør mere 
– du tilmelder dig på www.laeger.dk

Bliv valgt til Yngre Lægers 
repræsentantskab og bliv aktiv 
i GYL, Gruppen af Yngste Læger 
– fi nd opstillingsblanketten på 
www.laeger.dk

– kæmp for bedre uddannelses- og arbejdsvilkår

GØR EN FORSKEL FOR DIG 
OG DINE KOLLEGER

BLIVER DU LÆGE TIL SOMMER, SÅ:
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1818 redaktionelt

MOKs redaktion har været med til audition hos Ultimate Survival Swedish Edition (tm). Vi bringer her 
en føjleton på to afsnit, hvor vi følger den håbefulde aspirant David rundt i forskellige ekstreme miljøer.

Efter et møde med programmets instruktør Diego Snebjornstråtiiger og producer Rupert Smith Monigrap-
per, hvor David underskriver en kontrakt hvori han fralægger programmet ansvar for alle skader han måtte 
påføres under optagelserne, bliver David og filmholdet shippet til den Sibiriske tundra.

I tundraen golde ishelvede skal David først sikre sin overlevelse ved at undgå den bidende kulde. Først 
drikker han sit eget pis. Næsten nøgen kæmper David sig gennem frosten. Da alt ser sortest ud opdager 
David et rensdyr. I en bestialsk kamp dræber David rensdyret med en spids istap. Han skinder dyret og 
fortsætter sin Ultimate Overlevelse iført en tyk rensdyrspels. Efterfølgende dræber han yderliger otte 
rensdyr og drikker sit eget pis.

Efter sit ophold i tundraen bliver David og filmholdet fløjet til Gobiørkenen.

Rensdyrspels hjælper ikke mod den bagende hede i ørkenen, så David må smide sine trofæer fra sig. I ørkenen er det meget vigtigt at 
holde sig hydreret, så David drikker sit eget pis.

Nogen gange er pis bare ikke nok, og David fortsætter sin kamp igennem den umenneskelige hede på jagt efter vand.
Til alt held finder David et kamelkadaver, og, selvom det er virkeligt klamt, klemmer han væske ud af kamelens maveindhold. Efter-
følgende drikker han sit eget pis og et fly henter ham og filmholdet.

Fare er aldrig længere væk end bredden på kammuslings kønsorgan. En rolig stund i produktions-
selskabets gamle, russiske privatfly over Himalayas sneklædte bjerge bliver med eet af turbulens 
forvandlet til et rystende helvede, hvor DC-10'eren agerer overdimensioneret rasleæg. Vor helt 
frygter for sit liv.

Flystyrtet har knækket flyet midt over og derefter flækket det langs. På den skrå bjergside slæber 
Davids sig ud af et flammehav af død og vragdele- med sig har han piloten, eller rettere rester af 
ham. Kamerahold, instruktør og producer har mirakuløst overlevet og fotodokumenterer det spin-
kle, flygtende håb, der maler sig i Davids ansigt, mens han forsøger at genoplive piloten. Forgæves.

Strandet i de nådesløse omgivelser er mulighederne for overlevelse ganske indskrænkede. Eneste 
måde at hydrere på er at drikke den frysekolde mængde urin, man selv producerer. Da dette slipper 
op, er reservebeholdningen gemt under pilotfrakke og muskelfascier. Synet af den nøgne pilotmavse 
får David til at erkende, at eneste chance for at overleve er at æde manden.

Fortsættelse følger... Glæd jer!

                                                                                                      
                                                                                                     Kasper og Erik/mok-red.
  

MOK Ultimate S
urvival Swedis

h Edition!
TM

David jager et rensdyr der er kravlet op i et træ. Kun 
hos Benny's rensdyrsudlejning er rendyrene energiske 
nok til at klatre i birketræer

I Ørkenen er det meget vigtigt at hydrere. Under 
den bagende sol har vor helt kæmpet sig mange mil 
igennem Gobi. Her er David ved at gøre klar til at 
drikke sit eget pis. Han er heldigvis også fuld af pis.

På Himalayas ensomme bjergsider forsøger David med sine 
iskolde fingre at holde liv i den indiske pilot. Forinden har 
han drukket sit eget pis.



1919!!DROSDYRK

HENAD
 
1. Denne fyr har lagt navn til en celle i testes, som 
syntetiserer testosteron under stimulation af LH 
6. Spillet om verdensherredømmet 
10. Denne fyr kører en meget succesfuld rensdyrudle-
jning i midt-Sverige. 
12. Den første forgrening fra arcus aorticus, som ikke 
er koronararterier, truncus ..... 
13. Det hvide i øjnene 
14. Tung snorken 
20. Dette enzym katalyserer omdannelsen af brint-
peroxid til vand og ilt 
21. Patologisk væskeansamling i bughulen 
22. Fritidsinteresse for Gert Helge Hansen. Åben-
bart. 
25. Intra- og ekstrakapillært hydrostatisk og os-
motisk tryk er sat i forhold til hinanden i denne 
fyrs ligning 
28. ********-Barré syndrom 
29. Skaft 
30. Knoglevævs funktionelle enhed 
31. Et meget anvendt loop-diuretikum 
32. Cytosolisk domæne af den receptor på Natural 
Killer Cells, som stimulerer NK-celler til at exocytere 
INF-gamma 

NEDAD

2. Den store lægmuskel 
3. Denne bar ligger mellem 03-05 natten til søndag 
til lukfest 

4. Denne mundspytkirtel er primært mukøs 
5. Laaaaaaaaaangt for HE 
6. Denne grund kostede så lidt som 8.000kr i Mata-
dor i 1992 
7. Denne del af nervesystemet forårsager pupildi-
latation 
8. Disse bakterier nedbrydes kun meget svært i 
fagolysosomer, eftersom de syntetiserer et enzym (et 
enzym som er svaret til et af de andre spørgsmål), 
som neutraliserer fagolysosomernes toksiske miljø 
9. Bækken 
11. Hvilken celletype står tydeligt frem i præparater 
farvet immunhistokemisk efter G-FAP 
15. Denne virus medfører røde hunde 
16. Dette hormon inducerer dannelsen af mamma-
kirtlernes acini 
17. I cerebrospinalvæske har dette stof den højeste 
koncentration 
18. Multisystemsygdom, som manifesterer sig med 
hypertension og proteinuri. Ses kun i forbindelse med 
graviditet, har forbindelse med placenta, og kan kun 
kureres ved forløsning. Fucking 
19. Den del af gl. thyroidea, som forbinder den højre 
og venstre lap 
23. Næseblod 
24. Langt størstedelen af kroppens brusk er af 
denne type 
26. Denne fyr har udviklet en fuldstændig fortrinlig 
solcreme 
27. For hvilken amerikansk superstjerne har Troo 
L.S og Rune Rask produceret et par numre for?  

Her får i ugens kryds
Og med på vejen et smækmøs
Vi skal i hegnet til lukfest
Til vi er segnet i vores brækrest

af fuuuuuuucking PJ/MOK-red
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Skal du rejse i sommerferien og efterlader du en tom bolig i KBH, som du gerne vil 
tjene lidt penge på?  SÅ SE HER!  
Hvis din lejlighed alligevel skal stå tom i sommerferien, så hvorfor ikke være så generøs, at leje den ud til en 
medicinstuderende fra udlandet? 
Ved at gøre dette udfører du en god gerning, samtidig med at du tjener lidt cash- 
helt præcis 1600 danske kroner per studerende, i en måned.  
 
Kravene til værelset/lejligheden er følgende: 
 

₪ Skal have en seng eller sovesofa  
₪ Adgang til bad  
₪ Adgang til køkken 

 
Hvis dit hood opfylder alle disse krav, og du er superinteresseret, eller blot ønsker mere info, 
 så er det nu du skal skrive til exchange-bolig@imcc.dk.   
 
Hvis du ikke skal ud at rejse denne sommer, har du i stedet chancen for at blive buddy for en 
medicinstuderende, der kommer til København.  
Hvad får jeg ud af dette tænker du? Jo, der er faktisk rigtig mange fordele! Du 
får mulighed for at:  

₪ Lære en ny kultur at kende  
₪ Få et langvarigt venskab med en/flere fra udlandet 
₪ Få nye venner på facebook  
₪ Forbedre dine sprogkundskaber i fx spansk, fransk eller arabisk 
₪ Og vigtigst af alt; mulighed for at komme med til en masse AWESOME fester 

 
Dette lyder jo helt vildt fedt, and who wouldn’t like more friends from abroad?! Du kan ikke vente med at 
blive buddy men nu popper endnu et spørgsmål op i dit hoved, ”hvad SKAL en buddy?” – Jo, en buddy skal; 
  

₪ Hente den udenlandske studerende fra nærmeste metro og følge dem til deres bolig 
₪ Følge dem til afdelingen på hospitalet den første dag 
₪ Tjekke lejligheden, når den studerende tager afsted igen. 

 
Hvis du gør dette, er du en rigtig god buddy, men hvis du bruger mere tid end dette, vil den udenlandske 
studerende blive meget glad! 
Hvis du gerne vil være en rigtig god buddy eller bare en god buddy, så fat pennen og send en brevdue, 
flaskepost, signalflag eller et røgsignal nu!  
Vi foretrækker dog, at du sender en e-mail til 
exchange-kontaktperson@imcc.dk  
 
Mange kærlige hilsner fra  
IMCC Exchange & IMCC Research Exchange- 
København 

bagsiden


